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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
--- Poznan, Budapest 1956 címû felújított kiállítás.

Roman Kowalski emlékeztetett arra, hogy február 26-án a lengyel szejm, 
valamint a szenátus és a magyar Országgyûlés a magyar-lengyel szolidaritás 
évének nyilvánította 2016-ot, az 1956-os júniusi poznani kommunistaellenes 
felkelés és az 1956. október-novemberi magyar forradalom hatvanadik 
évfordulójának emléket állítva.Hangsúlyozta: a 2011-ben Poznanban bemutatott 
kiállítás felújított változata a lengyelek és a magyarok sorsközösségét, a két nép 
kommunista idôszak alatti közös múltját idézi fel, 32 tablót bemutatva, magyar, 
lengyel és angol nyelven.A Magyarországon már több városban bemutatott 
kiállítás felújított változatát a jövôben oktatási intézményekbe szeretnék elvin-
ni, hogy a történelemórák alatt többet mutathassanak a fiataloknak a hatvan 
évvel ezelôtti eseményekbôl. Az anyagot így a jövôben Budapesten, Székesfe-
hérváron és Szegeden is bemutatják --- mondta a nagykövet.Rózsavölgyi 
László, a gyôri önkormányzat kulturális, oktatási és sportbizottságának elnöke 
elmondta, hogy „1956 júniusában Lengyelországban olyan szél fújt, amelynek a 
zúgása Magyarországon is érzôdött. A munkástüntetés nagyban hozzájárult a 
magyarországi események kibontakozásához”. Felidézte, hogy a két nép közötti 
ezeréves barátság jegyében az októberi forradalom hírére vért, gyógyszereket 
és élelmiszeradományokat küldtek Lengyelországból.

Kollár János, a gyôri lengyel nemzetiségi önkormányzat elnöke felidézte, 
hogy a megyeszékhely 2008 novembere óta testvérvárosa Poznannak, és tíz 
évvel ezelôtt, 2006. március 24-én Gyôrben avatta fel a két akkori köztársasági 
elnök, Lech Kaczynski és Sólyom László a lengyel-magyar barátságot 
kifejezô mészkôszobrot, a két, egymásba fonódó tölgyfát a Bem téren.

A gyôri kezdeményezést egy évvel késôbb a magyar és a lengyel 
parlament is felkarolta, és március 23-át a lengyel-magyar barátság 
napjává nyilvánította.

Megkezdôdött a Kôrösi Csoma 
Sándor-program 

idei ösztöndíjasainak képzése
A diaszpóra magyarsága egyre növekvô súllyal vesz részt a nemzetpolitika 

építésében --- mondta Grezsa István kormánybiztos a Kôrösi Csoma Sándor-
program idei ösztöndíjasainak képzését megnyitva  Budapesten.

Grezsa István kiemelte: a Kôrösi Csoma Sándor- és a Petôfi Sándor program 
150 ösztöndíjasa közül 130 új résztvevôként kapcsolódik be a munkába. Úgy 
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Július 2-án Ottó névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Jenô, Ma-

nyi, Marcián, Maréza, Mária, Mia, Mi-
ett, Mietta, Odin, Ottokár, Sarolt, Vár-
kony névnapja van.
Július 3-án Kornél, Soma névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Anatol, 

Anatólia, Bernárd, Bernát, Hadúr, 
Hiador, Karitász, Leó, Leon, Lionel, 
Napsugár, Prudencia, Som, Tamás, 
Thomasz névnapja van.
Július 4-én Ulrik névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Aggeus, 

Babett, Babetta, Berta, Betta, Betti, 
Bettina, Erzsébet, Fédra, Felda, Illés, 
Ince, Karitász, Odiló, Odó, Ódor, Pru-
dencia, Rajmond, Rajmund, Ramón, 
Szvetlána, Údó, Ulla névnapja van.
Július 5-én Emese, Sarolta névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Antal, 

Anton, Antos, Cipora, Cippóra, Cipriá-
na, Ciprienn, Cirilla, Metód, Sarolt, 
Toni, Viliam, Vilmos, Zoé, Zója név-
napja van.
Július 6-án Csaba névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Atalanta, 

Csobád, Dominika, Dominka, Ézsaiás, 
Felícia, Gyárfás, Izaiás, Járfás, Jávor, 
Jósiás, Józsiás, Mária, Metella, Milet-
ta, Morella, Nedda, Romola, Romulusz, 
Ronalda, Tamás, Tankréd, Thomasz 
névnapja van.
Július 7-én Apollónia névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Apol, 

Apolka, Bandó, Bódog, Brendon, Cirill, 
Cirilla, Donald, Donát, Donáta, Donátó, 
Évald, Félix, Kasztor, Kira, Kirill, Me-
tód, Nikkó, Odiló, Odó, Olinda, Vilibald 
névnapja van.
Július 8-án Ellák névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Annaliza, 

Arnolda, Csatád, Csatár, Csató, Deva, 
Edgár, Eperke, Erzsébet, Estilla, Esz-
ter, Eugén, Gellén, Iza, Izabella, Jenô, 
Karsa, Kelli, Kilény, Kilián, Kiliána, 
Liza, Periklész, Priszcilla, Szabella, Te-
réz, Tereza, Teréza, Terézia, Teri, 
Terka, Tessza, Zsóka névnapja van.

Idôutazás a Dunán állomásozó 
hadihajón

Harmadik éve, hogy nyár elején elfoglalja helyét a Parlament elôtt a Lajta 
monitor. A napokban ismét megnyitott múzeumhajó látogatóinak nem hagyo-
mányos kiállításban lehet részük, hiszen miközben megismerkednek az elsô 
világháborút is megjárt, Európában egyedülálló hadiszerkezet történetével, az 
eredeti állapotába visszaállított hajón idôutazást tehetnek.

Aki a Lajta Monitor Múzeumhajó fedélzetére lép, nem egy szó szoros értel-
mében vett kiállítást fog látni. Bár tablók és videofelvételek is segítik a látogatót 
a tájékozódásban és történetének megismerésében, nem ebben rejlik a rend-
hagyó múzeum legfôbb ereje. Az ötven méter hosszúságú egykori hadihajót 
eredeti állapotába állították vissza: az enteriôröket korabeli fotók alapján ren-
dezték be különbözô, az 1800-as évek végén használt felszerelésekkel, ruhá-
zatokkal. Megnézhetjük az ágyúkat, de bekukkanthatunk a hálókabinba vagy az 
éléskamrába is. A legénység tagjainak viaszfigurái szintén megtalálhatók: a 
fûtô, a kapitány vagy épp a függôágyban pihenô matróz.

A múzeumhajó legnagyobb erôssége, hogy a látogató érzi és hallja a lába és 
a hajó alatt hullámzó Dunát, így még jobban bele tudja képzelni magát az egy-
kori legénység helyébe. A sok szûk folyosó, a keskeny lépcsôk és az aprócska 
ajtók közti kalandozás egy klausztrofóbiásnak kevésbé ajánlott, de mindenki 
másnak izgalmas történelmi idôutazás lehet. 

A Lajta monitor kalandos utat járt be 1871-es vízre bocsátása után. Néhány 
évvel késôbb testvérhajójával együtt tûzpárbajt vívott az akkor még török 
kézben lévô Belgrádnál. A hajót több alkalommal bevetették az elsô világháború 
idôszakában, de 1918-ban, negyvenhat év hadiszolgálat után leszerelték, majd 
közel hetven éven át kavicskotró hajóként folytatta pályafutását. A 2000-es 
években kerülhetett sor a felújítására, míg végül az Elsô Világháborús Centená-
riumi Emlékbizottság segítségével múzeumhajóként elfoglalhatta helyét a 
Parlament elôtt. 

A hajó Európában egyedülálló látványosság, de távolabb utazva sem sok 
ilyen történelmi emléket találni, hiszen ebbôl a típusból mindössze kilenc ma-
radt fenn az egész világon. A mûemléki védettségû Lajta monitor a legrégebbi 
úszóképes hadihajó az Osztrák–Magyar Monarchia korából. 

Mivel a téli idôszakban a látogatása balesetveszélyes lenne, az érdeklôdôk 
így június és október között tekinthetik meg. Az év többi részében a felújítási 
munkálatokat folytatják, a cél az, hogy elérjék a teljesen eredeti állapotot.

A múzeumhajó az elôzô években hat-nyolcezer látogatót fogadott, de a 
tervek szerint a jövôben még többek megismerhetik. A jövô évben nem csupán 
a budapesti kikötôben fogadja majd az érdeklôdôket, hanem Gyôrtôl Mohácsig 
számos más városba is ellátogat másfél hónapos emléktúráján.

„Fontos emlékeztetni a fiatalokat 
az 1956-os lengyel és magyar 

eseményekre”
Fontos emlékeztetni a fiatalokat az 1956-os júniusi lengyelországi és októberi 

magyarországi eseményekre, mert azok az emberek, akik részt vettek bennük, 
lassan távoznak az élôk világából ---- mondta Lengyelország magyarországi 
nagykövete hétfôn a gyôri Kormányhivatalban, ahol megnyílt a Szétlôtt városok 

ÜGYVÉD
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nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
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fax: (0011) 36-1-4038503 



fogalmazott: már negyedik alkalommal indítják el a programot, és mindig azzal 
a reménnyel, hogy minden ösztöndíjasuk helyt áll ott, ahová küldik.

A déli féltekére utazókhoz fordulva elmondta: a dél-amerikai, az ausztrál, és 
az új-zélandi magyar közösségek elsôsorban emigráns közösségekbôl alakult ki, 
ugyanakkor az elmúlt 25 évben elkezdett „átrajzolódni” az életük. Nagyon sokan 
a jobb megélhetés miatt, vagy akár tanulmányi céllal utaznak ki ezekre a terü-
letekre --- mutatott rá. Hozzátette: az a feladat, hogy ezekbôl a közösségekbôl 
ugyanolyan magyar közösségeket kovácsoljanak, mint a Kárpát-medencében. 
Hangsúlyozta: a magyar nemzetpolitika egységesen tekint a világban élô ma-
gyar közösségekre, s napjainkban a diaszpóra magyarsága egyre növekvô 
súllyal vesz részt a nemzetpolitika építésében.

A diaszpóra magyarságát megszólító, 2016 májusától 2017 júniusáig megva-
lósuló Kôrösi Csoma Sándor-programban 100 ösztöndíjas vesz részt.

Az ösztöndíjasok Európában Ausztria, Belgium, Ciprus, Egyesült Királyság, 
Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Norvégia, Olasz-
ország, Portugália, Svájc, Svédország, Törökország magyarságát igyekeznek 
megszólítani.

Emellett ösztöndíjasok utaznak többek között az Amerikai Egyesült Államok-
ba, Ausztráliába, Dél-Afrikába, Kanadába, Argentínába, Brazíliába, Uruguayba, 
Chilébe, és Új-Zélandra.

A Kôrösi Csoma Sándor-program célja, hogy fejlesszék a diaszpóra magyar-
ságának magyar nyelvtudását, ösztönözzék a magyar közösségekben kifejtett 
tevékenységet és a kapcsolattartást Magyarországgal, azaz a magyar identitást 
megerôsítsék.

Olyan, a nemzet iránt elkötelezett, közösségszervezô tevékenységekben jár-
tas fiatalok pályázatait várták, akik segítenek e cél elérésében. A program 
keretében azt szeretnék elérni, hogy magyarországi fiatalok látogassanak el a 
diaszpóra közösségeihez, segítsék értékôrzô munkájukat, és tájékoztatási, kö-
zösségépítô tevékenységükkel erôsítsék a Magyarországhoz kötôdésüket.

A külhoni szervezetek kérésének eleget téve 2015-ben a pályázat idôtartama 
megváltozott: a déli félteke országaiban hat hónapig, az északi félteke országai-
ban kilenc hónapig maradtak a nyertes pályázók.

Ömlik Soros pénze 
a liberális álcivilekhez

A bevételek kétharmada külföldrôl jön a kormánykritikus szerveze-
tekhez

Csak úgy repkednek a százmilliók Soros Györgytôl és Brüsszelbôl a kor-
mányellenes „civil” szervezetekhez, amelyeknek hazai támogatójuk alig akad 
vagy nincs is. A Magyar Idôk folytatta a pénzügyi beszámolók vizsgálatát. 

Kommunikációs trükknek, összeesküvés-elméletnek, bûnbakképzésnek ál-
lítják be a balliberális oldalon a kormány álláspontját, miszerint külföldi és So-
ros Györgyhöz köthetô pénzek állnak számos civil, jogvédô szervezet mögött. 
Ha azonban megvizsgáljuk az érintett szervezetek 2015-ös pénzügyi beszá-
molóit, kiderül, hogy ezek alapján is igazolható a kabinet állítása.

Összesen 246 millió forintos bevétele volt például tavaly a Társaság a Sza-
badságjogokért (TASZ) Egyesületnek, ebbôl csupán 740 ezer forint származott 
tagdíjakból, alapítótól kapott befizetésekbôl és 6,2 millió az egyszázalékos 
felajánlásokból. A TASZ-nak viszont 21 millió jött össze különbözô adományok-
ból és 201,9 millió döntôen külföldrôl származó támogatásokból.

A legtöbb támogatás a Soros György alapította Open Society Foundationstôl 
(OSF), a Soroshoz szintén köthetô Norvég Civil Alaptól, illetve az OSF-hez 
céljaiban hasonló brit szervezettôl, a Sigrid Rausing Trusttôl érkezett a TASZ-
hoz.

Az OSF összesen hat, többnyire másfél-két éves idôtartamú --– azaz nem a 
tárgyévben felhasznált és teljesen folyósított –-- programra adott támogatást, 
összesen mintegy 429 millió forint értékben. A Norvég Civil Alap három prog-
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ramra összesen 42 millió forinttal (35,7, 3,4 és 2,9 millió forinttal) támogatta a 
TASZ-t. A Sigrid Rausing Trust pedig egyszeri alkalommal 30,3 millió forinttal 
gyarapította a szervezet költségvetését.

A Menedék –-- Migránsokat Segítô Egyesületnek –- amelynek Szél Ber-
nadett, az LMP jelenleg egyedüli vezetôje 2002-ben programvezetôje volt –-- 
összesen 192 millió forintos bevétele volt tavaly, ebbôl egyetlen fillér sem 
származott tagdíjakból, alapítótól kapott befizetésekbôl.

Az egyszázalékos felajánlásokból is csak hétszázezer forint jött össze. Kü-
lönbözô adományokból 11,5, döntôen európai uniós és más külföldi támogatá-
sokból viszont 177,9 millió forint érkezett az egyesülethez. A támogatók között 
megtalálható a Soros György-féle Open Society Institute (OSI), a norvég alap, 
az Egyesült Nemzetek Szervezetének Menekültügyi Fôbiztossága (UNHCR), 
illetve egy online pénzküldéssel foglalkozó cég, a Western Union.

Az uniós pénzek elsôsorban az Európai Tanács által 2004-ben elfogadott 
Hágai Program végrehajtását célzó úgynevezett Solid alapoktól, az Európai 
Menekültügyi Alaptól, az Európai Visszatérési Alaptól, az Európai Integrációs 
Alaptól érkeztek.

Az Európai Unió által biztosított forrást Magyarorszgnak 25 százalékos hazai 
társfinanszírozással kell kiegészítenie. Brüsszel kilenc, többnyire másfél-két 
éves idôtartamú –-- azaz nem a tárgyévben felhasznált és teljesen folyósított --
– programra adott az egyesületnek összesen csaknem 290 millió forintot. Az 
UNHCR összesen 69,9, a Soros György-féle OSI 5,8, a Norvég Civil Alap 1,4, a 
norvég nagykövetség 1,2, míg a Western Union nem kevesebb mint 22,5 millió 
forinttal támogatta a Menedék Egyesületet.

Mint arról a Magyar Idôk korábban beszámolt, a Magyar Helsinki Bizottság-
nak 327 milliós bevétele volt tavaly, ebbôl 308 millió származott döntôen kül-
földi támogatásokból.

A legfôbb támogató az Európai Bizottság volt, de a Soros György alapította 
Nyílt Társadalom Alapítványok is 194 millió forinttal járultak hozzá a szervezet 
mûködéséhez. A Transparency Internationalnek (TI) összesen mintegy 140 mil-
liós bevétele volt 2015-ben, ebbôl 63,4 millió forint külföldrôl érkezett, de a 47,5 
milliós hazai tmogatások címen is alapvetôen külföldi költségvetések, egyszá-
zalékos felajánlások szerepelnek.

A külföldi támogatók között újra Soros bizonyult a legbôkezûbbnek, az általa 
alapított Open Society Institute ugyanis majdnem 38 millió forintot adott a TI-
nek.

Rekordéven van túl a Mercedes
Rekorderedményt ért el tavaly a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary 

Kft., ami 2015-ben már több mint 180 ezer jármûvet gyártott. A gyár mellett jól 
teljesített a Mercedes-Benz Hungária Kft. is, hiszen jelentôsen növekedtek az 
eladások –-- az elôzô évhez képest 26 százalékos növekedést ért el a márka, 
derült ki a Kecskeméten.

2015-ben 20 százalékkal több autó gördült le a kecskeméti Mercedes-gyár 
szalagjairól, mint egy évvel korábban. Így a gyár, a Mercedes-Benz Manufac-
turing Hungary Kft. nettó árbevétele is rekordösszeget ért el 2015-ben: a 3,4 
milliárd eurós nettó árbevétel 0,6 milliárddal több a 2014-esnél.

A gyár több mint 65 millió eurós üzleti eredményt ért el –-- ezt az összeget a 
kecskeméti gyár fejlesztésébe forgatják vissza.

Szintén jó évet zárt a forgalmazó, a Mercedes-Benz Hungária Kft. is, amely 
az elôzô évhez képest a darabszámot nézve 26 százalékos növekedést ért el. A 
cég közleménye szerint 2015-ben a Mercedes-Benz volt a leggyorsabban növek-
vô prémiummárka Magyarországon.

Bajba került a magyar találmány
Az uniós bírósági fôtanácsnok szerint törölni kell a Rubik-kocka formáját 

ábrázoló európai uniós védjegyet, közölte az Európai Unió Bírósága. Rubik
Ernô találmánya 42 éve sztár a játékok között.

2006-ban a Simba Toys német játékgyártó cég kérelmezte az EUIPO-tól a 
térbeli védjegy törlését. A keresetet az uniós törvényszék azzal utasította el, 
hogy a Rubik-kocka formájának grafikai ábrázolása nem tartalmaz olyan mû-
szaki megoldást, amely azt gátolná, hogy uniós védjegyoltalomban részesül-
hessen. A döntést a német cég megfellebbezte.

A fôtanácsnok a héten nyilvánosságra hozott indítványában úgy vélte: a
lajstromozással biztosított oltalom nem vonatkozhat a hasonló formájú kirakós 
játékok minden típusára –-- azok mûködési elvétôl függetlenül –--, és ami a 
vitatott formát illeti, az oltalom nem terjedhet ki minden olyan háromdimenziós 
kirakós játékra, amelynek elemei egy 3x3x3-as kockát alkotnak.

A gödöllôi kastély húsz éve
Az intézmény idén a kerek évfordulót az elmúlt húsz év legérdekesebb 

szerzeményeinek, letéti tárgyainak és restaurátori munkáinak felvonultatásával 
ünnepli. Nemcsak szép tárgyakat, hanem kevésbé szép, de érdekes darabokat 
és jobb sorsot megért töredékeket is bemutatnak, amelyekkel múltunk rejtôz-
ködô értékeire kívánják felhívni a figyelmet. A kiállítás betekintést ad a múze-
umi háttérmunkába, amely szisztematikus kutatás, tudatos rendszerezés és 
szelektálás során alakítja ki a megôrzendô gyûjteményt, hiszen az, hogy mit 
választunk ki a jövô számára, jelenünk lenyomata is egyben.

Különösen fontos ez, amikor egy tárgyegyüttes eleve gyûjteményként kerül 
az intézmény gondozásába: ilyenkor gyûjtôjének, megôrzôjének eredeti szándé-
kát is közvetíteniük kell a tudomány szûrôjén finomítva. Szintén a megôrzést 
szolgálják a nagyközönségtôl elzártan folyó építészi és restaurátori munkák, 
amelyeknek eredménye nemcsak egy-egy tárgy vagy épületrész szépségének-
épségének a helyreállítása, hanem sok esetben eredetükre, használóikra, törté-
neteikre is e rekonstrukciós munkák folyamán derül fény.

A kiállítás összeállítói és készítôi bíznak benne, hogy ünnepi válogatásuk 
nemcsak gyönyörködtetônek és szórakoztatónak, hanem elgondoltatónak és 
inspirálónak is bizonyul majd a látogatóközönség számára. Ez évi, „születésnapi” 
idôszaki tárlatukat köszönetképpen ajánlják mindazoknak, akik az elmúlt 
évtizedekben a kastély és az általa közvetített értékek megôrzésén munkálkodtak.,
a gyûjtemény gyarapításához hozzájárultak.

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

Arisztotelész
A napokban tették közzé, hogy megta-

lálták Sztageira városában az ókori gö-
rög tudós és filozófus, Arisztotelész
kétezer-négyszáz éves sírját.

Nem tudom, kit hoz lázba a hír, én min-
denesetre levettem a könyvespolcról a 
filozófus Politika címû híres mûvét, és 
beleolvastam. Hihetetlen, hogy a mának 
szóló gondolatok mennyire uralkodnak 
benne. Az 1975-ben Londonban kiadott 
mondások gyûjteményében két aforiz-
mát idéznek a tudóstól. Az egyik a Poli-
tikából való. Így szól: „Man is by nature a 
political animal.” Az ember természe-
ténél fogva politikai állat (egyén). Más 
helyütt, de ugyancsak a Politikában azt 
írja a szerzô: „A gyûlölet egyik megnyil-
vánulásának kell tartanunk a fölhá-
borodást is… Akárhányszor még gyor-
sabb is a gyûlöletnél; a gyûlölet azonban 
már inkább számító, a harag ugyanis 
fájdalommal jár együtt, amikor nem 
könnyû a fontolgatás, de a gyûlölkö-
désben nincs fájdalom.”

Mennyire árnyalt a gyûlölet és a harag 
megkülönböztetése, és összehasonlítása 
a fájdalommal! Mindkettô az emberi 
természet örökös velejárója, az élet 
állandó kísérôje. Hiába mondjuk, hogy a 
leghaszontalanabb idôpocsékolás a két 
jelenség –-- kiirthatatlanok. Gyûlöljük az 
embertársunkat, a másik nemzetet, a 
hitet. Szükségszerû, hogy a „vallás” min-
dig a „gyûlölet” szinonimája legyen? 
Niccoló Machiavelli szerint: „Az ember 
gyûlölete a félelembôl és az irigységbôl 
fakad.” Megcáfolhatatlan igazság. Ami a 
harag gyorsaságát illeti: túl gyorsan dol-
gozik az agy, és nem hagy idôt a gondol-
kozáshoz. Hol a harag nyertes, vesztes a 
nyugalom –-- tartja a közmondás. De: A 
haragnak megbánás a vége; amit harag-
jában tesz az ember, azt késôbb meg 
szokta bánni. Ha a lelket cselekvésre 
akarjuk bírni, fel kell borítanunk az 
egyensúlyt? Káprázatos Arisztotelész 
témáinak sokasága, szigorú gondolatve-
zetése, a legbonyolultabb problémák 
közt is rendet teremtô logikája. Sza-
tirikusan jegyezték fel róla a 20. szá-
zadban: megfogalmazta a logikát, hogy 
évezredeken át legyen mit kicsavarni 
belôle.

Arisztotelész sírjának fellelte után va-
jon a 21. század embere felteszi-e 
magának a kérdést, ami a filozófust a 
Politikában foglalkoztatta: Milyen a leg-
jobb emberi élet?

Lehet, hogy a halottak irányítják az 
élôket?

Kô András
(Magyar Hírlap)

Az Index és a matematika
A Fidesz jelöltje, Lassingleitner Fru-

zsina nyeri a dunaújvárosi idôközi vá-
lasztást --- értesült az Index. A végered-
mény a következô:

 • Lassingleitner Fruzsina, Fidesz --- 
422 szavazat (36 százalék)

 • Huszti Zsolt, DK --- 243 szavazat (21 
százalék)

 • Barta Endre, Jobbik --- 203 szavazat 
(17 százalék)

 • Selyem József, MSZP --- 98 szavazat 
(8,5 százalék)

 • Pappné Grabant Ilona, PM --- 84 
szavazat (7 százalék)

 • Gebei Bálint, független --- 84 szavazat 
(7 százalék)

Az adatokból az is látszik, hogy az 
MSZP, a DK és a PM szavazatait ösz-
szeadva a baloldal simán verné a Fi-
deszt.

* * *
Segítségképpen: Fidesz 422 szavazat --- 

összefogott baloldal 425 szavazat.
Ugye mennyire sima?

Index, gondola
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Habosított tragédia
Mikor 1908-ban a nagyapám meglátta a napvilágot Szabadkán, még senki nem 

sejthette, hogy ez a születési hely az egész életét meghatározza. A trianoni bé-
keszerzôdés nyomán ugyanis 12 évvel késôbb, 1920-ban a Vajdaságot elszakí-
tották Magyarországtól. Innentôl a családi fotóalbumnak minden egyes fény-
képén viszontláthatjuk Trianon következményeit. Az egyiken fiatal orvostan-
hallgatók láthatók: nagyapámnak Budapestre kellett jönnie, hogy magyar 
nyelven tanulhasson orvosnak. Szkopje, katonák: a frissen végzett magyar 
orvost Macedóniába küldték szolgálni, a jugoszláv királyi hadsereghez. Német 
láger Bécs mellett, a fényképen fogságba ejtett katonák: nagyapámat a Délvi-
dék visszatérése elôtt a jugoszláv hadseregbe hívták be, miután megadták ma-
gukat a németeknek, az egységében szolgáló magyarokat is fogolytáborba vit-
ték. Kiskoromban a nagyanyám mutatta meg egykori házunk hátsó udvarán azt 
a falat, ahol a szerb kommunista partizánok ki akarták ôket végezni, mert ma-
gyarok voltak. A falujuk, Kishegyes csak a szerencsének köszönhetôen kerül-
hette el a bácskai vérbosszút.

Ez az élet, ez a sors csak egy abból a több millióból, amelyben azon magya-
roknak volt részük, akik a trianoni békediktátum után a határokon kívül reked-
tek. De a határainkon belül is milliók életét kísérte végig ez a szégyenteljes 
döntés, hiszen a békediktátum még több évtizeden át meghatározta a magyar-
országi eseményeket, beleértve a II. világháborút is. Trianon így az egész ma-
gyar nemzet tragédiája, június 4-én a békediktátum miatti szomorú sorsokra 
emlékezünk.

Az idei évfordulón azonban egészen ízléstelenre sikeredett az úgynevezett 
megemlékezés. A 187 ezer követôt számláló Egymillióan a magyar sajtósza-
badságért nevû Facebook-csoport az évfordulón ezt írta: „Ma van az ultra-
nagymagyarok sírásnapja! Trianon, nemnemsoha, hiszekegyhülyeség! Vissza 
(Kis)Nagymagyarországot!” Nincs ebben semmi meglepô, tôlük pontosan erre 
számítottunk. Arra azonban már nem, hogy a Duna Televízió ezen a napon 
Vujity Tvrtko bulvárgagyiját tartotta a legalkalmasabbnak arra, hogy megem-
lékezzen a szomorú eseményrôl. A televíziós egy héttel az adás elôtt így haran-
gozta be mûsorát: „Rengeteg munka után, egy francia kisvárosban, egy pán-
célajtó mögött megtaláltam a szörnyû Trianoni Békeszerzôdés egyetlen eredeti 
példányát, s benne az elképesztô fejezetet. Döbbenetes lesz, engem rázott a hi-
deg. S még egy dolog: a filmet jövô szombaton láthatjátok, a szombatot követô 
hétfôn pedig hivatalosan is a Magyar Parlamenthez fordulok beadványommal.” 
Aki ismeri a tévés eddigi munkásságát, az természetesen már akkor tudta, mire 
is számíthatunk. Akik pedig kevésbé ismerik, azok úgy ültek a képernyô elé, 
hogy talán van még valami remény –-- akármire. De végül ôk is csak közismert 
dolgokról hallhattak, például a tiencsini koncessziós zónákról vagy a szatmári 
Zajta község történetérôl, amirôl nagyrészt már mindenki hallott az országban, 
kivéve Vujity Tvrtkót. Így amikor ô „megtalálta” a trianoni békeszerzôdés 
egyetlen eredeti, aláírt példányát, fellapozott egy „elképesztô fejezetet” Tien-
csinrôl, késôbb pedig Zajtáról is tudomást szerzett, amelynek a története szin-
tén „egészen elképesztô”. A hangzatos jelzôk mellett a bulvármûsorok hang-
vétele mindenhol visszaköszönt a mûsorban, Tiencsinnél is: „Én meg csak 
ámulok és bámulok, kapaszkodjanak meg jó erôsen, ott kinn, nekünk, magya-
roknak területi vitánk volt Olaszországgal!”

Habár a történelmi ismereteinket Vujity nem gyarapította, magáról annál in-
kább beszélt. Ugyan pár mondat erejéig székely nagyanyjáról is megemlékezett 
a filmes, róla sok-sok vágókép kíséretében megtudhattuk, hogy minden létezô 
dolgot elolvasott Trianonról, rengeteg filmet is megnézett, Sopron az egyik 
kedvenc városa, Szentpéterfán született, ahová egy Croatia feliratú melegítôben 
most el is látogatott a kedvünkért egy horvát mintás sálban (mások ilyet nem 
viseltek ott). Sôt, még egy „kis meglepetést” is kaptunk, mert a tévés 25 év után 
tamburán eljátszott nekünk egy horvát dalt. Június 4-én így a magyar közönség 
leginkább Vujity Tvrtkóról tudhatott meg újdonságokat, melyhez talán csak 
apropót adott Trianon. S hogy végül ennyi köztudott dolog és felesleges infor-
máció után mégse menjünk haza üres kézzel, bejelentette: kezdeményezni fog-
ja, hogy hivatalosan is vizsgálják meg, megkaphatja-e Zajta a leghûségesebb 
település címet. Ez volt hát az „elképesztô történet”.

Vujity Tvrtko –-- születésekor kapott neve Balogh Szilárd –-- szenzációhajhász 
módszereit sokan ismerik az országban. Azt már kevesebben értjük, hogy a Du-
na Televízió miért vevô egy ennyire színvonaltalan, öntömjénezô mûsorszámra. 
Egykori határon túli magyarként hadd kérdezzem meg: a trianoni tra-
gédiából, sok-sok millió magyar ember szenvedésébôl miért kell öntöm-
jénezô bulvárgagyit csinálni? Legközelebb melyik tragédiánk kerül sor-
ra?

Majláth Ronald   (Magyar Nemzet) 

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.
ÚJDONDSÁG:

Minden pénteken és szombaton

friss lángos

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Kelemen Hunor szerint Románia 
„lassan modellértékûvé válik” abban, 
hogy miként nem alkalmazza az általa 
ratifikált európai egyezményekbe fog-
lalt kisebbségi és nyelvi jogokat.

A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) elnöke errôl azt kö-
vetôen nyilatkozott, hogy Bukarestben 
fogadta az Európa Tanács szakértôit, 
akik a regionális és kisebbségi nyelvek 
európai chartájának romániai alkal-
mazásáról tájékozódtak. Amint az 
RMDSZ  hírlevelében közölte, a szak-
értôi látogatás azzal áll összefüggés-
ben, hogy a román kormány két és fél 
éves késéssel, 2016-ban jelentést nyúj-
tott be az Európa Tanácshoz a charta 
ratifikálásával vállalt kötelezettségei 
teljesítésérôl. 

Kelemen Hunor az egyeztetésen egy-
értelmûvé tette: a romániai közi-gaz-
gatási intézményrendszerben nem el-
szigetelt eljárásbeli tévedések 
következtében csorbulnak a kisebbsé-
gi jogok, hanem folyamatos és több 
terüteten összehangolt jogcsorbítás 
zajlik. Az RMDSZ elnöke arról tájé-
koztatta az ET szakértôit, hogy a 2007-
es EU-csatlakozás óta immár nem ne-
hezedik bizonyítási kényszer 
Romániára, és „szankciók hiányában 
és az európai integráció visszafor-
díthatatlansága által bátorítva a ki-
sebbségi jogok alkalmazása elindult a 
visszafejlôdés útján”. Kelemen Hunor 
szerint a visszafejlôdési folyamat már 
2007-tôl érezhetô volt, de 2012 után 
vált hang-súlyossá. 

Az RMDSZ azt sérelmezte elsôsor-
ban, hogy Románia nem hozott létre a 
charta elôírásainak alkalmazását felü-
gyelô rendszert egyik érintett terüle-
ten sem. „Azt is tapasztaltuk, hogy a 
chartába foglaltakat korlátozó elôírá-
sokként értelmezik a hatóságok, ami 
szöges ellentétben áll az egyezmény 

szellemével” ---- idézte a hírlevél 
Kelemen Hunort. Az RMDSZ-elnök 
azt is ne-hezményezte, hogy az állam 
nem szánt anyagi és humánerôforrást 
a charta alkalmazására, és ez a hiá-
nyosság minden szakterületen, de kü-
lönösen az igazságügyben szembetû-
nô. 

Az ET szakértôit az RMDSZ ügy-
vezetô elnöke, és egyes ügyvezetô al-
elnökei tájékoztatták arról, hogy mi-
ként csorbulnak a charta 
ratifikálásakor vállalt nyelvi jogok a 
közigazgatás, az igazságszolgáltatás, 
az oktatás és a közszolgálati média 
területén. Az RMDSZ korábban ár-
nyékjelentést készített ahhoz a jelen-
téshez, amelyet a kisebbségvédelmi 
keretegyezmény ratifikálásakor vál-
lalt kötelezettségei teljesítésérôl ké-
szített, több mint két éves késéssel a 
román kormány.

* * *
Megsérti a közepes hatótávolságú 

nukleáris fegyverekrôl szóló szerzô-
dést, hogy az Egyesült Államok Romá-
niába telepítette az európai rakétapajzs 
elemeit ---- szögezte le szerdai állás-
foglalásában az orosz külügyminisz-
térium.

A romániai létesítményeket a tervek 
szerint csütörtökön helyezik üzembe, 
csaknem egy évtizeddel azt követôen, 
hogy Washington ---- Moszkva figyel-
meztetése dacára ---- felajánlotta eu-
rópai NATO-szövetségeseinek, hogy 
megvédi ôket az iráni rakétafegyve-
rektôl. Oroszország szerint a Nyugat 
ezzel a közép-európai békét fenyegeti.

Az orosz diplomáciai tárca a pajzs 
Romániába telepítését hibának minô-
sítette, és rámutatott, hogy a lépés 
közvetlen fenyegetést jelent Oroszor-
szág biztonságára.
Mihail Uljanov, az orosz külügymi-

nisztérium fegyverzetkorlátozási és ---

ellenôrzési igazgatóságának vezetôje 
a RIA Novosztyi hírügynökségnek 
nyilatkozva kijelentette, hogy az ame-
rikai rakétavédelmi rendszer európai 
elemeinek Romániába és Lengyelor-
szágba telepítése képes felborítani a 
térség stratégiai egyensúlyát, ami a 
globális rakétavédelmi rendszer kié-
pítésével együtt „aláássa a bizalmat, 
és ellentétes a nemzetközi kapcsolatok 
alapelveivel, amelyeknek egyike az, 
hogy megengedhetetlen a saját bizton-
ság megerôsítése mások biztonságá-
nak rovására”.

A magas rangú orosz diplomata sze-
rint most éppen ilyen kísérlet folyik, 
elsôsorban az Oroszországi Föderáció 
rovására, amit károsnak minôsített.

A tervek szerint Frank Rose ameri-
kai helyettes külügyi államtitkár a 
romániai Deveseluban részt vett azon 
az ünnepségen, amelynek célja annak 
demonstrálása, hogy mûveleti készült-
ségbe lép az Aegis Ashore rendszer. 
Másnap a lengyelországi Redzikowó-
ban volt jelen egy hasonló komplexum 
építésének megkezdésekor.

* * *
A szövetségi bevándorlási és mene-

kültügyi hivatal (BAMF) a napokban 
vette nyilvántartásba a kétszázezredik 
menedékkérôt a Madsack médiacso-
port regionális lapjai közös szerkesz-
tôségének (RedaktionsNetzwerk De-
utschland ---- RND) értesülése szerint.

A számok azt jelzik, hogy a mene-
külthullám jelentôsen alábbhagyott 
tavaly ôsz óta: míg az idén több mint 
négy és fél hónap alatt érkezett 200 
ezer menedékkérô, tavaly csak októ-
berben 181 ezret regisztráltak.

Ugyancsak  ismertette a német sajtó 
a BAMF elsô nagyobb szabású elem-
zését a menedékkérô népesség össze-
tételérôl. A felmérés szerint a 2015-
ben érkezettek háromnegyede férfi, 
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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

Beirut 
Budapesten?

Nem is olyan régen a mi „haladó”, 
„demokrata” honfitársaink úgy véle-
kedtek, hogy a schengeni határok vé-
delmére sok pénzt költô Orbán kor-
mány „kiírta magát Európából” azzal, 
hogy kerítéseket épített a szerb-ma-
gyar és a horvát-magyar határon, --- 
de ezzel lényegében megszûnt a töme-
ges illegális bevándorlás --- pontossab-
ban átvándorlás --- a magyar földeken. 
Ugyanakkor ezek az aranyszívû libe-
rálisok mindig tartózkodtak attól, 
hogy elôjöjjenek egy illô válasszal ar-
ra a kérdésre, hogy tulajdonképpen mi 
az a szám ami után már ôk is csendesen 
bevallanák, hogy gyerekek, ez a sok 
muzulmán már egy kicsit sok?
Paul Karam libanoni keresztény 

pap a Caritas Libanon igazgatója a 
Magyar Nemzetben adott interjúban 
megdöbbentô helyzetképet adott hazá-
járól, amikor Erdô Péter biboros 
meghívására nemrég Magyarországon 
járt.

A sziriai konfliktus kezdete (2011) óta 
legális és illegális utakon folyamatosan 
érkeznek menekültek az országba, 
nagyjából másfél millió ember --- egy 
négy és fél milliós országba. A folya-
mat azóta is tart. E mellett félmillió 
palesztin táborokban él, és a külföldi 
vendégmunkásokat hozzászámítva a 
LIBANONBAN ÉLÔK FELE MENE-
KÜLT ILLETVE MIGRÁNS!

Felteszi Paul Karam a kérdést: mi 

lenne ha a tizmilliós Magyarországra 
érkezne 4 millió menekült? Lenne-e 
elég viz, étel, üzemanyag ennyi ember-
nek?

A sziriai menekültek többségének 
gyermekei koldulnak vagy a földeken 
dolgoznak, halottaikat sokszor csak a 
fák tövében temetik. Hol házakat, hol 
épületeket foglalnak el, máskor a he-
gyekben a mezôkön, a szabad ég alatt 
vándorolva tengôdnek. A szakértelmet 
nem igénylô munkahelyekrôl a háború 
elôl menekülô sziriaiak kiszorították a 
helyieket mert olcsóbban dolgoznak.

A migránsok Magyarországon is sok 
tonna szemetet hagytak maguk után, 
és Libanonban, Paul Karamot idézve: 
„Ez a hatalmas embertömeg rengeteg 
szemetet termel, amit el kell, kellene 
szállítani, óriási szeméthegyek halmo-
zódtak fel, a kormány már nem tud 
mit kezdeni a helyzettel.”

A konfliktus kezdetén a libanoni kor-
mány nem kezelte megfelelôen a hely-
zetet, szemben a török vagy jordán 
kormánnyal. A menekülteket ma min-
denhol lehet látni, s közben folyama-
tosan érkeznek a rokonok is. Libanon-
ban nincsenek olyan kijelölt táborok 
számukra mint a többi országban. Ma 
arra törekszik a kormány, hogy a mig-
ránsokat visszaterelje az újonnan kia-
lakított táborokba, de ez már nagyon 
nehezen megy.

A sziriai krízis elôtt a muzulmán- 
keresztény arány 60-40 százalék volt. 
Ma felborúlt az egyensúly, és eltolódott 
a muzulmánok irányába hiszen a szi-
riai migránsok jó része mohamedán. 

Eközben ötven éve Libanonban él fél-
millió palesztin menekült, és Libanon 
nem szeretne még egy palesztin forga-
tókönyvet, vagyis újabb ötszázezer itt 
ragadt menekültet.

Az is probléma, hogy a libanoni élet-
stilus teljesen eltér a sziriaitól.

A migráns áradat következménye, 
hogy rengeteg a tolvaj, a rabló, folya-
matosan növekszik a bûncselekmények 
száma. Elterjdt a prostitució, ugrássze-
rûen megnövekedett az embercsempé-
szet.

Minegy 280 ezer gyereknek kellene 
iskolapadban ülnie, de sokan közülük 
nem tanulnak, hanem koldulnak az út 
mentén, vagy a földeken dolgoznak. 
Hatalmas összegeket igényelne pusz-
tán az oktatás megoldása.

Ennek az interjúnak végén az elhuny-
takról szól Paul Karam. A halottakat 
gyakran kiviszik a mezôre, erdôbe 
ahol elássák ôket, és kitesznek egy kis 
táblát az elhúnyt nevével.

Nos, a libanoni helyzet néhány éven 
belül Magyarországon is létre jöhet, 
ha azok a migráns- politikai elképze-
lések amiket többek között a mi „ha-
ladó”, „demokrata” honfitársaink szor-
galmaznak valóra válnak. Itt csak re-
mélhetjük, hogy a mi „haladó” liberá-
lisaink megszívlelik azt a magyar 
kormány javaslatot amit Paul Karam 
így foglalt össze:

„Ott segítsék az embereket ahol 
élnek, a saját hazájukban.”

Kroyherr Frigyes
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és e csoporton belül a 33 év alattiak 
aránya a legnagyobb, 68 százalékos.

A megkérdezettek 18 százaléka fel-
sôfokú végzettségrôl, 20 százaléka kö-
zépfokú, 22 százaléka alapfokú vég-
zettségrôl számolt be, és 7 százalékuk 
mondta azt, hogy nincs iskolai végzett-
sége. Az átlagosnál alacsonyabb a 
képzettségi szint az afgán, a pakisztáni, 
a nyugat-balkáni országokból szár-
mazó és az eritreai menedékkérôk 
körében, míg a szíriaiak és az irániak 
körében 27 százalék, illetve 35 százalék 
a felsôfokú végzettségûek aránya.

A megkérdezettek 28,1 százaléka 
számolt be angol nyelvtudásról, és 1,8 
százalékuk mondta, hogy beszél néme-
tül.

A BAMF felhívta a figyelmet, hogy 
az adatokat óvatosan kell értelmezni, 
fôleg azért, mert nagyok a különbségek 
a német oktatási rendszer és a szár-
mazási országok oktatási rendszerei 
között.

A szövetségi munkaügyi ügynökség 
(BA) menekültekkel foglalkozó veze-
tôje, Raimund Becker a munkaerô-
piaci esélyekkel kapcsolatban a Deut-
schlandfunk országos közszolgálati 
rádiónak elmondta, hogy a tavaly ér-
kezett mintegy 1,1 millió menedékkérô 
várhatóan nagyjából 60 százaléka 
kapja meg a menekültstátuszt vagy a 
nemzetközi védelem más formáját, 
vagyis durván 600 ezer ember szerez-
het munkavállalásra is feljogosító tar-
tózkodási engedélyt.

Az eddigi tapasztalatok alapján ennek 
a csoportnak 70 százaléka lehet mun-
kaképes korú, azaz mintegy 350-400 
ezer embernek kell helyt állnia a mun-
kaerôpiacon. Elhelyezkedésük igen 
hosszú folyamat lehet, az elsô két év-
ben nagyjából 10 százalékuk találhat 
munkát ---- mondta a BA igazgatósági 
tagja.

Hangsúlyozta, hogy a menekültek 80 
százaléka nem rendelkezik Németor-
szágban elfogadott formális képzett-
séggel és olyan munkatapasztalattal, 
amelyet a német munkaadók elvárnak, 
ezért a menekültek „a holnapután 
szakemberei” lehetnek.

* * *
Két kisebbségellenes törvényterve-

zetet szavazott le  a román szenátus: az 
egyik betiltotta volna a kisebbségi 
nyelvek közigazgatási használatát, a 
másik pedig megfosztotta volna man-

dátumuktól azokat a polgármestereket, 
akik megtagadják a román nemzeti 
zászló kitûzését vagy a nemzeti színû 
vállszalag viselését.

A nyelvtörvénytervezetet a magyar-
ellenességérôl elhíresült Bogdan Dia-
conu képviselô, az Egyesült Románia 
Párt (PRU) elnöke dolgozta ki, a pol-
gármesterekrôl szóló tervezetet pedig 
Mircea Dusa, Hargita megyei szoci-
áldemokrata (PSD) képviselô, volt vé-
delmi miniszter.

A tavaly nyáron benyújtott törvény-
kezdeményezéseket a magyar felira-
tokkal és jelképekkel úgymond „szem-
telenkedô”, a román nemzeti 
jelképekkel szemben „tiszteletlenül” 
viselkedô székelyföldi elöljárók „meg-
leckéztetésének” szándékaként értel-
mezte a román média.

A tervezeteket nagy szavazattöbb-
séggel, néhány támogató vokssal és 
két-két tartózkodással utasították el a 
szenátus plenáris ülésén. Tánczos
Barna, a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség (RMDSZ) frakcióve-
zetôje az MTI-nek nyilatkozva el-
mondta: a román pártoknak most azért 
„fontos” az RMDSZ, mert a önkor-
mányzati választások nyomán az erdé-
lyi megyék többségében a magyar 
szövetségen múlik, hogy kinek lesz 
többsége az önkormányzatban.

A választás elôtt lezajlott bizottsági 
ülésen még hajszálon múlott a terve-
zetek elutasítása. A szaktestületben a 
PSD még támogatta tisztségviselôje 
tervezetét, és az RMDSZ a liberálisok 
segítségével tudott csak „vékony” 
többséget kialakítani. A választások 
után hirtelen megváltozott a szociál-
demokraták és a liberálisok hozzáállá-
sa is.

„Ez egy olyan konjunkturális helyzet, 
ami azt mutatja, hogy mi nagyon fon-
tosak vagyunk a románok számára, 
hogyha számítunk az önkormányzatok-
ban vagy a parlamentben. Ha rajtunk 
múlik egy alpolgármesternek, megyei 
tanácselnöknek a személye vagy egy 
megyei önkormányzati többség. Ak-
kor száz az öthöz arányban el lehet 
utasítani az ilyen tervezeteket. De ha 
ilyesmi a törvényhozási ciklus közepén 
kerül napirendre, akkor valószínû, 
hogy nagyon vékony többséggel tud-
juk csak elutasítani, vagy egy-kettô át 
is csúszik az ilyen törvénytervezetek 
közül” --- magyarázta az RMDSZ sze-

nátusi frakcióvezetôje.
A kisebbségi nyelvek közigazgatásból 

való kitiltását a képviselôház február-
ban hallgatólagosan elfogadottnak 
nyilvánította, miután lejárt a napirend-
re tûzéséhez megszabott féléves ha-
táridô. A „vállszalagtörvény” terveze-
tét tavaly decemberben a képviselôház 
is leszavazta.

Mindkét törvénykezdeményezés ese-
tében a szenátus kezében volt a dön-
tés.

* * *
Harmadszor tartottak Duna-napot a 

festôi szépségû erdélyi Torockón.
A településen még a Duna televízió 

vásárolt meg és újított fel egy 19. szá-
zadi mûemléképületet. Az ebben be-
rendezett Duna-ház kulturális progra-
mokat kínál a falu elszigetelten élô 
magyar közössége számára, és évente 
megszervezi a torockói Duna-napot.

A rendezvényt a magyar kormány 
nevében köszöntô Potápi Árpád, a 
miniszterelnökség nemzetpolitikai ál-
lamtitkára köszönetet mondott a Duna 
Televíziónak azért, hogy a Duna-ház 
létrehozásával, a Duna-nap megszerve-
zésével szerepet vállal a torockói szór-
ványközösség megerôsítésében.

Felszólalása után a közmédiának el-
mondta: az államtitkárság fokozottan 
kíván figyelni a szórványra. „Ha a de-
mográfiai folyamatokat lassítani tud-
juk, meg tudjuk fordítani, és gazda-
ságilag is tudjuk támogatni a határon 
túl élô közösséget, újra megkapasz-
kodik a magyarság nemcsak a tömb-
ben a szórványban is... Minden egyes 
magyarra figyelnünk kell” --- fogal-
mazott az államtitkár.
Dobos Menyhért, a Duna Médiaszol-

gáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
az MTI-nek elmondta, „elôretolt kultu-
rális bástyának” képzelték el a Duna-
házat, mely programjaival segíti a 
szórványközösség otthonmaradását. A 
Duna-nap pedig a kínált programok 
csúcsát jelenti. Megemlítette: a ren-
dezvényt hagyományosan a nemzeti 
összetartozás napjához közel esô hét-
végén tartják, most azonban a romá-
niai önkormányzati választások miatt 
egy héttel halasztani kellett.

A falu fôterén felállított színpadon a 
torockói iskolások citerazenekara, és 
néptáncegyüttesei nyitották az elôadá-
sok sorát. A késô estig tartó mûsorban 
szerepelnek a Fölszállott a páva nép-
zenei tehetségkutató erdélyi felfede-
zettjei: Gorzó Boglárka és a Bekecs 
néptáncegyüttes. Fellépnek ugyan-
akkor a Bagossy Brothers Company 
valamint Rúzsa Magdi és zenekara.
Az este tûzijátékkal zárul.
Dobos Menyhért nagyszerûnek tar-

totta, hogy a meghívott ismert elôadók 
mellett torockói gyerekek is bemutat-
hatják produkcióikat. Megjegyezte, a 
helyi citerazenekar, néptánccsoport, 
rezesbanda közösségépítô szerepet 
töltenek be.

A torockói Duna-nap a kezdôdött lab-
darúgó Európa Bajnokságra is figyel. 
A Duna-ház pincéjében a Puskás In-
tézettel közösen Puskás Ferenc, Bu-
zánszky Jenô és Grosics Gyula és az 
Aranycsapat relikviáiból készített 
kiállítást rendeztek be Jó estét jó szur-
kolást címmel.

Az 1129 méter magas Székely kô 
sziklaszirtjei tövében fekvô Torockó, 
és a vele szomszédos Torockószent-
györgy magyar szigetnek számít az 
erdélyi Fehér megyében.

A Kolozsvártól 60 kilométerre lévô 
község két falvában --- a 2011-es nép-
számlálás adatai szerint --- 1089-en 
laknak, akik közül 995-en vallották 

magyarnak magukat.
* * *

Közösségi finanszírozásból három 
kilométer hosszú sörvezeték épül Bru-
gesben, írja az MTI. A sörvezeték egy 
történelmi sörfôzdét fog összekötni 
egy városszéli palackozóüzemmel.

Az ötlet a De Halve Maan sörfôzde 
tulajdonosának fejébôl pattant ki né-
hány éve, aki nem szerette volna, ha 
sörét több száz teherautón, az UNES-
CO világörökség részét képezô macs-
kaköves kisvároson át kellene eljut-
tatnia a palackozóba.

A környezetbarát, törésálló sörveze-
ték négymillió euróból valósulhat 
meg, amelynek mintegy tíz százalékát 
a helyi sörivók dobták össze. Egyetlen 
feltételt szabtak csak ki: hogy ôk is 
kapjanak egy csapolópontot a vezeté-
ken.

A vezetékbe ôsztôl óránként négyezer 
liter sört fognak átpumpálni. „Ez ren-
geteg sör, jóval több, mint amit bárki 
egy életen át képes meginni” -– magya-
rázta a Brugse Zot és a Straffe 
Hendrik nevû sörökrôl híres ötletgaz-
da, Xavier Vanneste, akit az utcai 
kábelfektetések ihlettek meg.

Az adományozókat –-- az adományok 
mértéke alapján –-- arany, ezüst és 
bronz fokozatokra osztották fel. Aki 
legalább 7500 euróval szállt be a meg-
valósításba, az élete végéig napi egy 
üveg sört csapolhat majd magának. 
Egy helyi étterem tulajdonosa például 
11 ezer eurót ajánlott fel a projekthez.

* * *
Németországba akár további 500 

ezer szíriai menekült is érkezhet a 
családegyesítés intézménye révén --- 
írta a Süddeutsche Zeitung címû lap a 
szövetségi bevándorlási és menekültü-
gyi hivatal (BAMF) becslésére hivat-
kozva. Az osztrák védelmi miniszter 
szerint Észak-Afrikában kellene me-
nekültbefogadó és regisztrációs köz-
pontot létesíteni, így lehetne védekezni 
az embercsempészekkel szemben.

A BAMF elemzésében kiemelte, hogy 
a szíriai menekültek számának meghá-
romszorozódásáról vagy megnégy-
szerezôdésérôl szóló prognózisokkal 
szemben az életkor, a gyermekek és a 
már az országban tartózkodó rokonok 
száma és egyéb tényezôk alapján az 

várható, hogy a családegyesítés révén 
a menekültek átlagosan fejenként 
csak egy rokont költöztetnek át Né-
metországba.

Tavaly év elejétôl az idén júniusig 
nagyjából 500 ezer szíriai menedék-
kérô érkezett Németországba. Ôk al-
kotják a menedékkérôk legnagyobb 
csoportját, és szinte valamennyien 
megkapják a menekültstátuszt. Azon-
ban az utóbbi hónapokban bevezetett 
változtatások miatt emelkedik azok 
száma, akik csak oltalmazott státuszt 
kapnak, amelyhez két évig nem jár 
családegyesítési jog. A menedékjogi 
kérelmek elbírálása pedig eleve lassan 
halad, és rendkívül lassú a családe-
gyesítéshez szükséges vízumok kiadá-
sa is a törökországi és libanoni német 
diplomáciai képviseleteken, amelyek 
a szíriai állampolgárok ügyeiben ille-
tékesek.

Mindennek következtében a családe-
gyesítés „jelentôsen elhúzódó” folya-
mat, és hatása lassan, fokozatosan lesz 
érzékelhetô, de újabb feladatokat ad a 
szociális ellátórendszernek ---- írták a 
BAMF szakemberei a Süddeutsche 
Zeitung szerint.

 Véget kell vetni annak, hogy a mene-
kültek odavesznek a Földközi-tengeren 
--- idézte a Hans-Peter Doskozil a 
Kronen Zeitung címû osztrák lap 
szerdai száma. Javaslata szerint csak 
az észak-afrikai központban kiállított 
menedékstátus lenne elfogadható, az 
eljárást uniós irányelvek szerint foly-
tatnák, és a menedékstátuszra jogosul-
takat biztonságos úton szállítanák át 
Európába. Akinek nincs joga menedék-
kérelemre, azokat a származási orszá-
gukba küldenék vissza --- mondta a 
miniszter.

A lap emlékeztet: a szociáldemokrata 
tárcavezetô ezzel a korábbi belügymi-
niszter, a néppárti Johanna Mikl-
Leitner két évvel ezelôtti javaslatát 
vette elô, amely szerint az afrikai 
kontinensen az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének Menekültügyi Fôbiz-
tossága (UNHCR) választaná ki a 
menekülteket és ezek után osztanák 
szét ôket az uniós tagállamok között.

A néppárti külügyminiszter, Sebas-
tian Kurz üdvözölte a javaslatot. 

* * *

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



Alighanem páratlan életmû és egyben 
hiánypótló 20. századi kordokumentum 
az a hármas könyv, amely a legendás 
könyvkiadó, Püski Sándor hagyatékát 
foglalja össze a 21. századi olvasó számá-
ra.

Az elsô és második kötet 2015-ben je-

lent meg, a harmadik néhány nappal az 

idei ünnepi könyvhét megnyitása elôtt.

A hosszú, többnyire nehézségekkel és 

nem kevés veszedelemmel párosuló, te-

vékeny értelmiségi pályafutás hét évti-

zeden átívelô, napról napra teljesítendô 

szolgálat volt a rendkívüli akaratú, szor-

galmú embernek. Püski Sándor 1938-

ban nyitotta meg könyvkereskedését, 

majd kiadóvállalatát a pesti Szerb utcá-

ban, amelynek jóval késôbbi, egyenes 

ági és szellemi utódja a budai Krisztina 

körúton 1989-ben újraélesztett Püski 

Könyvesbolt és kiadó cég. A világháború 

után ellehetetlenített, 1950-ben és ötven-

hat után meghurcolt, majd amerikai 

emigrációba kényszerített Püski család 

távol Magyarországtól is folytatta kül-

detését, a New York-i Püski-Corvin 
könyvesbolt 1974-tôl tizenöt évig mûkö-

dött az ottani magyar olvasóközönség 
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Püski Sándor 
hagyatéka

otthonául és a politikai emigráció köz-

pontjaként.

A 2009-ben kilencvennyolc évesen el-

hunyt Püski Sándor rendkívüli módon 

megkönnyíti örökösei számára az élet-

mû feldolgozását azzal, hogy könyvüz-

letet és kiadót fenntartó szakemberként, 

közéleti értelmiségi módjára akkurá-

tusan megôrizte a „papírokat”: számlá-

kat, szerzôdéseket, kéziratokat, levele-

ket; minden olyan írott dokumentumot, 

amely „egyszer még jól jöhet”. Hagya-

téka sok ezer tételbôl gyûlt össze áll, 

ezekbôl válogatta, szerkesztette és kom-

mentálta fia, Püski István, Gulay 
Istvánnal a kiteljesedett háromkötetnyi 

életmû-hagyatékot. (A könyv a Rend-

szerváltás Történetét Kutató Intézet és 

Archívum szakmai támogatásával ké-

szült.) Legérdekesebb, legtanulságosabb 

számunkra Püski Sándor életpályája, 

sorsának állomásai. Az 1911-ben, Béké-

sen, szegény zsellércsaládba született 

fiú tehetségét tízéves korában felis-

merte a tanítója, akinek --– és a refor-

mátus egyház támogatásának --– köszön-

hetôen gimnáziumba került, jeles 

érettségit tett. Hivatalnokként kezdte 

meg a pályát 1929-ben, két évvel késôbb 

pedig már cikkíróként és folyóirat-

szerkesztôként dolgozott, a jogi egye-

temi tanulmányai mellett. A fôvárosban 

a népi-nemzetinek nevezett írók hadához 

szegôdött. Személyesen megismerhette 

Móricz Zsigmondot, Erdélyi Józsefet, 

Szabó Dezsôt, Szabó Lôrincet, Ignácz 
Rózsát, Németh Lászlót, Kassák La-
jost, Féja Gézát, Tamási Áront, 
Szabó Zoltánt és sok más akkori nagy 

nevet. Az 1938-ban ötezer aranypengô 

kölcsönbôl megnyitott Magyar Élet iro-

dalmi kiadóvállalatát ehhez a szellemi 

táborhoz igazította: 1940–41-ben már a 

kiadó gondozásban jelentek meg Né-
meth László, Veres Péter, Szabó Pál, 
Takáts Gyula, Sinka István, Szath-
máry Sándor, Kovács Imre, Tersán-
szky és Kodolányi munkái. Püski Sán-

dor részt vett 1942 nyarán a 

balatonszárszói találkozón, amelyen a 

református Soli Deo Gloria intézmény 
égisze alatt összegyûlt közönség járható 

kiutat keresett a kétfelôl szorongató bal- 

és jobboldali veszedelembôl.

Ez a harmadikutasság késôbb, 1945 

után visszaütött: a nemzeti érzelmû író-

kat, szociális gondolkodókat és rózsaszí-

nû ábrándos politikusokat kiiktatták a 

közéletbôl a „frissen átmázolt” Erdei 

Ferencek és más szovjet-fekvencek. 

Püski Sándornak külön felrótták „bû-

néül”, hogy 1942-ben, majd még három 

kiadásban megjelentette Bary Zoltán-
nak az 1882-es tiszaeszlári perrôl írt, 

dokumentált és adatolt munkáját, a 

nagyfokú érdeklôdés miatt. Szerencse, 

hogy a bosszút megúszta a Magyar Élet 

kiadó bezárásával, majd 1949-ben be-

vonták az iparengedélyét, 1950-ben ál-

lamosították a könyvesboltját. Szabó 

Több mint fél évszázad után került 
elô az író ötvenhatos naplója

I„Ezek óta a tiszta egû október végi 

napok óta... mintha még vér is más kez-

dene járni bennem” –-- a fellelkesült 

költô gyalog, sítalpon és legendás Dongó 

motorján is követte a forrongó esemé-

nyeket. A reménytôl egészen a teljes 

kiábrándulásig.

Ha soha máskor nem, ez igazán a nap-

lóírás ideje –-- jegyezte föl Illyés Gyula 

1956. október 24-én egy félbehajtott 

papírlapra. Az írót Miskolcon –-- ahol 

Szabó Lôrinc szerzôi estjét vezette be --

– érte a hír: „Pesten utcaharc, igen sok 

halott a rádió körül.” A terv szerint 

másnap Szabó Lôrinccel Sárospatakra 

kellett volna utaznia, aztán Debrecenbe 

közös szerzôi estet tartani. Az utazásból 

nem lett semmi. Az akadozó vonatköz-

lekedés miatt csak két nap múlva jutott 

vissza Budapestre, hogy a forradalom 

napjaiban biztonságát nem kímélve -– 

biciklivel, gyalog, sítalpon vagy az 

állandóan lerobbanó Dongó motorján --– 

napestig járja a várost, és ceruzával, 

tintával, golyóstollal folytassa a naplóí-

rást, illetve ahogy ô fogalmazott, „az 

események egyidejû ábrázolását”.

–-- Azt gondoltam, hogy apám vagy 

nem írt naplót a forradalom napjaiban, 

vagy ha igen, késôbb megsemmisítette. 

Anyám, aki a naplójegyzeteket szerkesz-

tette, valószínûleg elfelejtette, hogy év-

tizedekkel korábban hova rejtették a 

kéziratot, amely végül 2014-ben került 

elô a padlásunkról –-- mondja Illyés 
Mária, aki Horváth István történész-

szel együtt szerkesztette a kötetet.

A költô október 25-én Miskolcon tanúja 

volt a diósgyôri munkások felvonulá-

sának. „Menjen be a megyei könyvtárba! 

... A nemzet legnagyobb költôje ne 
kockáztassa az életét!” – szólt rá egy 

idegen.

–-- Az emberek bíztak az írókban, és 

Pál abban az évben jelentette meg a 

Három hét a Szovjetunióban címû, Rá-

kosi Mátyásnak ajánlott könyvét, nem 

volt egyedül a hozzá hasonló népi de-

mokratikus író-lakájok között.

A nehéz idôkben Békésre vonult vissza 

a Püski család, majd a fôvárosi Ráday 

utcai lakásukban vészelték át –- barátaik 

segítségének köszönhetôen –- az 1956-ig, 

majd az utána következô korszakot. 

Négy fiút nevelt fel az 1938-ben Zoltán 
Ilonával összeházasodó Püski Sándor, 

alkalmi munkákból, kerámiatárgyak ké-

szítésébôl származó jövedelmébôl.

Életének legérdekesebb politikai ka-

landja az 1962-ben történt letartózta-

tásáról és elítélésérôl szól, de egészen 

1959 nyaráig vezethetô vissza a belügyi 

szervek Püskiékre irányuló fokozott ér-

deklôdése. A Rádai utca 22. alatti laká-

sukba körmönfont trükkökkel bejutott 

titkosszolgák bedrótozták a „célhelyisé-

geket”. A második kötetben található 

„Szigorúan titkos!” minôsítésû, sûrûn 

telegépelt ötoldalas jelentés nehezen 

olvasható végig nevetés nélkül. Hogy 

legyen a szerveknek elég ideje elrejteni 

a mikrofont, a Kálvin téren „egy ügyes 

jól öltözött operatív tiszt elvtársnô be-

szélgetést kezdeményezett P. I.-nal, akit 

–-- mint olyan prostituált, aki fiatal, ta-

pasztalatlan gyerekkel ismerkedik --– 

majd felcsal a lakásába”, hogy a mûszaki 

elvtársak addig nyugodtan poloskázhas-

sanak.Ennél kevésbé vicces az a bünte-

tôeljárás, amely 1962. március 16-án 

kezdôdött Püski Sándor és társai ellen „a 

népi demokratikus államrend megdön-

tésére irányuló szervezkedés vádjával”. 

Mivel „cselekménye súlyánál fogva 

szökéstôl lehet tartani”, elôzetes letar-

tóztatásba helyezték a fô vádlott Püskit 

és az „összeesküvô csoport” tagjait: 

Zsigmond Gyula jogtanácsost, mû-
fordítót, Bodor Györgyöt, Gál Ist-
vánt, Gombos Ferencet és Nagy 
Endrét. Az ügyészség vádpontjai között 

szerepelt Bibó Istvánnak –-- az 1956-os 

Nagy Imre kormány államminiszte-

rének –-- kiszabadítása is. A korlátozott 

nyilvánosság elôtt lefolytatott tárgya-

lásra beidézett tanúk –-- Csoóri Sándor, 
Dobozi Imre, Féja Géza, Béládi Mik-
lós, Tamási Áron, Tatay Sándor és 
Tersánszky Józsi Jenô –-- közül az 

utóbbi három tüntetôen meghajolt a 

vádlottak elôtt, Tersánszky sorban kezet 

fogott velük.Püskit négy és fél év bör-

tönre ítélték. Remington írógépét elko-

bozták, a fellebbezést másodfokon elu-

tasította a hírhedt Vida Ferenc tanácsa. 

Szép számú, közismert irodalmár és tár-

sutas értelmiségi ügynök álneve olvas-

ható a könyvben. Püski Sándor kegye-

lemmel szabadult az országos börtönbôl 

1963. április 10-én, majd 1966-ban útle-

velet kapott Erdei Ferenctôl, a Hazafias 

Népfront fôtitkárának közbenjárásával. 

Feleségével kettesben 1970-ben kiván-

doroltak az Egyesült Államokba. New 

Yorkban telepedtek le, az 1945-ös és 

1956-os emigráns magyarok lakóhe-

lyeinek környékén; négy év múlva 

nyitották meg elsô könyvesboltjukat a 

2-nd Streeten. A többi már a frissen 

elkészült harmadik kötetbôl tudható 

meg az 1989-es hazatérésig, illetve 2009-

ig. Abban az évben távozott el örökre 
Püski Sándor Békéstôl, Pesttôl, New 
Yorktól és a budai Krisztinavárostól, 
három szomorú évvel követve feleségét 

az örökkévalóságba.

Ludwig Emil 
(Magyar Hírlap)

Illyés Gyula 
száz napja

féltették is ôket, tôlük is várták, hogy 

tudásukkal, a szellem erejével kiálljanak 

az országért –-- taglalja Illyés Gyula 

lánya.

Bizalmuk odáig terjedt, hogy vidékrôl 

még baromfit is küldtek nekik: „A forra-
dalmi bizottság megalapítása kacsahá-
pogás és tyúkkotkodácsolás közben, 
mert Vas megyébôl a parasztok 300 
darab baromfit küldtek a pesti íróknak, 
olymód képzelve el éhezésüket, mint Pe-
tôfiét Debrecenben” –-- jegyezte le 

Illyés.

A forradalom kezdeti eufóriájában az 

írók politikusokkal tárgyaltak, kiált-

ványokat fogalmaztak meg. Illyés a 

megújult Nemzeti Parasztpárt, a Petôfi 

Párt tisztségviselôjeként találkozott 

Nagy Imrével, beszélt Tildy Zoltán-
nal, Kállai Gyulával. Igaz, politikai 

tisztséget nem vállalt. Hiába kérték, 

hogy legyen a Petôfi Párt elnöke és 

népmûvelési miniszter a második Nagy 

Imre-kormányban. Nemet mond, mert ô 

„a tûz akar maradni, és nem a ke-
rék”.

November elsô napjaiban, amikor már 

nyilvánvaló volt, hogy az ország függet-

lenségét nem tudják kivívni a magyarok, 

sôt súlyos megtorlás várható, Illyés A 

világ minden országának íróihoz és iro-

dalmi szerveihez címzett francia nyelvû 

kiáltványában kért segítséget. A kiált-

ványt a szerzô maga szerette volna beol-

vasni a Parlamentben mûködô rádióban, 

ám Tildy Zoltán nem engedte „túl erôs” 

tartalma miatt. A harmadik Nagy Imre-

kormány ugyanis ekkor, november 3-án 

tárgyalt a szovjetekkel a megszálló csa-

patok kivonásáról. Tildy félt, hogy a fel-

hívás zavaróan hatna a tárgyalásokra. A 

kiáltvány magyar fordítását aztán több 

mint harminc év után Illyés unokái talál-

ták meg játék közben a szerzô tihanyi 

kôasztalának a lábába rejtve.

–-- Apám jóhiszemûen azt gondolta, 
hogy a szellemi élet kiemelkedô képvi-
selôi ki fognak állni a magyar forrada-
lom mellett –-- magyarázza az író lánya.

Pedig a történelemhamisítás már a for-

radalom napjaiban megkezdôdött. A 

francia kommunista író, André Stil tor-

zítva tudósított a magyarországi ese-

ményekrôl. Mihail Solohov orosz író pe-

dig decemberben nyilatkozatot adott ki, 

amelyben ellenforradalmat emlegetett, 

és a magyar írókat hibáztatta, mert nem 

emelték fel szavukat a „reakció elôretö-

résével szemben”.

Ám nemcsak a külföldi közvélemény 

volt megosztott, idôvel a hazai „fejek-

ben” is változás indult meg a november 

4-i szovjet inváziót követôen. Hollós 
Korvin Lajos költô, író például tele-

fonon közölte Illyéssel, hogy ô már októ-

ber 23-án kiállt a tüntetôk sorából, mert 

antiszemita szólamokat hallott, jól elôké-

szített puccsról beszélt. Az írók közül 

Bölöni György, Fodor József, Illés Béla 

francia lapoknak adott nyilatkozataikban 

decemberben már ellenforradalomnak 

nevezték a néhány héttel korábbi ese-

ményeket.

Aztán elkezdôdtek a letartóztatások, az 

írók publikálási lehetôségeit korlátozták, 

hamis felhívásokat adtak ki az írószö-

vetség nevében. Ennek ellenére az írók 

még ekkor is hittek a szellem erejében. 

Táviratban kérték a szovjet írószövetség 

tagjait, hogy akadályozzák meg a letar-

tóztatásokat és a deportálásokat. Tár-

gyaltak Münnich Ferenccel, kiáltvány-

ban tiltakoztak az ôket érô támadások 

ellen. Hiába. Nagy Imrééket a kormány 

ígérete ellenére elhurcolták. „Város-
szerte dermedt levertség Nagy Imre 
eltûnése miatt. Tehát mégis van depor-
tálás!... Soha ennyi szorongást s félel-
met.”

„Anglia cinizmusa, Amerika felelôtlen-

sége (odaadott bennünket)” –-- írja no-

vember közepén Illyés. Az írónak a for-

radalom gyôzelmébe vetett hite lassan 

fogyni kezdett, optimizmusa fásultságba 

fordult. „... lassanként testi erôm nem 

lesz a reményre” –-- írta naplójában. Or-

vosától mérget kért –-- a végsô esetre.

–-- 1944. március 19. után apám rajta 
volt a németek listáján, a nyilasok is 
tartottak nálunk házkutatást. Akkori 
bujkálása idején zsilettpengét rejtett a 
cipôje bélésébe. Ez az idôszak elevenen 
élt az emlékezetében. Késôbb, az ötve-
nes években a börtönbôl szabaduló írók 
közül sokan –-- például Faludy György 
--– beszámoltak neki a rabság idején 
átélt kínzásokról. Apám nem akart mél-
tatlan helyzetbe kerülni.

Pedig Illyés választhatott volna más 

utat is. Azokban a hetekben egyre töb-

ben hagyták el az országot. Illyésnek 

december közepétôl lehetôsége lett vol-

na kivándorló-útlevelet igényelni. Ô ma-

radt. „Itthon munkás, csöndes, tiszta 
öregség, kedvem s vágyam is erre van” 

–-- írta november végén.

–-- Apám fiatalabb korában évekig élt 
Franciaországban. Tisztában volt vele, 
hogy ha egy író tartósan külföldön él és 
alkot, identitást kell váltania, ki kell cse-
rélnie egész lényét. Úgy döntött, hogy 
hazájában marad, abban a szellemi kö-
zegben, amelyhez tartozik –-- emelte ki 

Illyés Mária.

December közepén újabb megpróbál-

tatás várt Illyésre: a Nemzeti Színház 

Major Tamás javaslatára az író Fáklya-

láng címû darabját tûzte mûsorra, Illyés 

hiába tiltakozott. „Ezt mindenki úgy 

tekinti most mint kollaborációt” --– fi-

gyelmeztette egyik barátja. Illyés tehe-

tetlen volt, a plakátot már kinyomtatták, 

Major legfôbb érve az volt, hogy az 

elôadás bevételébôl az áldozatok hozzá-

tartozóit támogatják.

–-- Aki ép ésszel gondolkodik, nem 
tarthatja apámat kollaboránsnak. Mégis 
késôbb voltak, akik megalkuvóként áb-
rázolták ôt. Apám naplója nemcsak 
azért fontos dokumentum, mert megbíz-
ható képet ad a forradalom eseménye-
irôl, hanem mert személyiségét is hite-
lesen festi meg –-- összegez Illyés 

Mária.

Az írószövetség feje fölött 1956 végén 

végleg összecsaptak a hullámok. Utolsó 

taggyûlésére december 28-án került 

sor, januárban aztán a belügyminiszter 

felfüggesztette a szervezet mûködését, 

az iratokat lefoglalták, az ajtókat lepe-

csételték. A hivatalos indoklás szerint az 

írók „nyíltan szembehelyezkedtek a 

konszolidációs törekvésekkel, a Magyar 

Népköztársaság érdekeivel ellentétes 

tevékenységet fejtettek ki”. Nem sokkal 

késôbb letartóztatták Zelk Zoltánt és 
Háy Gyulát. Gellért Oszkár nyílt leve-

lére, amelyben az újságíró a „hallgatag 

magyar írókat” vonta felelôsségre, 

Illyés január 31-i, utolsó naplóbejegy-

zésében így reagált: „Valahányszor írók 
hallgatnak, a világban van hallgatnivaló. 
... Betyárbecsületbôl hallgatunk ..., mert 

Zelké, Háyé, Eörsié a szó…”

(Illyés Gyula: Naplójegyzetek, 
1956–1957 –-- Atlantisz sorsára 
jutottunk. Szerk.: Illyés Mária és 
Horváth István. Magyar Mûvészeti 
Akadémia–Magyar Szemle, Buda-
pest, 2016. Ára: 4600 forint.)



Az 1956-os Forradalom 
kirobbantásának szov-
jet–magyar elkészületei

 
Szilárdan él a köztudatban – s a ha-

zai történész szakirodalomban –, hogy 
1956. október 23-án egy spontán ki-
robbant forradalom (népfelkelés) tört 
ki hazánkban. 

Holott az eddig nem ismert – vagy 
kevéssé ismert – tények összefügg 
láncolata mást bizonyít. 

Bevezetésben egy KGB módszer, 
melyet Andropov (1956-os budapesti 
nagykövet) dolgozott ki. „ ... követke-
zik a kiélezett társadalmi ellentéteket 
felhasználó destabilizáció, majd az 
aktív intézkedések egyre erszakosabb 
formát öltenek; a KGB fegyverrel 
látja el a radikális mozgalmakat. Az 
ennek nyomán bizonytalan ideig tartó 
krízis (polgárháború) során vélhetŒ-
en erŒszakos hatalomátvétel történik, 
majd az utolsó fázis, a normalizáció 
idején a legmegbízhatóbb kommu-
nisták átveszik a hatalmat, esetleg 
szovjet csapatok vonulnak be.”

Bár a szerzŒ az események modell-
jének az 1968-as prágai tavaszt tartja, 
nem tarthatjuk kizártnak, hogy And-
ropov, a KGB késŒbbi vezetŒje, Buda-
pesten tartott fŒpróbát. Több szerzŒ 
véleménye szerint ugyanis Andropov 
és GerŒ ErnŒ tevékenysége nélkül 
nem tört volna ki a forradalom.

Erre utal Szolovjov és Klepikova 
tanulmánya, akik kijelentik: „sor ke-
rült volna-e egyáltalán a magyar for-
radalomra, a szovjet nagykövet titkos 
tevékenysége és kétértelmû szerepe 
nélkül Malasenko altábornagy, a ma-
gyarországi szovjet különleges had-
test parancsnoka szerint Andropov ... 
orientált bennünket az események 
fejlŒdésére nézve, kijelentette: elŒfor-
dulhat, hogy a magyar vezetés majd 
hozzánk fordulhat segítségért” ... 
Most sok-sok év után úgy tûnik, hogy 
a magyar kormánynak nyújtott segít-
ségre vonatkozó kezdeményezések 
éppen Andropovtól indultak ki.”

GerŒ ErnŒ – és a hatalmukat féltŒ 
magyar sztalinisták – tevékenységérŒl 
többek között Nagy Imre ad beszá-
molót. (Forrás: Nagy Imre, Snagovi 
jegyzetek, Gondolat Kiadó 2006.): 

„A Rákosi-GerŒ klikk tervszerûen 
készítette elŒ az októberi provokációt. 
Rákosi azzal ijesztgetett, hogy bor-
zasztó vérfürdŒ lesz, Révai is vérfür-
dŒvel fenyegetett. Amikor október 
23-án a békés tüntetésbŒl a fegyveres 
harc kirobbant, számos elvtársnak az 
volt a véleménye, hogy az tudatos 
provokáció következménye, amit a 
Rákosi klikk az ÁVH segítségével 
hajtott végre. A sztalinisták tevékeny-
sége ... nem riad vissza provokációk 
szervezésétŒl. Kiss Károly [a sztali-
nisták egyik vezéralakja] 1956 októ-
ber 21-én a partizánok ünnepi gyûlé-
sén arról beszélt, hogy a szabadság-
harcosok  fegyverrel a kézben vérük-
kel fogják megvédelmezni a reakció, 
az ellenforradalom ellen a szocializ-
mus ügyét. A Rákosi-GerŒ klikk te-
hetségtelenebb, gyávább és szolgalel-
kûbb volt, semhogy bármit is megva-
lósíthatott volna az SZKP Elnökségé-
nek támogatása, tudomása nélkül. 
Számos körülmény ... (tényekre tá-
maszkodva) azt látszik bizonyítani, 
hogy mint Poznan, úgy Budapest, a 
sztálinizmus fŒ képviselŒinek provo-
kációja, nemzetközi méret akciója 
volt... a sztálinista katonai diktatúra 
bevezetésére és indokolására.”

Van még egy rendkívül érdekes – 
eddig sehol nem hivatkozott – állítása 

Nagy Imrének. Szerinte a szovjet 
hadsereg akkor is megszállta volna 
hazánkat, ha nincs forradalom, a 
forradalom kirobbantása csak ürügy 
volt. Magyarország ugyanis a szovjet 
hadsereg elsŒrendû, stratégiailag fon-
tos területe volt. Ezt két tény bizo-
nyítja. Korábban 4 szovjet hadtest 
volt hazánkban, azokat az Osztrák 
ÁllamszerzŒdés, s a Párizsi Béke 
alapján ki kellett vonni hazánkból. 
1956 október–novemberben viszont 
összesen 30 hadosztály 60.000 kato-
nával, nehézfegyverzettel, repülŒkkel 
érkezett az országba – amit a kb. 
15.000 könnyû fegyverzettel felszerelt 
felkelŒk ereje nem indokolt. Ez a 
hatalmas haderŒ az ország stratégia-
ilag fontos pontjait szállta meg (re-
pülŒterek, vasúti csomópontok, köz-
épületek, stb.) s bár senki nem hívta 
Œket, évtizedekig itt maradtak.

Ezek után áttekinthetjük 1956 azon 
idŒszakának változásait, amelyek ösz-
szefügghetnek október 23 eseményei-
vel. 

1956. február 14–25 között a Szovjet-
unió Kommunista Pártja (SZKP) XX. 
kongresszusa zárt ülésén Hruscsov 
részben feltárja a sztálinizmus bûneit. 
A beszéd gyorsan kiszivárog, hatása 
kettŒs a Szovjetunióban és néhány 
csatlós országban. Részben a bûnöket 
elkövetŒ párt és állami apparátus 
megdöbben és megretten e feltárás-
tól, mert személyükre vonatkozó kö-
vetkezményektŒl félnek, részben – 
fŒleg Lengyelországban és Magyaror-
szágon – szûkkörû olvadás indul meg, 
aminek során Magyarországon elkö-
vetett súlyos bûnöket is feltárnak. 

Március 17-én a PetŒfi Kör – amely 
a kommunista ifjúsági szervezet 
keretében jött létre – megtartja elsŒ 
nyilvános rendezvényét. Ezt követŒ-
en, általában baloldali írók, fiatalok, a 
szokásoktól eltérŒen kritikus hang-
nemben, nyíltan beszélnek egyes té-
makörökben (közgazdaság, sajtó, tör-
ténelem).

Márciusban Rákosi Mátyás bejelen-
ti, hogy a Rajk per koholt volt, majd 
májusban elismeri felelŒsségét a sú-
lyos törvénysértésekért. 

Június 28-án Poznanban sztrájk ala-
kul ki, majd a helyi ÁVH sortüzet ad 
le a kormányellenes tüntetŒkre, ami-
nek több tucat halottja és 300 sebe-
sültje van. 

Rákosi leszámolásra készült a párt-
ellenzékkel, 400 személy letartózta-
tását tervezte 1956 július elején, köz-
te Nagy Imre, Kádár János, Rajk 
Júlia. 

Kopácsi Sándort megbízták, hogy 
szervezzen illegális búvóhelyet a 
Bükkben az érintetteknek. A terve-
zett letartóztatásokról szól Nagy Imre 
és Rainer M. János. A lista létérŒl 
szól Roj Medvegyev is.  A terv végre-
hajtását valószínleg Rákosi leváltása 
akadályozta meg – mely egyben tra-
gikusan bizonyítja a magyar szervek 
alárendeltségét a szovjeteknek. 

Hegedûs András miniszterelnök 
szerint 1956. június 15-én megérkezik 
Mikojan Budapestre. A repültéren 
Rákosi és Hegedûs fogadja. A kocsi-
ban Mikojan így szól Rákosihoz: „Mi 
úgy gondoljuk a (szovjet)  párt elnök-
ségében, az adott helyzetben neked – 
betegségedre hivatkozva – le kellene 
mondani.” Rákosinak nincs kifogása.

 Rákosi egyébként az 1956. július 
17-i PB ülésen akarta jóváhagyatni 
listáját. Belépett azonban az ülésre 

Szuszlov és Mikoján és lemondatták 
Rákosit, Hruscsov szóbeli üzenete(!) 
alapján.  Ezután, szovjet javaslatra 
fŒtitkárnak választották GerŒ ErnŒt, 
akinek életérŒl keveset tudunk. Cseh-
szlovákiában született, s Andropovnak 
elmondja, nem magyar állampolgár(!) 
1924-tŒl a Kommintern, 1934-tŒl az 
WKVD munkatársa. A Spanyol Pol-
gárháborúban a Kommintern legfon-
tosabb munkatársa, állítások szerint 
parancsot adott Barcelonában több 
baloldali anarchista kivégzésére és 
3000 ember letartóztatására. GerŒ 
1956. május 11-tŒl 11 alkalommal 
keresi fel Andropovot október 12-ig, 
amirŒl a nagykövet minden alkalom-
mal részletes jelentést küld. 

GerŒ minden alkalommal szól a 
magyar helyzet súlyosságáról. (Úgy 
véli, „a magyar belsŒ reakciós erŒk 
elszemtelenedtek”.) Elmondta, a PB 
tagjai határozott intézkedések meg-
hozatalát tartják szükségesnek az 
ellenséges elemekkel szemben. (Júli-
us 23.) „A helyzet rendkívül komoly 
és tovább romlik”. okt. 12.)

Andropovot más sztálinista elvtár-
sak is „tájékoztatják”. Október 23-án 
délben Andropov hazaküldött jelenté-
se: „Ács Lajos szerint jelentŒs erŒk 
zavargásokat akarnak kelteni. Az el-
lenzék és a reakció a harcot az utcára 
akarja vinni.” „Bata közölte, hogy az 
ország rettenetes események küszö-
bén áll.”

Andropov véleménye minderrŒl: 
„Úgy tûnik, a magyar elvtársak 
segítség nélkül képtelenek megoldani 
a helyzetet. Bátor és határozott cse-
lekvésbe kell kezdeni, s az SZKP-nak 
segítséget kell nyújtani.” (Október 23. 
délben.)

*
Közben a szovjetek önállóan is 

cselekednek. Mikojan jún. 14-i távi-
rata szerint „Nem engedhetŒ meg, 
hogy bármiféle kellemetlen esemény 
történjen Magyarországon. Bármiféle 
segítségre, tanácsra vagy egyébre(!) 
van szükség, akkor a Központi Bi-
zottságnak kell segítŒ kezet nyújtania 

a magyar elvtársaknak”.
1956 júliusában Andropov felkeresi 

a Székesfehérváron állomásozó szov-
jet hadsereg parancsnokságát, s be-
szédet mond. Kijelenti: „Olyan hely-
zet állt elŒ Magyarországon, amely-
ben a szovjet hadsereg bevetése elke-
rülhetetlenné válhat. A magyar veze-
tés a szovjet hadsereghez fordulhat 
segítségért.” Ezután jött utasítás 
Moszkvából a Különleges Hadtest 
bevetési tervének kidolgozására.

Ez volt a „Hullám” (Volna) fedŒnevû 
hadmûvelet, amit Malesenko ezredes 
dolgozott ki Andropov nagykövet, 
Bata István és Tyihonov KGB altá-
bornagy – Bata „tanácsadója” – közre-
mködésével „a magyarországi társa-
dalmi béke helyreállítására”. A had-
mûvelet beindítására az „Irányt” 
(Kompan) jelszó szolgált. A Különle-
ges Hadtest állományába 2 gépesített 
gárdaalosztály, 2 repülŒhadosztály, 
egy hidászezred és más kisebb egysé-
gek tartoztak. A Különleges Hadtest 
Parancsnoksága Székesfehérváron 
volt, de jelentŒs erŒk voltak 11 to-
vábbi magyar városban. Meg kell 
jegyezni, hogy azokat az erŒket kel-
lett volna kivonni az országból a 
Párizsi BékeszerzŒdés alapján az 
1955-ös osztrák államszerzŒdés után, 
amikor a szovjet csapatokat kivonták 
Ausztriából. 

A magyar belpolitikában közben 
növekszik a feszültség s az izgalom. 
Miközben a sajtóban és a PetŒfi 
Körben szabadabb és kritikusabb 
hangok hallatszanak, a közvélemény 
mind szélesebb körben pozitív válto-
zásokban bízik. Egyre többen követel-
ték Nagy Imre visszatérését a hata-
lomba, aki ekkor még nem is párttag, 
mivel korábban kizárták. 

Eközben a szovjet és magyar 
hatalom a fegyveres leszámolásra 
készül. 

1956. szeptember 2-án az MDP elis-
meri a „személyi kultusz” egyes hibá-
it, szeptember 17-én az Írószövetség 
új elnökséget választ, elutasítva a 
„hivatalos” jelölteket. Október 5-én 
több magasrangú ÁVH-s tisztet tar-
tóztatnak le, másnap hatalmas tömeg 
elŒtt újratemetik az 1949-ben kivég-
zett Rajk Lászlót és társait. Közben 
GerŒ ErnŒ szeptemberben egy hóna-
pot a Szovjetunióban üdül, ezalatt 
Kádár Jánossal együtt tárgyal Miko-
jannal és Szuszlovval. Október 13-án 
Nagy Imrét visszaveszik a pártba. 
Október 15–22 között GerŒ és Kádár 
Jugoszláviában tárgyal Titóval. 

Közben hazánkban október 19-én 
harckészültségbe helyezték a szovjet 
csapatokat. Október 6. és 19. között 
Andropov több esetben találkozott a 
hadtest vezetŒ állományával. Október 
21-én a hadtest vezetŒsége ellenŒrizte, 
hogy az alárendelt magasabb egysé-
gek hogyan készültek fel az „Irányt” 
jelszó elhangzása után feladataik vég-
rehajtására. 

Az ENSZ Különbizottságának 1957-
es jelentése  megállapítja: 

„Úgy tûnik, a szovjet hatóságok már 
október 20-tól intézkedtek volna, hogy 
a fegyveres beavatkozást lehetŒvé 
tegyék. ... Október 20-án és 21-én pon-
tonhidakat szereltek össze Záhony-
ban. ... Október 22-én szovjet kötelé-
keket láttak menetelni Szombathely 
és Székesfehérvár között Budapest 
felé.” 

Október 22-én Lascsenkó, a Különle-
ges hadtest parancsnoka Budapestre 

utazott.
Elég elterjedt a vélemény, hogy a 

hadsereg „megbénult” a harcok so-
rán. Zsukov például kijelentette, „Ez 
a hadsereg 1956 októberében 5 perc 
alatt megszûnt létezni. Tény, a 120 
ezer fŒnyi magyar katonaság nagy 
része passzív maradt, egy része átállt 
a felkelŒkhöz. Ez a felsŒbb katonai 
vezetésre is vonatkozik, van adat, 
hogy a HM-ben is ellentmondtak a 
szovjet parancsoknak. FeltehetŒ egy 
kérdés: Bata István honvédelmi mi-
niszternek – volt villamoskalauz – va-
lóban semmi köze nem volt a katonai 
ismeretekhez, viszont résztvett a 
szovjet haditervek kidolgozásában, a 
„társadalmi béke helyreállítására”, s 
október 23-án Andropov elŒtt kétség-
beesik a „bekövetkezŒ” rettenetes 
eseményektŒl”. Lehet, hogy a magyar 
katonai vezetés tudott a szovjet ter-
vekrŒl, s nem kívánt részt venni a 
„rettenetes eseményekben”? Ezt lát-
szik alátámasztani, hogy a magyar 
katonaság sortüzei a késbbiekben túl-
nyomórészt nem követeltek ember-
életet. 

Nem vonatkozik ez az ÁVH-ra. Ôk a 
kezdetektŒl fogva hûséges „segédcsa-
patai” voltak a szovjeteknek, s a leg-
pusztítóbb sortüzeket is Œk, önállóan, 
vagy szovjetekkel közösen adtak le. 
Az ÁVH vonatkozó iratait viszont 
csak részben ismerjük. 

Mindezek a tények, visszaemléke-
zések alátámasztják, hogy a szovjet 
és magyar sztálinista vezetés tudato-
san készült hazánk megtámadására, a 
tartós megszállásra, a sztálinista hata-
lom megtartására. A terv csak rész-
ben sikerült. A Rákosi–GerŒ csoport 
vezetŒi kikerültek a hatalomból, a 
Szovjetunió is hatalmas tekintély-
veszteséget szenvedett el a Magyar-
ország elleni háborúval. 

Teljesen világosan látja az esemé-
nyek lényegét Londonból Szabó Zol-
tán, s egy angol képviselŒ, már októ-
ber 23-án. Sefton Delmer szerint a 
szovjet „játszma” a következŒ: Nagy 
Imre kinevezésébe belemennek, majd 
kérik a szovjet beavatkozást. Ez az 
utóbbi idŒk egyik „legvisszataszítóbb 
és leglehangolóbb politikai játszmái-
nak egyike, ahol Moszkva és GerŒ a 
lengyelországi eseményeknek akarja 
útját állni, visszatérve a rendŒri és 
sztálinista módszerekhez”. Szabó 
Zoltán október 25-i naplója szerint „itt 
a kommunista történelemben is pár-
ját ritkító ocsmány kártyajátékról 
van szó GerŒ és a magyar sztálinisták 
részéról, ... melynek lényege, hogy a 
készületlen Nagy Imrét tŒrbe csalja... 
s e ... szuronyokra támaszkodva hatal-
mon maradhasson.”

Kérdés, ha ezt a folyamatot, s lé-
nyegét észreveszi Nagy Imre Snagov-
ból, Szabó Zoltán Londonból, orosz 
szakemberekkel együtt, miért nem 
vették észre magyar történészek az 
elmúlt 25 évben?

(Résztet a szerzŒ 1956 és a meg-
torlás fekete könyve címû, kutatói 
munkáinak gyûjteményes kötetébŒl.)

––––––––––––––
Köszönettel fogadjuk és idézünk 

Jobbágyi professzor úr kutató mun-
kájából, mert fontos érdek, hogy a 
forradalom eredete és minden részle-
te a valóban megtörténtek alapján 
rögzüljön a magyar nemzet történel-
mében. 

Ami a felvonulások tervezettségét 
illeti, abban a sztalinizmussal leszá-
molni akaró, a szovjet rendszerben 
liberalizmust szorgalmazó nyugati 
politikának és diplomáciának is meg-
határozó szerepe volt. (CsE)

Provokált forradalom
9. oldalMAGYAR ÉLET2016. június 23.

Elsô ízben történik, 
hogy a

60
évvel ezelôtti nemzeti 

forradalom és 
szabadságharc kerek 
számú évfordulóját 
együtt önnepeljük 

nemzeti 
elkötelezettségû 

magyar kormánnyal, 
híven

1956
szellemében.

Ausztráliában ez most 
az 59-ik szabadság-

harcos megemlékezés 
lesz.

Dr. Jobbágyi Gábor
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. június 16-án 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)

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. június 26-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2016. június 26-án 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 június 26-án vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

GOLD COAST — ROBINA 
2016.(minden hónap elsô vasárnapján) 

du. 2 órakor Bibliaóra
2016. minden hónap harmadik vasárnapján 

du. 2 órától Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszócsoport
Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján 

2016-ban de. 11.30 órától 
Istentisztelet

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

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

vallási megkülönbôztetés 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

Mit jelent reformátusnak lenni?
A REFORMÁTUS HIT ALAPJAI

A Református Egyház születését nem lehet egy ember nevéhez és konkrét idôponthoz kötni.
A református keresztyén hit a lutheri reformáció idején a XVI. sz. elején Svájcból indult ki. Zürichben Zwingli, 

Strassburgban Bucer, Genfben Farel, Zürichben Bullinger készítgette a református reformáció útját. 
Az új irány szellemi irányítója azonban kétségtelenül Kálvin János volt, de a Református Egyház nem nevezi magát 

„Kálvinista Egyháznak”! Magyarországi terjesztôi voltak: Szegedi Kis István, Méliusz Juhász Péter, Kálmáncsehi Sánta 
Márton stb.

Külsô jellegzetességek:
A templomainkat a puritán egyszerûség, tisztaság jellemzi, a szobroktól és képektôl mentes, általában fehérre meszelt 

falak dominálnak. Nincs oltár, gyertyák, térdepelés, keresztvetés! A templomainkban csak a legszükségesebbek 
találhatók: a padok, szószék, úrasztala. 

A liturgiában a prédikáció, Isten élô Igéje a meghatározó és nem a külsôség.
A református hívôk életét az egyszerûség, a szorgosság, a törekvés, a munka becsülete, a józan életvitel, kegyességüket 

a Bibliaolvasás, az imádkozás és a hálaadás jellemzi.

Belsô jellegzetességek:
A református embernek három hitvallása van:
1. az Apostoli Hitvallás, amely összeköt más keresztyén testvér felekezetekkel, akik hisznek a Szentháromságban és 

Jézus Krisztust Uruknak, Megváltójuknak vallják! 
2, a Heidelbergi Káté, 129 kérdés-felelete.
3. a II Helvét Hitvallás 30 fejezete.

Szentségek, Sákramentumok
A Református Egyházunknak a Biblia alapján, Jézus Krisztus parancsa szerint két sákramentuma van: a keresztség 

és az úrvacsora. (a Katolikus Egyháznak hét szentsége van ) 
Hisszük, hogy az úrvacsorában a hívô a Szentlélek által Krisztussal egyesül, aki lelkiképpen van jelen, így Krisztus 

megváltó halálának és feltámadásának minden áldásában részesedik. 

Soli Deo Gloria /Egyedül Istené a dicsôség/
Ez a jelmondat, amely leginkább a református reformáció sajátja, azt hangsúlyozza, hogy az emberi élet célja a földön 

egyedül Isten dicsôségének szolgálata. 

Predestináció /Az eleve elrendelés tana/
A református ember hiszi a Biblia alapján a kiválasztás tanát, miszerint Isten öröktôl fogva gondoskodott arról, hogy 

a tôle elszakadt ember hozzá visszatérhessen és ez Jézus által lehetôvé vált, mert Ô eleve így rendelkezett! Aki hitben él, 
az biztos lehet üdvössége felôl !

„Elôre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint.” / Efezus 1,5/

Az anyaszentegyház.
Valljuk, hogy az anyaszentegyháznak egyedül Krisztus a feje és egyetlen pásztora, ezért nem szorul földi helytartóra 

(pápa), mert Krisztus, Szentlelke által jelen van minden napon a világ végezetéig. 

Egyetemes papság elve. 
A Szentírás alapján valljuk, hogy minden hivô ember pap. Joga és kötelessége a Szentírás tanulmányozása és az 

evangélium hirdetése. “Ti azonban választott nemzetség, királyi papság szent nemzet vagytok...” I.Péter 2,9/

Zsinatpresbiteri elv
Az egyház vezetését a helyi gyülekezetektôl a legmagasabb testületekig szemben az un. /püspöki rendszerrel /, 

választott testületek gyakorolják. Egyházközségi szinten a presbitériumok által, magasabb szinten pedig zsinatok által 
kormányozza magát és alkotja törvényeit. Az egyházi vezetésben a nem lelkész jellegû un./ laikusok / is kiemelkedô 
szerepet játszanak, a paritás elve szerint, amely alapján egy-egy lelkészi szavazatra, egy-egy világi szavazat esik. 

A Szentírás alapján tiszteletben tartjuk a világi hatalmat és annak törvényeit, amennyiben az nem gyakorol zsarnoki 
uralmat!

A reformátusság lélekszámát tekintve mintegy 5o millióra tehetô. Svájcon kívül Franciaországban, Németországban, 
Hollandiában, Skóciában, Angliában terjedt el. Európa egyik legnépesebb református egyháza a magyar kb. 2 millióra 
tehetô.

A református hit nem jelent elzárkózást, sôt minden ember iránt ôszinte szeretetet és mindazokkal való testvéri 
egységet jelent, akiknek a hite egyedül és igazán Isten kijelentésére épül!

Galsi Árpád, lelkész, a |Kálvin Kiadó| igazgatójának gondolatai a reformációról.



Arany János:  
„Nem hal meg az, ki milliókra költi 

dús élte kincsét, ámbár napja múl. 
Hanem lerázván, mi benne földi, egy 
éltetô eszmévé finomul.”

1914-1918 között az Osztrák-Magyar 
Monarchia soknemzetiségû, 51 millió 
lakosából 9 millió katona vonult be ha-
di szolgálatra a különbözô európai 
harcterekre. A történelmi Magyaror-
szág területérôl 3 millió 800 ezer fôt 
mozgósítottak. Magyarország ember-
vesztesége halottakban mintegy 660 
ezer fôre tehetô, ehhez még hozzá kell 
számítani azt a 800 ezer súlyos sebe-
sültet, aki az elszenvedett sérülések 
következtében rokkanttá, munka- és 
keresôképtelenné vált. 

Sorra alakultak a különbözô hadsegé-
lyezô, hadirokkantak, hadiözvegyek, 
hadiárvák megsegítését támogató ka-
ritatív szervezetek, amelyek gyûjtése-
ket, jótékonysági eseményeket szer-
veztek, segélybélyegeket, képeslapo-
kat, utalványokat bocsátottak ki, me-
lyek bevételébôl igyekeztek enyhíteni 
a rászorultak, árván maradottak sa-
nyarú helyzetén, megélhetésén. A 
mozgalom élére Augusta fôhercegnô, 
József nádor fôherceg felesége állt, 
akinek szervezô munkájában szám-
talan önkéntes vöröskeresztes nôvér 
is részt vett.

Ezen törekvés egy másik megnyilvá-
nulásaként, amikor már egyre sûrûb-
ben érkeztek haza a hôsi halálról, el-
tûnésrôl szóló értesítések, báró Abele 
Ferenc vezérkari ôrnagy 1915. július 
19-én a frontról levelet intézett gróf 
Tisza István miniszterelnökhöz, mely-
ben javaslatot tett egy olyan törvény 
elfogadására, mely azt célozta, hogy 
minden város és község kôemléket 
állítva legyen köteles megörökíteni a 
világháborúban elesett hôsök neveit.

Kezdeményezését az uralkodópár, 
IV. Károly és Zita királyné mellett 
gróf Tisza István miniszterelnök is tá-
mogatta. Tisza István törvény-elôter-
jesztését a Képviselôház az 1917. évi 
VIII. törvénycikkben emelte törvény-
erôre, s egyben kötelezôvé tette a hôsi 
emlékmûvek állítását. Az újabb világ-
égés, benne a iszonyú magyar vérál-
dozattal járó második világháború 
hôsi halottai és katonai áldozatainak 
emlékének megôrzését a belügymi-
niszter 1942. április 17- én, valamint a 
honvédelmi miniszter április 25-én ki-
adott rendelete szabályozta. Ebben el-
rendelték az addig hôsi halált haltak 
neveinek bevésését az elsô világhá-
borús emlékmûvekbe. 

A rendezvények 1944-ben öltöttek 
utoljára nemzeti ünnep jelleget.

1945. május 27-én volt az utolsó 
megemlékezés a Magyar Hôsök Nap-
járól, de már csak igen szerény ke-
retek között, nemzeti ünnep jellegét a 
kommunista diktatúra eltörölte. A 
Rákosi és Kádár rendszerben ideoló-
giai-politikai okokból, eszmei, nem-
zettudati tartalma miatt tiltották a 
megemlékezéseket. A szocialista Ma-
gyarország állami vezetôi nem azo-
nosultak a hôsi halottak és polgári ál-
dozatok iránti kegyelettel, a magyar 
áldozatok helyett a „felszabadító” hôs 
szovjet katonák emlékét ünnepeltették. 
El akarták fojtani az emlékezetét 
mindannak, ami a magyarok számára 
erôt, önbizalmat és önbecsülést adhat. 
44 évet kellett várni arra, hogy 1989-
ben újra lehessen emlékezni. A ma-
gyarok nemcsak a hazát, hanem Euró-
pát is védték. 2001-ben, az elsô Orbán-
kormány idején az Országgyûlés állí-
totta vissza a magyar hôsök emlék-
napját. 
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HÔSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS SYDNEYBEN
Szerte a nagyvilágban, hol magyarok 

élnek  megemlékezéseket tartanak 
minden év május utolsó vasárnapján a 
mindenkori háborúk áldozataira, a ha-
dakban és harcokban elesettekre, a 
hôsökre emlékezve.  Nem volt ez más-
ként itt Sydneyben sem. A megem-
lékezés 2016. május 29-én vasárnap 
Sydneyben a Rookwood-i Temetô ma-
gyar parcellájában álló Hôsök Ke-
resztjének megkoszorúzásánál kezdô-
dött a Magyar Harcosok Bajtársi Kö-
zössége (MHBK) helyi csoportjának 
szervezésében. A délelôtt 10.30-kor 
kezdôdô felvonulás elején két fiatal 
cserkészfiú vitte az emlékezés koszo-
rúját. Utánuk a szevezetek zászlóvívôi 
és a megemlékezésen résztvevôk  vo-
nultak az emlékmû elé. Itt,  az MHBK 
bajtársi szervezet lemondott eddigi 
91-éves elnökétôl Goór Györgytôl 
átvett új vezetôje, v.n.Tassányi József 
köszöntötte az egybegyülteket és fel-
kérte Nt. Pétrffy Kund református 
lelkészt a kegyeleti imára és a méltó 
megemlékezésre – ami az évszázadok 
folyamán a magyar szabadság és füg-
getlenség érdekében elhúnyt hôsök és 
mártírokra való emlékezés jegyében 
folyt le. Ezt követôen Tóth István és 
Gellért Mária  a Független Magyar 
Szabadságharcos Szövetség részérôl  
helyezték el  koszorúikat az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc 60. 
évfordulójára emlékezve.  v. Mécs Já-
nos  a Hôsök Napjára írt versét olvasta 
fel, kiérdemelve az egybegyûltek há-
lás köszönetnyilvánítását. A Himnusz 
eléneklésével ért véget a kegyeleti 
megemlékezô koszorúzás.

A temetôben tartott koszorúzást a 
strathfielfi Uniting Church-ben meg-
tartott  ökumenikus istentisztelet kö-
vette 11.30-kor, amit Ft. Lédeczi Dé-
nes katotikus és  Nt. Péterffy Kund 
református lelkészek a magyar zász-
lók, és a szép számú hívôk jelenlétében 
egyházi énekek kiséretében végeztek. 
Dénes atya a megemlékezés kegyelet-
teljes hangján hívta fel a figyelmet a 
Kárpát-medence szerte felállított hôsi 
emlékmûveken olvasható hôsök vég-
telenségbe nyúló névsorára, amik a 
háborúk és az elnyomás elleni ön-
védelmi harcok áldozatait sorolja fel 
és annak a réményének adott kifeje-
zést, hogy az elkövetkezô jövôben nem 
kell majd ezt a névsort  tovább bôvíten. 
Két szép versrészlet beiktatásával és 
az Úr Imádságával zárta beszédét, 
amit a Hitvallás ima és a Himnusz 
követett.

A Hôsök Napjáról való  megemlé-
kezés egy rövid mûsor keretében a 
Puchbowl-i Magyar Házban foly-
tatódott. Veszteségeinkre, az eleset-
tekre való emlékezés a Himnusz hang-
jait  is még szomorúbbá  változtatta. 
v.n. Tassányi József az MHBK Fô-
csoport vezetôje köszöntötte dr. Gru-
ber Attila Magyarország Canberra-i 
Nagykövetét és Haszonics Diana 
konzult, a New South Wales-i Magyar 
Szövetség-,  a különbözô egyesületek 
vezetôségét és tagjait,  valamit a meg-
jelent vendégeket, majd felkérte Ha-
rasta Emôkét a mûsor levezetésére. 
A mûsorvezetô felkérte Dr. Gruber 
Attila nagykövet úrat, Hôsök Emlék-
napi ünnepi beszéde megtartására.  

Dr. Gruber Attila Magyarország 
ausztráliai nagykövete ünnepi köszön-
tôjét azzal a személyes élményével 
nyitotta, hogy Canberrában, a War 
Memorial épületében többször volt 
alkalma megtapasztalni, hogy az 

ausztrálok a „Last Post ceremony” so-
rán hogyan emlékeznek meg saját hô-
seikrôl, az elesett katonákról.

Magyarországon, a magyar hôsökre 
még az elsô nagy világégés alatt, 1917-
ben emlékeztek meg elôdeink, amikor 
a Magyar Országgyûlés a VIII. tör-
vénycikkelyben felszólította a telepü-
léseket, hogy állítsanak méltó emléket 
a hazáért elesett katonáinak. Még tíz 
esztendô sem telik el, s már 1924. má-
jus 10-én a Nemzetgyûlés elfogadja az 
1924. évi XIV. törvénycikkelyt, ami-
ben a törvényhozás rögzíti, hogy az 
1914-18. évi világháborúban elesett 
katonák emlékére a „Hôsök Emlék-
ünnepét” minden esztendô májusának 
utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé 
avatja, amikor a magyar nemzet min-
denkor a hôsi halottak emlékét idézi. A 
szónok rámutatott, hogy azóta ez az 
ünnep térben és idôben kiszélesedett, 
számos nemzeti tragédiánk golyó tép-
te emlékét idézi. A kommunizmus év-
tizedei alatt csak titokban ünnepel-
hettünk, hiszen szégyen és nem inter-
nacionalista dolog volt a kiontott ma-
gyar vérre emlékezni.

Hogy ki volt az elsô hôs, akire emlé-
keznünk kellene? – tette fel a kérdést a 
nagykövet úr. A kérdésre adott vála-
szában hangsúlyozta, hogy több ezer 
éve lehetett, amikor ôseink, a mai Kár-
pát–medence magyarjai szétnyargal-
tak a világ minden tájára: a Kaszpi és a 
Fekete-tenger környékére, Mezopo-
támiába, a Turáni alföldre. A szkíták, a 
hunok, az avarok, vagy a pártusok cso-
dálatos birodalmainak építése során, 
vajh’ ki tudná megmondani az elesett 
katonák nevét?Attila, Hunor és Magor, 
no és Csaba névtelen katonái dicsôsé-
get és tiszteletet vívtak ki a küzdelmek-
ben.

Dr. Gruber Attila hangsúlyozta: ha-
zánk történetének küzdelmes ideje 
nem állott meg a második világháború 
jeltelen, sokszor a szülôfaluktól több 
ezer kilométerre lévô katona sírjainál. 
Újabb titokban gyászolt hôsök kerül-
tek az 1956-os forradalom jeltelen sír-
jaiba. Hazánk történelmét tekintve 
hôsök vesznek körül minket, akik a 
Nemzetért, a Hazáért ontották vérü-
ket, áldozták életüket. Hôsök vonulnak 
a Hadak Útján! Nem elfeledett sírok 
csontszilánkjai ôk, de felnézve az égre 
ott vonulnak fölöttünk régvolt vité-
zeink, lovaik patája csillámlik az égen, 
üstökös fényû kardjuk utat mutat ko-
runk hôseinek.

A közönség hálás, hosszantartó taps-
sal köszönte meg Nagykövet úr érté-
kes, hôseinkrôl való megemlékezését. 

Ezután Antóni Sándor: A Don-
kanyarnál címü verset Harasta Dá-
niel mondott el, ki fiatal kora ellenére, 
annak minden sorát átélve tolmácsolt. 
Ezt követôen Stopic Hannelore F. 
Chopin: Watz és Liszt Ferenc: Con-
solation No.3. zongora játéka hangzott 
el. Az utóbbit annyira szakszerûen, oly 
gyönyörûen játszotta el Lóry, hogy 
maga Liszt Ferenc  is gratulált volna 
hozzá. 

Ezt követôen v. Mécs János: A leg-
szebb csillagok cimmel  – a tôle már 
megszokott, mindíg az új alkalomra 
írott versét tolmácsolta tökéletes átér-
zéssel, melyet a  hálás közönség nagy 
tapssal köszönt meg. Roza Sage kö-
vetkezett, akivel több esetben már 
találkozott Sydney magyar közössége, 
s  akirôl tudni kell, hogy a Liberál 
Pártnak volt parlamenti képviselôje, 
szabad idejében több jótékonysági 
rendezvényen is dolgozik mint ön-

kéntes, foglalkozását illetôen fogorvos. 
Ezúttal  eddig számunkra  ismeretlen 
oldaláról mutatkozott be: szabadide-
jében szivesen énekel is. Stopic Han-
nelora zongora kiséretében négy is-
mert magyar dalt adott elô – Százados 
úr sej,haj, Bárányfelhôk fenn az égen, 
Álmodó Tiszapart és a Szép vagy gyö-
nyörû vagy Magyarország dalokat, 
melyet a közönség halk dúdolása 
kisért és hálás tapssal köszönte meg 
Rosa szép elôadását. 

Újra egy vers következett  Ábrányi 
Emil: Él a Magyar címü verset Gellért 
Mária nagyszerû tolmácsolásában 

hallhatuk. 
Ezzel a  2016 évi Hôsök Napi meg-

emlékezés a Hiszekegy ima elmon-
dásával fejezôdött be: HISZEK EGY 
ISTENBEN, HISZEK EGY HAZÁ-
BAN, HISZEK EGY ISTENI ÖRÖK 
IGAZSÁGBAN, HISZEK MAGYAR-
ORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN  

Amen
A korábbi évekhez képest jelentôs 

változás, hogy 2015-tôl a honvédelmi 
miniszter javaslatára egy kor-
mányhatározat – megérdemelten -  a 
kiemelt fontosságú ünnepek közé 
sorolja a Hôsök napját.

Rozgonyi Magdi

Új kiállítás nyílik a világháborús 
centenárium alkalmából

Az elsô világháborúban a fronton harcoló magyar katonák tevékenységét és 
hôsiességét, valamint a hátország áldozatvállalását helyezi a középpontba a 
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM) új, a világ-
háborús centenárium ez évi kiemelt rendezvényeként nyílt kiállítása.

Kovács Vilmos, a múzeum parancsnoka elmondta: az elsô világháború éveit 
mintegy ezer négyzetméteren bemutató állandó tárlatot nemcsak látogatóként, 
hanem egy korabeli életsorsot választva is végigjárhatják az érdeklôdôk.

Az ezredes kitért arra, hogy a Várkert Bazárban is megtekinthetô egy lát-
ványos elsô világháborús kiállítás, de - mint megjegyezte - egy háborút sokféle 
szempontból be lehet mutatni. A HIM-nek a világháború katonai vonatkozásait 
kell elôtérbe helyeznie, a katonák történetével kell megismertetni a látogató-
kat. Kovács Vilmos kifejtette, hogy a Hadtörténeti Múzeummal szemben más 
elvárások is vannak, többek között a tanárok részérôl. Mint elmondta: egyre 
több diákcsoport látogatja a múzeumot, ezért fontos, hogy számukra ne csak 
közérthetô és érdekes legyen a tárlat, hanem hasznos tudásanyagot is jelent-
sen. A parancsnok kiemelte, a HIM alapfeladatának tekinti, hogy mindenki 
megismerje és elismerje az elsô világháborúban harcoló magyar katonák hô-
sies magatartását: hogyan harcoltak, miként éltek a fronton, adott esetben 
nélkülöztek. Kovács Vilmos elmondta: az egykori Magyar Királyság területérôl 
3,2-3,4 millió katona vonult be az elsô világháborúban. Közülük több mint 1,5 
millió, vagyis minden második magyar katona megsebesült. Mellettük mintegy 
800 ezren estek hadifogságba, számos katona végleg eltûnt és több mint 600 
ezer magyar honosságú katona - aki 1914-hez mérten a Magyar Királyság terü-
letén született - halt meg az elsô világháborúban.

A katonai szerepvállalás mellett a múzeum a hátország áldozatvállalását is be 
akarja mutatni. A hátország teremtette meg a lehetôséget, hogy a magyar kato-
náknak legyen élelmiszere, felszerelése és a kornak megfelelô haditechnikai 
eszközei. A hátországban egyre több nô és 16 éven felüli gyermek bevonásával 
mûködô hadi- és egyéb ipari tevékenység biztosította az utánpótlást, másfelôl 
az itthon maradt lakosságtól egyre nagyobb forrásokat vontak el. A lakosság 
egyre növekvô „nélkülözési spirálba” került, amely 1917-ben már valós élel-
miszerhiányt jelentett. Mindezek ellenére erôs társadalmi szolidaritás is kiala-
kult a hátországban: jótékonysági akciókat indítottak, különbözô alapokat hoz-
tak létre és megjelent a hadsegélyezés.

Kovács Vilmos elmondta, hogy a kiállítást hosszas elôkészületek, szakértôk 
bevonásával szakmai viták elôzték meg. A munkálatok 2012-ben kezdôdtek 
meg, a kiállítás egyes részei 2014 óta összeálltak. A tárlat az I. Világháborús 
Centenáriumi Emlékbizottságtól kapott jelentôs anyagi és szakmai segítség, 
valamint a Honvédelmi Minisztérium támogatásával valósulhat meg.

A parancsnok hozzátette: a kiállítás illeszkedik a múzeum tavaly nyílt 1848-as 
kiállításához is. Az elsô világháborús tárlat kronológiai felvezetése a forradalom 
és szabadságharc, valamint a kiegyezés utáni - történelmi és katonai szem-
pontból is igen jelentôs - idôszak bemutatásával indul. Ebben az idôszakban, a 
„boldog békeidôkben” az Osztrák-Magyar Monarchia felívelô korszakában a 
Magyar Királyság területén is sok kulturális és ipari beruházás, fejlesztés 
indult el. A magyar gazdaság, a hadiipar, a haditechnika szempontjából egy-
aránt jelentôs korszak volt ez. Számos új fegyver jelent meg, például az addigi 
elöltöltô puskák helyett a hátultöltô fegyverek, a géppuska, korszerûbb lett a 
tüzérség. Emellett 1905-1906-tól jelentôs korszak kezdôdött a flottafejlesztésben 
is, sorozatban készültek a hadihajók az akkori Magyarországon.

A tárlat következô, fô része az 1914-es mozgósítással kezdôdik: bemutatják az 
idôszakot, amikor még rövid - hetekig, legfeljebb hónapokig elhúzódó - háborúra 
készültek. Az 1918 végéig tartó világháborús idôszakot több termen keresztül 
nem csak tárgyakkal - köztük mûtárgyakkal, korabeli fegyverzetekkel, had-
felszerelésekkel, térképekkel -, hanem digitális eszközökön, „frontanimációkkal” 
is szemléltetik. A kiállítás az újonnan kialakult Európa térképével zárul, illetve 
egy moziteremben a világháborút bemutató dokumentumfilmeket vetítenek, 
továbbá rendhagyó történelemórákat is tarthatnak ott - fejtette ki a parancs-
nok.

Kovács Vilmos szólt arról is, hogy nem csak egyszerû látogatóként lehet meg-
tekinteni a tárlatot. A kiállítás megtekintése elején a jegyen található vonal-
kóddal regisztrálva választani lehet nyolc - különbözô visszaemlékezések 
alapján kreált - életsors (két nô és hat katona férfi) közül, s minden teremben az 
adott karakter életútjával lehet végigkövetni a háborús eseményeket. Mind-
emellett a Nagy háború öröksége címû kiadványt, a kiállítás „kicsinyített 
mását” is haza lehet vinni, amely - mint a parancsnok kiemelte - nem csak egy 
katalógus a kiállításról, hanem akár tankönyvnek is beillik.
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KRÓNIKA
gyakrabban, de a napok gyorsan pe-
regnek és a 24 órába sok mindent kell 
bele tenni. Olyan szép amikor kinézek 
az ablakomon a meggyfán piroslik a 
meggy, de valahogy a nyár nagyon 
változó. Nekem igen nagy élmény 
figyelni a természet változását ahogy 
minden megújul… virágba borul. A 
gyerekek kint játszanak, a napok sok-
kal hosszabbak néha csalóka amíg az 
ember nem nézi az óráját, hogy elmúlt 
a nap. Az élet igen mozgadalmas sok 
minden történik nehéz lenne minderôl 

beszámolni. A nagyobb események 
kezdôdtek a búcsúval Csíksomlyón 
ahova idén lányommal mentünk fel a 
Nyeregbe a szentmisére, majd Csaba 
testvér kölcsön kapta az egri püspök-
ségtôl Árpádházi Szent Erzsébet, 
fétve örzött ereklyéjét, Sárospatakról 
,amivel egy körútra ment Erdélyben. 
Igen nagy esemény volt ez sokunk 
számára, magam részérôl nem kép-
zeltem el valaha, hogy ezt látni fo-
gom… Szent Erzsébet koponyájából 
volt egy kis darab a tartóban. Sokunk 
imáját, könyörgését vitte Urunk elé. 
Nem régen volt az elsô szentáldozás és 
bérmálás nem csk Déván, de más 
házaknál is. Nagyon, nagyon szépek 
voltak a gyerekek és nagyon megható 
volt. A nagyoknál meg volt a kicsen-
getés… és jönnek majd az érettségi 
vizsgák és lassan a tanév vége. Sokan 
már a nyári vakációról álmodoznak, 
magam részérôl belegondolok a tél 
talán leghidegebb hónapjában érke-
zem vissza Sydneybe!!!! Sok ember-
nek tartozom köszönettel azért a támo-
gatásért amit nyujtanak rendületlenül 
az alapítványnak csak annyit tudok 
mondani Isten áldjon meg vala-
mennyieteket. Remélem senkit sem 
hagyok ki aki esetleg kimaradna ké-
rem jelezze.
Külön köszönetem a keresztszülôk-

nek, akik ezt a szép feladatot elvál-
lalták. Hase Zsuzsa, Losonczy Feri 
és Klaudia

Hálás köszönetem a befizetett ado-
mányokért: Kiss Olga, Sipos Ika, 
Eva Mobbs, Prekopp Hanna, Dr G. 
Nagy, Krepler Antal, Szlovik Ró-
zsa, Bátky Georgiana, Major Gá-
bor, Fülöp Sándor, Papp Béla, a 
Woolongongi Magyar Egyesület 

adományának (Nyári István vezeté-
sével), Adelaidei adómányozókanak 
(Dobozy István fogja össze), rend-
szeres névtelen adakozóinknak.

Soraimat szeretném Csaba testvér 
gondolataival zárni és 3 képet meg-
osztani a Szent Erzsébet ereklyérôl, a 
dévai elsô szentáldozókról és egy dé-
vai kislányról Csaba tv-el.

„Hihetetlen jó dolog megfogni a fé-
lelemtôl remegô pihe-puha gyermek-
kezet, mint egy megriadt kis madarat 
és jó szóval, szelíd bizalommal megér-
tetni a gyermekkel, hogy e világban 
nem kell félnie, mert bölcs felnöttek 

szépen összefogva meg tudják és meg 
is akarják oldani az ô gondjait, prob-
lémáit.

Sok-sok jó dolog van a világon! Szá-
momra a legjobb dolog szeretettel 
összefogni jó emberekkel, és jó kedv-
vel, örömmel a bajban lévô testvéreim 
segítségére sietni.

Csaba testvér.
Ez a gondolat Csaba testvér legutolsó 

könyvébôl van amelybôl igyekszem 
hozni Ausztráliába is, tele van szebbnél 
szebb gondolatokkal.
Köszönettel és szeretettel
Eszter
Dr Kalotay Eszter
drekalotay@gmail.com

Kedves Támogatói a Szent Ferenc 
Alapítványnak!

Nem lustaságból nem jelentkezem 

Az EU egyik határozott elônye, hogy 
ellenzi, sôt megengedhetetlennek tart-
ja a tagországok és nemzetek közti 
nyílt gyûlölködést. Nem semmi. Ebbôl 
háramlik némi jó is az utódállamokban 
élô magyarokra.

Más kérdés azonban a nyelv, a ma-
gyar nyelv ügye: a munkahelyen, a 
vallási, a köz- és politikai életben való 
használata. Nem is olyan régen talál-
koztam az Érmellék fôvárosának is 
nevezett Tasnádon egy kávézó bájos 
pincérnôjével, aki konokul játszotta, 
hogy nem érti szerény rendelésemet: 
„Kérek két kávét!”, holott a számot 
kezemmel is mutattam… A felvidéki 
Somorja város német tulajdonú(!) 
cipôboltjából kirúgták azt az eladót, 
aki magyar vevôkkel magyarul be-
szélt. A csángó születésû, tehát ma-
gyar származású és anyanyelvû bákói 
papnövendékekbe a közelmúltban is 
azt sulykolták szemináriumi tanáraik, 
papok, akik szintén csángók (!), hogy 
„a magyar az ördög nyelve”.

Eszerint a környéken némelyek nyel-
vünkben látják ellenségüket?

Miért? A Magyar Tudós Társaságot 
–-- Akadémiánk elôdjét --– azért 
alapította gróf Széchenyi István 
birtokai egyévi jövedelmébôl (1825), 
hogy a német és a latin helyett a ma-
gyar váljék a honi tudomány nyelvévé, 
hogy lehessen „a magyar nyelvet s a 
tudományt magyar nyelven mívelni”. 
Örökösei ma visszakérhetnék a hat-
vanezer súlyos ezüstforintot, mert a 

tudományos dolgozatokat ma legin-
kább angolul kérik? Mi több, az aka-
démiai nyelvtudósok által alkotott, 
majd tananyaggá alakított magyar 
nyelvtan az iskolákban a legutáltabb 
tantárgy lett, és ebben a diákok egyet-
értenek tanáraikkal! Néhány százalék-
nyi eltéréssel felmérések sora állítja 
ezt.

Nyelvünk üldöztetésének oka a ben-
ne rejlô gondolkodási elôny. Ahogy 
Bolyai Farkas írta nyelvünkrôl: 
„mathesisi s muzsikai lélekkel alkotott, 
vég nélkül tökélyesíthetô”. Fia, János, 
a legnagyobb magyar tudós, hason-
lóképpen vélekedett, és munkálkodott 
is a magyar nyelv „tökélyesítésén”. A 
magyart „primigena nyelvnek” tar-
totta, amely önmagából keletkezett, és 
így gyökszavai nem vezethetôk vissza 
külsô forrásokra. A kor két költôóriása, 
akik emellett akadémikusok is valá-
nak: Arany és Vörösmarty ugyanígy 
gondolta. Mélyebb nyelvtanozás he-
lyett csak összefoglaljuk, hogy a ma-
gyar tehetség alapja a 2305 szógyök és 
a közel 500 toldalék egyszerû, átte-
kinthetô fogalomalkotási rendje, ami-
nek szótermô képessége úgyszólván 
kimeríthetetlen. Másként nézve: meg-
számlálhatatlan összefüggést világít 
meg. A teljes szókincs és általa az ösz-
szefüggések rendszerében élô roppant 
tudás minden magyarul tudó birtoka. 
Nálunk ugyanis nincsenek nyelvükben 
szegénynek születettek, csak önma-

gukat butává tévôk. Tessék összeha-
sonlítani iskolázatlan parasztok, iparo-
sok, pásztorok beszédét némely városi 
úgynevezett értelmiségiekével!

Több mint érdekes, hogy René Des-
cartes 1628-ban, Marin Mersenne 
szerzetes-matematikussal folytatott 
levelezésében kifejtette elképzelését 
az univerzális nyelvrôl, amit a nem-
zetközi érintkezés könnyítésén kívül a 
„helyes gondolkodás eszközének” 
szánt. Elsajátítása könnyû lett volna, 
akár a számolásé. E nyelvet tolda-
lékolónak képzelte el, szótárában szó-
tövekkel/gyökökkel valamint a tolda-
lékokkal. Gyarmathy Sámuel, elsô 
nyelvtankönyvírónk, fölismerte, hogy 
a magyar „Pozsonytól Brassóig” egy-
séges, a tájszólások nem változtatnak 
a nyelv alapszerkezetén, lényegén. Az 
Érsekújvár melletti faluban született 
költôt kiválóan értik a kovásznai szé-
kelyek. Sôt, anyanyelvünk azon szavait 
is értjük, amelyek mind közönségesen 
nem léteznek, csak éppen megfelelnek 
a nyelvünk szellemének. Laci fiam 
óvodás korában az elhervadt virágot 
punnyadtnak nevezte, s mindannyian 
értettük. A gyökrendnek és a nyelv 
szemléletességének egymást erôsítô 
kölcsönhatása miatt nem bomlik a 
magyar nyelv úgy, mint a német, szláv 
és a többi. Köztük a finnugorok…

Az ellenfeleink soviniszta stratégái ---
– ha tudnak a Bolyaiak meg Arany 
János nyelvén, ha nem –-- ezt zsigerileg 

A MAGYAR AZ ÖRDÖG NYELVE?

sejtik.A bennszülöttek is. Tán tizenöt 
éve gonosz csapás érte anyanyelvün-
ket: az EU egyik ostoba szabványának 
szolgai átvétele. A magyar észjárás 
ugyanis mindig a lényegbôl indul ki, a 
téma legfontosabbjából. Beszédünk a 
szó elsô tagját, a lényegét hangsú-
lyozza, dalaink ereszkedô lejtésûek, 
táncaink szintúgy. Címzésnél az or-
szágtól, várostól, tehát a legnagyobb 
egységtôl, névadásnál a családtól, 
keltezésénél az esztendôtôl indulunk. 
Az új szabály tôrdöfés Nyelvédes-
anyánk szívébe, hiszen a dátumot így 
nyomják a bolti árukra: 08.01.2016. Ez 
a számsor nyelváruló, mert értel-
metlen, olyan, mint amikor az mond-
ják, hogy ez a tojóládaprojekt szuper-
brend a szinglik felé… Olyan, mintha a 
magyar embernek 180 fokkal hátrate-
kernék a fejét.

Ezért nem járt messze az igazságtól 
az a gyûlölködô alak sem, aki a ma-
gyart az ördög nyelvének nyilvánította. 
Nyelvünkben ugyanis valóban szel-
lem él, mert nem egyszerûen a sza-
vak és holmi szabályok halmaza. 
Sokkal több annál: szellem, vilá-
gosságban élô szellem. Tudjuk, hogy 
a gonosz lélek is szellem, csak éppen 
180 foknyira elfordult az igaztól, a 
széptôl, a jótól.

Czakó Gábor
A szerzô író
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Megéltük az álmot: 
megvertük Ausztriát 

az Eb-nyitányon
A sors valamit törlesztett a magyar 

labdarúgással szembeni, több évtize-
des adósságából: válogatottunk 2-0-ra 
verte Ausztriát a franciaországi Euró-
pa-bajnokság F csoportjának borde-
aux-i mérkôzésén, így 1964 óta elôször 
nyert Eb-meccset, és az sem túl el-
hamarkodott kijelentés, hogy ezzel 
máris a továbbjutás kapujába érke-
zett.

Majd’ kétezer kilométerre az otthon-
tól több honfitársunk foglalt helyet a 
lelátón, mint összesen, egy komplett 
NB I-es fordulóban – ki merészeli ezek 
után azt állítani, hogy nem szeretjük a 
focit? Különösen, ha az viszontszeret 
minket. 17.15-kor felzúgott a tábor, 
mert az elsô magyar labdarúgók 
megjelentek a játékos kijáróban; Eb-n 
negyvennégy esztendô elteltével. A 
piros, fehér, zöld zászlóerdôbôl kife-
ketedett ugyan a Cosa Nostra lobogó, 
de ezúttal nem is gondoltunk a maf-
fiára, csak a tükörfordításra: ez a kö-
zös ügyünk.

(Magyarország némiképp idôutazás-
ba kezdett, megteltek a meccsnézôs 
helyek, a margitszigeti óriáskivetítô 

dent el is dönthetett volna, de Almer-
nek talán még a csontjai is ropogtak, 
ahogyan kipiszkálta a lasztit. A 88. 
percben viszont fél térdre ereszkedett, 
úgy adta meg magát, mert a nem 
sokkal korábban becserélt Stieber 
Zoltán pazarul emelte el felette, mel-
lette a labdát a hosszú sarokba.

2-0, itt a vége, azaz talán ez a kezdet. 
Még szokni kell, de nem túl nehéz 
ezzel az érzéssel megbarátkozni: gyôz-
tünk! Az 1964-es magyar-dán bronz-
derbi óta ez az elsô magyar Eb-diadal, 
európai riválist pedig világversenyen 
kereken ötven éve, az 1966-os vb-n si-
került legyûrni, nevezetesen Bul-
gáriát.

E 2-0 a múlt, a pillanatnyi eufória, de 
a közeljövô miatt is felbecsülhetetlen, 
hisz máris majdnem továbbjutást ér.

Megkérdeztem a meccs emberének 
választott Kleinheisler Lászlót, érzi-e, 
hogy 90 perc alatt beírta magát a ma-
gyar futball-legendáriumba, mire ô, 
még ismerkedve az új helyzettel, pa-
pírforma feleletet adott: „Nem az én 
sikerem ez, hanem a csapaté, amit an-
nak köszönhetünk, hogy az elsô perctôl 
igyekeztünk betartani azt, amit a 
kapitány úr kért. Én amiatt vagyok 
boldog, hogy ennyi embernek sze-
reztünk örömet, azoknak is, akik ki-
jöttek nekünk szurkolni, és azoknak is, 
akik otthon a televízióban látták a 
mérkôzést.” 

Bern Storck, magyar szövetségi ka-
pitány a következôképpen írta le a 
gyôzelem receptjét: „Csodálatos a csa-
patszellemünk, és ez nem 11, hanem 
23 játékosra igaz. Tökéletes közöttük a 
harmónia, ahogyan együtt vannak, 
ahogyan futballoztak, ahogyan a gól-
szerzési lehetôségeket kialakították. 
Tudtuk, mit várhatunk az osztrákoktól, 
erre taktikailag felkészültünk, és a 
játékosok meg is valósították mindezt. 
Ez volt a siker kulcsa.”

Németh Krisztián, nem meglepô mó-
don, az elsô gólban jelölte meg a for-
dulópontot: „Már az elsô félidôben 
voltak biztató lehetôségeink, de aztán 
Szalai Ádám villant egyet. Nagyon 
nehéz idôszakon mehetett keresztül, 
több kritikát kapott, de remélhetôleg 
ennek most vége.”

A második gólt szerzô Stieber Zoltán 
elárulta: „Már a meccs elôtt is bi-
zakodtam, mondtam a barátaimnak, 
hogy nagyon jók a megérzéseim, mert 
a felkészülésünk fizikai és mentális 
szempontból is tökéletesen sikerült.”

Koller mester, a vesztes kapitány 
keserûen idézte Alaba kapufáját, ami, 
ha bemegy, szerinte mindent más me-
derbe terelt volna, majd azzal foly-
tatta: „Nagyon idegesen futballoztunk, 
több kombinációnkat hamarkodtuk el. 
Tudtuk, hogy a magyarok védelme 
nagyon stabil, de most elôre felé is 
okosan, türelmesen, kivárásra ját-
szottak.„
Ausztria–Magyarország 0–2 (0–0)
Vezette: Turpin (francia)
MAGYARORSZÁG: 
Király – Fiola, Guzmics, Lang, Kádár 

– Gera, Nagy – Dzsudzsák, Kleinheisler 
(Stieber, 79.), Németh (Pintér, 89.) – 
Szalai (Priskin, 69.). 

Szövetségi kapitány:  Bernd Storck
Gólszerzô: Szalai (62.), Stieber (87.)
Kiállítva: Dragovic (66.)

Több mint egy meccs
Gut gegen Böse, a jó a rossz ellen – 

így tálalta elôzetesen a bölcs bécsi 
magazin, a Weekend a 137. osztrák–
magyar meccset.

És persze ott a jó és bölcs Kern 
kancellár fotója, szemben a zsarnok 
Orbánéval. A cikk már kevésbé har -
cias, jószerivel futballbolondnak ne-
vezi a magyar „diktátort”, ami ön-
magában nem annyira sértô, ám az 
egésznek mégis különleges bukéja 
van. Fôleg úgy, hogy címében még azt 
is megállapítja a jeles lap, hogy az 
„Osztrák–magyar: több mint egy 
meccs”.

Kinek több? A Weekendnek? Vagy 
talán annak a magyar hírportálnak, 
amelyik szinte ünnepelve jelenti, hogy 
„Kegyetlenül kiosztották az osztrákok 
Orbánt a nagy meccs elôtt”? Mert mi 
az, hogy kiosztották? Kik osztották ki? 
Milyen osztrákok? Mi jogon, és miért? 
Ne osszanak ôk ki senkit, se a foci-
imádó Orbánt, se a rendszeresen bér-
málkozó Gyurcsányt, se a megfáradt 
igazsághôs Schiffert. Ne. Véleményük 
persze lehet, mint mindenkinek, ne-
kem, neked, a Weekendnek és a hír-
portálnak is, csak kié a kiosztás joga?

Úgy látszik, az osztrákoké – bár nem 
olyan rég még olyat is lehetett olvasni 
magyar klaviatúra nyomán, hogy 
Angela Merkel helyretette Orbán 
Viktort  –, mert ôk bizony oktattak már 
ki bennünket Nemzeti Színház-ügy-
ben, migrációs kérdésben.

Kiss László
(Magyar Hírlap)

elôtt jóval a találkozó kezdetét meg-
elôzôen elfogyott a hely, gyakorlatilag 
lezárták a szigetet. A munka sok he-
lyen leállt, magyar zászlóval díszített 
autók furikáztak Budapesten, sok ház 
erkélyén ott lobogott a piros-fehér-
zöld. Ezt hívják futball-láznak, évti-
zedek óta nem látott ilyet az ország.)

A legnagyobb osztrák felirat a 
Schwechat volt – 1848 októberében, a 
szabadságharcban Windischgraetz 
serege itt gyôzte le Mógáét. A kérdés 
2016-ban persze az, Kolleré mire megy 
Storckéval? A Garonne partján, a 
rendezôk a mérkôzô felek közös múlt-
ja elôtt tisztelegve, a Kék Duna ke-
ringôvel hangoltak, aztán következtek 
a himnuszok. Az éneklésben picit alul-
maradtunk, no de harminc év alatt ki-
estünk valamelyest a gyakorlatból.

Ez természetesen nem csak a da-
lolásra érvényes. Pedig a németek el-
leni, június 4-i kezdô tizenegyhez 
képesti két változás – Gera és Németh 
Krisztián került be – azt jelezte, Storck 
nem csupán rombolásra készül. Mégis 
majdnem iszonyatosan kezdôdött a 
meccs: labdavesztés itt, elengedett 
szabálytalanság ott, és Alaba már az 
elsô percben eltrafálta a kapufát.

A félidô feléig fiaink célja nagyjából 

a túlélés volt, ekkor észlelhették, hogy 
odaát is hús-vér emberek futballoznak, 
és a mi válogatottunk sem tombolán 
nyerte az Eb-részvételt. Király Ju-
nuzovic löketénél óriásit fogott, 
egyébként is annyi labdát passzoltak 
neki hátra a társak, mint egy irányító 
középpályásnak. Amikor bezzeg a 42. 
percben meglódultak, rögvest kiala-
kult a ziccer: Kleinheisler átadását 
Dzsudzsák üresen, de nem túl jól vette 
át, így kisodródva, jobbal lôtt – ke-
resztbe, mellé. Azért a 0-0-s félidô 
miatt nem panaszkodhattunk.

Ami pedig ezután ránk köszöntött, az 
a magyar népmesék legújabb fejezete. 
A 62. percben, Kû Lajos 1972-es 
tizenegyese után – mintha tegnap lett 
volna – újabb magyar Eb-gól született! 
A remeklô Storck-találmány, Klein-
heisler kiugratását Szalai Ádám az 
elfekvô Almer alatt a hálóba helyezte. 
Ráadásul éppen a magyar szektor 
elôtt, így önkívületi állapotban vetette 
magát agyonölelô karok sûrûjébe.

Mivel Dragovic megkapta a második 
sárgáját, és az ezzel járó pirosat, az 
osztrákok a 67. perctôl emberhát-
rányba is kerültek. Németh Krisztián 
pompás, sarokra tartó tekerése min-

Gooz-mitch, Joo-jaack – 
hogy „Brüsszel” is értse
Az egész kontinens, de akár az egész 

földkerekség is megtanulhatja a fran-
ciaországi Európa-bajnokságon sze-
replô magyar labdarúgók nevét az 
UEFA  közzétett kisokosa segítségé-
vel.

Beez-tosh, akarjuk mondani: biztos, 
hogy derûs és gondterhelt másod-
perceket egyaránt szerez majd a 
helyszíni szakkommentátoroknak, de 
akár a kontinentális futball rajon-
góinak is. Lássuk a spontán nevettetés 
káprázatos névsorát! (A kereszt-
neveket hasraütés-szerûen tüntette fel 
az Európai Labdarúgó-szövetség lis-
tája.)

Dénes Dibusz – Day-nesh Di-boos
Péter Gulácsi – Goo-lat-chi
Gábor Király – Kee-rye
Barnabás Bese – Beh-sheh
Richárd Guzmics – Gooz-mitch
Roland Juhász – Yoo-hass
Mihály Korhut – Mi-high Kor-hoot
Balázs Dzsudzsák – Bol-azh Joo-

jaack
Ádám Nagy – Nah-dge
Dániel Böde – Buh-deh
Zoltán Gera – Ger-ah
Gergô Lovrencsics – Ger-gur Lov-

ren-chitch
Krisztián Németh – Nay-met
Nemanja Nikolics – Nem-an-ya Ni-

kol-itch
Tamás Priskin – Tom-ash Prish-kin
Ádám Szalai – Sal-ah-ee

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

Nyitva hétfô kivételével
minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 
Brighton East 3187

Tel.: 9592 4222
email: cafe@hartartplus.com.au

www.hartartplus.com.au

Sokaknak nem tetszik, hogy Orbán 
visszaadja a hitet. Azt az életérzést, 
hogy igenis meg lehet csinálni, igenis 
sok munkával, elkötelezettséggel, 
nyilván sok támogatással, de meg le-
het csinálni. És nem csak a focit. Nem 
kell lehajtott fejjel járni, amit a bal-
oldal folyamatosan próbál belénk suly-
kolni, száz éve vagyunk megalázva, 
már az anyatejjel is a megalázottságot 
szívtuk magunkba. Hogy úgysem si-
kerülhet, nektek, egyedül semmi sem 
sikerülhet. Hát de! És ez nem csak a 
focira igaz, de kétségtelen, hogy a foci 
az egyik legkézzelfoghatóbb és legka-
rizmatikusabb eredménye a kitartó 
munkának. Legyünk büszkék, akkor 
is, ha a továbbiak nem mennek ilyen 
simán, akkor is, ha a liberátorok fuj-
jolnak és félremagyaráznak. Én büsz-
ke leszek a csapatra, ránk, már ezért 
megérte! Hajrá Magyarország, hajrá 
magyarok!

Polgári Szilvia
(ELTE)
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Jerevan, 2. Metélô-
hagyma, 3. Kiltnek, 4. Az antracit, 5. 
A Tisza partján, 6. Morpheus görög 
álomisten nevébôl, 7. Gaetano Doni-
zetti, 8. Lettországé, 9. Saját maga!, 
10. nyilvántart, emlékezetében tart.

E heti kérdéseink:
1. Melyik városunkban látogatható a 

Klapka György Múzeum?
2. Melyik mai ország területén épült 

fel Kr.e. 2500 táján Harappa városa?
3. Ki rendezte A vád tanúja c. filmet?
4. Melyik fa levele díszíti a magyar 

tábornoki kar  parolinját?
5. Melyik uralkodócsalád címerében 

látható kétfejû sas?
6. Melyik kô képes úszni a vúzen?
7. Ki festette a Kalászszedôk c. 

képet?
8. Melyik országban található a Na-

hicseváni terület?
9. Kinek a színmûvébôl készült Puccini 

Tosca c. operája?
10. Miért létfontosságú a Földet körül-

vevô ózonréteg?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Két zsíros kenyér megy a sivatagban. 

Elszáguld mellettük egy harmadik.
Mire az elsô:
--- Te, ez meg hova siet ennyire?
--- Biztos be van sózva!

* * *
Kannibál törzset alkalmaz egy cég 

biztonsági embereknek. Tartanak tôle, 
hogy el-eltûnnek majd alkalmazottak, 
de a törzsfônök megesküszik, hogy 
nem fognak megenni senkit a cégtôl. 
Fél évig minden rendben is megy, de 
aztán eltûnik az egyik takarítónô. Mi-
után a körzete koszos marad, keresni 
kezdik, de nem találják, így mivel úgy 
gondolják, hogy a kannibálok voltak, 
kirúgják ôket.

A törzsfônök bosszúsan hordja le a 
többieket:

--- Nem megmondtam hogy a takarí-
tónôket ne bántsátok? Itt olyan jó he-
lyünk volt! Hat hónap alatt megettük a 
menedzsmentet, a kontrolling osztályt, 
és a marketingeseket is, senki észre 
sem vette a hiányukat! Erre ti meg-
zabáltok valakit, aki tényleg dolgozik 
is itt valamit!

* * *
Egy középkorú nô szívinfarktust kap, 

kórházba szállítják. A mûtôasztalon 
beáll a klinikai halál, a lelke felkerül 
Isten elé. Isten azt mondja neki:

--- Ne félj, nincs még itt a te idôd, 
most visszatérsz az életbe és még 40 
évet, 6 hónapot és 14 napot fogsz élni.

Amikor a nô magához tér, emlékszik 
a történtekre, és mivel ilyen sok idôt 
kapott ezen a világon, elmegy egy 
plasztikai sebészhez, felvarratja a rán-
cait, megmûtteti az orrát, megvál-
toztatja a frizuráját. Amikor végre 
kikerül a kórházból, elüti egy autó és 
azonnal meghal. Mikor felkerül Isten-
hez, szemrehányólag mondja neki:

--- Hé, azt igérted, még több, mint 40 
évem van hátra!

---- Bocs, de nem ismertelek meg...
* * *

Két ejtôernyôs zuhanás közben be-
szélget. Azt mondja az egyik:

--- Te, innen fentrôl az emberek 
tényleg hangyáknak látszanak.

Mire a másik:
--- Nyissuk ki az ernyôt te marha, 

ezek tényleg hangyák...
* * *

Este hazamegy a feleség. Így szól a 
férjéhez:

--- Van egy jó és egy rossz hírem. 
Melyiket mondjam elôbb?

--- A jót.
--- Mûködött a légzsák!

* * *
Egy fickó kifogja az aranyhalat.

Egyperces tudományTudja-e, hogy mennyi színaranyt 
rejt a világóceán?

Történelmi tény, hogy az elmúlt fél 
évszázad alatt tizenkét ember járt a 
Hold felszínén, de a világtenger leg-
mélyebb pontjára, a 11 034 méter 
mély Mariana-árok fenekére eddig 
csak hárman jutottak le. A bolygó 71 
%-át elborító víztömeget még mindig 
sokkal kevésbé ismerjük, mint kozmi-
kus környezetünket.

A lábaink elôtt hullámzó titokzatos 
világóceán a Föld utolsó nagy felfe-
dezetlen fehér foltja. Számtalan külön-
legessége közül most hat érdekes 
tényt gyûjtöttünk csokorba.

Rejtôzködô élôvilág
1.) A földi élôvilág 94 %-a a vizekhez, 

illetve a világóceánhoz kötôdik. Kom-
plett állattörzsek egész sora, mint pél-
dául a szivacsok (Porifera), csalánozók 
(Crinadaria), vagy a tüskésbôrûek 
(Echinodermata) kizárólag csak a vi-
zekben, illetve a tengerben fordulnak 
elô.
2.) A tengerbiológusok legoptimis-

tább becslése szerint is, a az eddig 
ismert összes tengeri faj a világó-
ceánban élô létformák legfeljebb egy-
harmadát teheti ki, tehát túlnyomó 
többségük még felfedezésre vár.

Kísérteties hangok és a világ 
legna-gyobb vízesése
3.) Ma már tudjuk, hogy a „csend 

világa” sem annyira csendes biroda-
lom, a tenger mélyén számtalan han-
got, és hangforrást azonosítottak.

Az eddig leghangosabb és legszokatla-
nabb zörejt 1997-ben hidrofon segítsé-
gével rögzítették a NOAA (National 
Ocean and Atmospheric Administra-
tion, Nemzeti Óceán és Légkörkutató 
Intézet) oceanográfusai.

A kísérteties hangforrás eredete még 
ma sem teljesen tisztázott, a szakem-
berek véleménye szerint az óceán 
kérge alatt kipattant földrengés lö-
késhullámaitól széttöredezô hatalmas 
jégmezô, vagy jéghegy hangját rög-
zíthették a víz alatti mikrofonok.

4.) A földkerekség legnagyobb víze-
sését sem a kontinenseken, hanem a 

tenger felszíne alatt találhatjuk meg.
A Grönland és Izland közötti széles 

Dánia-szorosban, a keletrôl érkezô hi-
deg és sûrû víztömeg összeütközik a 
nyugatról érkezô melegebb víztömeg-
gel, amely zuhatagszerûen kényszeríti 
a mélybe a hideg vizet: percenként 
ötmillió m3 víz szakad le a 3 505 
méteres tátongó mélységbe.

A svájci trezorok csak szegényhá-
zak ehhez képest
5.) A világóceán teljes víztömegében 

20 millió tonna arany található termé-
szetes elemként.

Mindez azonban eltörpül az óceáni 
aljzatba beágyazódott arany mennyi-
ségéhez képest, amelyet ha kitermel-
nénk, a Föld jelenlegi népességét fi-
gyelembe véve, minden emberre fe-
jenként 4 kilogramm színarany jutna.

A világ legnagyobb múzeuma
6.) Az emberi civilizáció története 

során viharok, háborúk, és más ka-
tasztrófák miatt hozzávetôleg egymil-
lió hajó süllyedt a mélybe.

Ezeknek csak elenyészô töredékét 
sikerült feltárni, mivel jelentôs részük 
az ember számára elérhetetlenül nagy 
mélységekbe süllyedt.

(Azt se feledjük el, hogy az óceáni 
aljzat elképzelhetetlenül nagy, mint-
egy 362 millió km2-es egybefüggô 
területet jelent. Az abisszikus síkságok 
a Föld legnagyobb területei.) Az egy-
kori hajókkal mélybe süllyedt törté-
nelmi relikviák száma sokszorosan 
meghaladhatja a világ összes múzeu-
mában ôrzött tárgyak, értékek meny-
nyiségét.

Miért van kiszseb a farmernadrá-
gokon?

Ma már nem igazán tudjuk mire 
használni, régen viszont nagyon fontos 
volt a farmernadrág apró zsebe, köz-
vetlenül a normál zseb felett.

Levi Strauss (1829 – 1902) 18 éves 
korában került Németországból be-
vándorlóként az Egyesült Államokba. 

1853-ban, a kaliforniai San Francis-
cóban nyitotta meg elsô ruházati üzle-
tét.

Eleinte vitorlavászonból varrt stra-
pabíró munkásnadrágokat, amelyekre 
az aranyláz, és a nagy vasútépítések 
idején komoly kereslet mutatkozott 
Kaliforniában.

Elôször egy helyi szabó, Jacob Davis 
alkalmazott szegecselést a nadrágok 
megerôsítéséhez, az 1870-es években. 
Ezt a technológiát átvéve született 
meg az indigóval festett, vitorlavá-
szonból varrt nadráglegenda, a késôbb 
világkarriert befutott Levi’s. A nadrá-
gokat az erre célra létrehozott Levi 
Strauss & Co. kezdte el forgalmazni, és 
forgalmazza mind a mai napig. A híres 
nadrág eleinte két elsô és egyetlen 
rávarrt hátsó zsebbel készült, a jobb 
elsô zseb felett egy külön szegecsekkel 
megerôsített kiszsebbel.

A 19. század második felében még 
nem terjedtek el a karórák, hanem 
zsebórákat használtak; a Levisre varrt 
kiszseb eredeti funkcióját tekintve 
órazseb volt. Noha manapság a zsebó-
ra már ritka kuriózumnak számít, a 
Levis egyik márkajegyeként a nadrá-
gokon mind a mai napig fennmaradt 
az órazseb.

Innen ered a fûzfán fütyülô réz-
angyal

Kicsit szolidabb káromkodásnak szá-

mít, ha azt mondjuk, hogy „azt a fûzfán 
fütyülô rézangyalát”, de kevesen tud-
ják, pontosan honnan is ered a magyar 
nyelvnek ez a furcsa szófordulata.

Éppen attól függôen, hol vagyunk az 
országban, az a bizonyos rézangyal 
fûzfán vagy rézfán is fütyülhet, egy 
azonban mindkét esetben biztos: ez az 
egyik legfurcsább mondás a magyar 
nyelvben, amit akkor használunk, ha 
valami miatt hirtelen begurulunk.

A Nemzeti Geográfia weboldala sze-
rint a szólás valószínûleg juhászoktól 
ered, akik rézbôl készült farkascsap-
dákkal védték a nyájukat, amelyeket a 
fûzfák ágaira erôsítettek. Szelesebb 
idôben a levegô átfütyülhetett a csap-
dák között, ami valószínûleg felbosz-
szantotta a juhászokat, hiszen nem 
tudták megállapítani, a farkasok ér-
keztek-e meg, vagy csak a természet 
játszik játékot velük.

Az Óbudai Egyetem Geoinformatikai 
Intézetének egyik cikke szerint bako-
nyi orvvadászoktól is származhat a 
kifejezés, akik egyáltalán nem örültek, 
amikor egy hozzáértô erdész, Fuchs 
Antal került a területükre, hiszen na-
gyon megnehezítette a dolgukat. Bár 
ez a kép nem igazán magyarázza meg, 
honnan eredhet a rézangyal, aki a fûz-
fán fütyül, valószínûleg átvitt értelem-
ben a közeledô erdészre utalhat, aki 
lehetetlenné tette, hogy a tilosban 
vadászók nyugodtan „dolgozhassa-
nak”.

Itt a magyarázat, miért úszkálnak 
kukacok és pöttyök a szemünkben

Szinte mindenki megtapasztalhatta 
már azt a furcsa jelenséget, amikor 
hirtelen átlátszó pálcika- vagy gömb-
szerû képletek úsznak be a látómezôbe. 
Ha azonban megpróbálunk rájuk fó-
kuszálni, akkor eltûnnek, majd újra 
visszatérnek, ha máshová nézünk. 
Íme, itt van e különös optikai illúzió 
magyarázata.

Ne ijedjen meg, ha apró „kukacokat” 
vagy pöttyöket lát úszkálni a látóme-
zejében. Nem ôrült meg, és nincsenek 
paraziták a szemgolyójában.

Repülô legyek
Szaknyelven muscae volitantesnek, 

azaz „repülô legyeknek” nevezik ezt a 
bosszantó optikai csalódást, amely 
nagyon különleges körülmények kö-
zött jön létre a szemgolyón belül, írja a 
Science Alert hírportál.

Ahogy a TED-Ed videóban elmagya-
rázzák, ezek az úszkáló képzôdmények 
apró tárgyak, amelyek bekerülnek a 
szemgolyóba és árnyékot vetnek a 
retinára, azaz a szem hátsó felét fedô 
fényérzékeny szövetrétegre.

Ezek valójában nem idegen anyagok, 
hanem a saját testünkbôl levált darab-
kák, például parányi szövetdarabok, 
vörösvérsejtek vagy fehérjeszemcsék, 
amelyek a gélszerû állagú üvegtestben 
végzik, azaz abban az anyagban, amely 
a szemlencse és a retina közötti teret 
kitölti.

Jobban látható semleges háttér 
elôtt

Mivel lebegésüket a viszkózus fo-
lyadék mozgásai irányítják, arra moz-
dulnak, amerre a szemgolyó, sôt még 
az oldalaknak is „nekiütköznek”, ahogy 
ide-oda ugrál a látómezônk, amikor 
megpróbáljuk befogni ezeket a kép-
zôdményeket.

Ha jobban akarjuk látni ezeket az 
úszkáló dolgokat, próbáljunk egységes 

--- Ha visszadobsz, teljesítem egy 
kívánságod!

--- Mindig is híres, gazdag ember sze-
rettem volna lenni. Azt kívánom, hogy 
legyek mondjuk egy herceg!

--- Rendben, este lefekszel és holnap 
reggelre egy híres, gazdag herceg bô-
rében ébredsz. A fickó nagy boldogan 
lefekszik este aludni, majd reggel éb-
resztik:

--- Ferenc Ferdinánd, ébredjen, meg-
érkeztünk Szarajevóba!

* * *
A stewardess kérdezi az utastól:
--- Parancsol vacsorát?
--- Mibôl lehet választani?
--- Igen vagy nem.

* * *
Férj a feleségnek:
--- Szívecském, nem emlékszel rá, 

hogy melyik évben volt divat a mini-
szoknya, mikor minden csinos csaj 
miniben szaladgált?

Feleség:
--- Nem tudom melyik év volt pon-

tosan, csak arra emlékszem hogy ak-
kor volt, amikor rájöttél, hogy új sze-
müveget kell vegyél, mert a régivel 
már nem látsz elég jól.

* * *
Egy férfi le akar foglalni egy szobát a 

nyaralása idôtartamára Florida egyik 
tengerparti üdülôhelyén.

Ír egy levelet a tulajdonosnak: „Le-
hetséges lenne-e hogy magammal 
hozzam a kutyámat? Nagyon jólnevelt 
és tisztántartott állat. Tarthatom-e a 
szobában az éjjelek folyamán?”

Postafordultával jön a válasz: „Én 
évek óta vezetem ezt az üdülôt. Még 
soha nem történt, hogy egy kutya el-
lopott volna törülközôket, ágynemüt, 
ezüst étkészletet, vagy képeket a fal-
ról. Soha nem lettek részegek, és soha 
nem mentek el úgy hogy nem fizették 
volna a számlát. Szóval, a kutyája na-
gyon is szivesen van látva.

És ha a kutyája hajlandó jótállni ma-
gáért, akkor maga is maradhat.”

* * *
Két rendôr sétál a járdán, és már 

nagyon éhesek mindketten.
Egyszercsak egyikôjük megpillant a 

járdaszegély szélén egy bontatlan kon-
zervet.

Felveszi és örömmel mutatja kollé-
gájának.

A másik kézbe veszi és nézegeti a 
konzervet, majd egy hirtelen mozdu-
lattal átdobja az úttest másik oldalára.

A másik rendôr elképedten és kérdôn 
néz rá.

--- Hát most ezt miért dobtad el, 
mikor majd éhen döglünk mindket-
ten?

--- Azért, mert az volt ráírva a doboz-
ra, hogy a túloldalon nyílik!

* * *
--- Képzeld el, végre sokkal olcsóbb 

lett a benzin!
--- Tényleg?
--- Nem, de képzeld el!

* * *
A zsidó patikus szalad a vevô után:
--- Uram, uram, várjon, az elôbb fáj-

dalomcsillapító helyett véletlenül 
idegmérget adtam magának!

--- Na és?
--- Ember, az idegméreg 1000 forinttal 

drágább!
* * *

--- Hogy hívják Beckham magyar 
barátnôjét? --- ???

--- Mencs Eszter.
***

hátteret találni, amilyen a tiszta ég 
vagy az üres számítógép-képernyô.

Valószínûleg ekkor sem sikerül min-
dig rájuk fókuszálni, de kicsit nagyobb 
esélyünk van a tanulmányozásukra.

Fényfelvillanásos illúzió
Ha korábban még sosem látott valaki 

ilyen úszkáló képzôdményeket, de 
apró fényfelvillanásokat észlelt, ami-
kor felnézett az égre, akkor hasonló – 
de bizonyos szempontból az úszkálós 
jelenséggel ellentétes –-- optikai csa-
lódást tapasztalt meg, amelyet „kék 
mezô entoptikusjelenség”-nek nevez-
nek.

Ennek oka, hogy a retina ereiben 
úszkáló fehérvérsejtek „ablakokat” 
hoznak létre az érfalon, ahol jobban 
átjut a fény, és ez „fényfelvillanásokat” 
okoz. Mivel ez a jelenség a vérke-
ringéssel kapcsolatos, a felvillanások 
üteme megegyezik a szívritmuséval.



00:05 Nekem a színház 
volt a játszótér... - Portré-
film Udvaros Dorottyáról 
00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30  Hogy volt?!  '
02:25 Éjjeli zene (1943)  
Magyar játékfilm  Rendez-
te: Bán Frigyes. Szereplők: 
Sárdy János (Tardy Mik-
lós), Ladomerszky Margit 
(özv. Tardyné), Bilicsi Ti-
vadar (Pallay ezredes), Ke-
lemen Éva (Pallay Katin-
ka), Molnár Ibolya (Pallay 
Erzsike), Halasi Mariska 
(Pallay Irénke), Lorán Len-
ke (Pallai Pannika), Déry 
Sári (Charlotte)
03:50 Slágertévé  
04:25 Ízőrzők Balatonakali  
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad Provins, 
a középkori város Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
05:50 Világörökség Portu-
gáliában Sintra. A madeirai 
babérlombú erdő  
06:35 Ridikül  Nagyon 
kerek évfordulóm
07:35 Fajmentők akcióban 
6/3.: Volt egyszer egy kini-
gli...6/4.: Lakótársam egy 
bagol. 
08:05 Emberebb ember  
2/1.: Történet 
08:35 Német nyelvű hírek   
08:40 Kínai nyelvű hírek   
08:45 Orosz nyelvű hírek   
08:55  Világ    
09:20 Summa    
09:45 Öt kontinens  
10:10 Önkéntesek   
10:40 Metodista magazin  
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 Bolond április 
(1957)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Fábri Zoltán. 
Szereplők: Krencsey Mari-
anne (Katinka), Mensáros 
László (Gida), Sulyok Má-
ria (Kristófné), Mednyán-
szky Ági (Zsuzsi), Sallai 
Tibor (Béla), Bakos Gyula, 
Apor Noémi, Rajnai Gá-
bor, Bárdi Ödön, Dajbukát 
Ilona, Farkas Antal, Kibédi 
Ervin, Kun Magda
12:45 A természetfilmezés 
kulisszatitkai 16/15.: 
Dzsungeljárók  
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Médiaklikk    
13:40 Öt kontinens 
14:15 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad  A 
Garnier Operaház. 
14:45 Itthon vagy!   
15:10 Roma Magazin   
15:40 Domovina Szlovák 
nyelvű magazin
16:10 Balatoni nyár  
18:00 Székely kálvária  
Magyar ismeretterjesztő  
19:00 Hogy volt?! Mester 
és tanítványai - Szinetár 
Miklós
20:00  Már egyszer tet-
szett! Slágertévé válogatás
21:00 HÍRADÓ  
21:25 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/13.: Katalin 
dolgozói profiljai az új 
főnöknek. 
22:00 Tűzvonalban (2007)  
69/13.: Túszhelyzet, 
Magyar tévéfilmsorozat  
22:55 Ridikül   
23:55 Család-barát  
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00:45 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:25 Szenes Iván írta 
02:10 Bolond április 
(1957)  Magyar játékfilm  
03:35 Már egyszer tetszett! 
Slágertévé válogatás
04:25 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Kitaibel Pál 
(1757-1817)
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad A 
barbizoni iskola.   
05:50 Család-barát  
06:45 Ridikül  Helikopter 
vagy világítótorony szülő 
vagyok?
07:40 Székely kálvária 
(2016)  Magyar ismeretter-
jesztő  Rendezte: Marossy 
Géza. Mi történt Erdély-
ben az első világháború ki-
törését követően? A ma-
gyarországi közvélemény 
nem nagyon ismeri az 
eseményeket, a háború 
színterei messze voltak 
Magyarország határától 
08:35 Német nyelvű hírek   
08:40 Kínai nyelvű hírek  
08:50 Orosz nyelvű hírek   
08:55 Család és otthon  
09:20 Minden tudás   
09:45 Térkép    
10:15 Református riportok  
10:40 Evangélikus 
riportok   
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 Drága kisfiam! 
(1975)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Makk Károly. 
Szereplők: Balázs Samu 
(Dénes), Cec Linder (Mr.
George), Donnelly Rhodes 
(Miklós, Jancsi barátja), Gor-
don Pinsent (Jancsi), Hump-
reys Jack (Mr.Jamienson), 
Irena Mayeska (Jancsi fe-
lesége, Barbara), Jeff Ly-
nas (Steve), Ladomerszky 
Margit (Deutschné), Lee 
Cosette (Mrs.Fraser), Marg 
Griffin (Mona), Mina E. 
Mina (Nick), Páger Antal 
(Béla), Petur Ilka (Kovalik-
né), Simor Erzsi (Zsámboki-
né), Tábori Nóra (Aranka), 
Tolnay Klári (Az anya), Tö-
rőcsik Mari (Jancsi elhagyott 
menyasszonya, Klári)
12:45 A természetfilmezés 
kulisszatitkai 16/16.: 
Természetfilmesek és 
egyéb állatfajták 16/16 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Életkor   
13:40 Térkép    
14:10 Szeretettel 
Hollywoodból   
14:40 Srpski Ekran   Szerb 
nyelvű magazin
15:10 Unser Bildschirm   
Német nyelvű  magazin
15:40 Útravaló   
16:00 Balatoni nyár  
18:00 A bolygóműves 
(2016)  Magyar ismeretter-
jesztő film  
19:00 Hogy volt?! Vere-
bély Iván születésnapjára
20:00 Legenda - válogatás 
20:30 Petőfi Zenei Díjáta-
dó Gála Élő közvetítés a 
VOLT Fesztiválról  
23:05 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/14.:  Mobil-
kaptár Magyar tévéfilm  
23:35 Család-barát 
válogatás   

01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Szabadság tér '56 
02:10 Elnökasszony (1975)  
2/1.Egy gyönyörű politi-
kusnő 2060-ban az Ame-
rikai Egyesült Államok el-
nöki székét foglalja, és 
nagy lendülettel lát az or-
szág becsontosodott társa-
dalmi rendjének megrefor-
málásához. Terveit és mun-
káját egy különös jóslat és 
számos merénylet árnyé-
kolja be.
03:20 Válogatás klasszikus 
kabarékból  
04:00 8. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál   
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad  
05:50 Család-barát  
06:45 Ridikül  Szépség a 
siker kulcsa?
07:40 Egy Isten, két nem-
zet (2015)  Román doku-
mentumfilm  Rendezte: 
Szabó Attila. Păduraru 
Vlad és Mălina élettörté-
netének kezdete sokban 
megegyezik a legtöbb sze-
gény erdélyi magyar csa-
lád világháborút követő 
sorsával. Édesanyjuk - ho-
moródalmási székely lány-
ként - a negyvenes évek 
végén Bukarestbe ment 
szolgálni, ahol megismer-
kedett a kommunista rend-
szer titkosszolgálatának 
egyik fiatal tisztjével. Egy-
másba szerettek, s bár kom-
munikálni is alig tudtak, össze-
eházasodtak. Az évek alatt a 
székely menyecske megta-
nult románul, anyanyelvét 
többé nem használta, a gyere-
kekkel kizárólag románul 
beszéltek, abban az időben 
ugyanis magyarul nevelni 
gyereket Bukarestben meg-
bocsájthatatlan bűnnek 
számított.
08:40 Német nyelvű hírek   
08:50 Kínai nyelvű hírek   
08:55 Orosz nyelvű hírek   
09:05 Médiaklikk   
09:30 Tessék!    
09:55 Magyar Krónika 
10:20 Tanúságtevők  
10:50 Kereszt-Tények   
11:00 Így szól az Úr!  
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:30 Elnökasszony 2/2.: 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Kék bolygó   
13:40 Hazajáró Fehér-Kár-
pátok - Várak a szirteken
14:10 Magyar Krónika 
14:40 Család és otthon   
15:05 Slovenski utrinki   
Szlovén magazin
15:35Alpok-Duna-Adria   
16:05 Balatoni nyár  
18:00 Bűvös vadászok 
Magyar dokumentumfilm  
19:00 Hogy volt?! Nyertes 
Zsuzsát köszöntjük
20:00 Szenes Iván írta 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/16.: A 
szuperaudit
22:00 Tűzvonalban 69/15.: 
Akkor higgy nőnek...
Magyar tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül   
23:55 Család-barát   

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Ég, föld, férfi, nő
02:20 Ízőrzők Kisnána
 02:55 Elnökasszony 2/2.: 
04:05 Szenes Iván írta 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad A Vaux 
le Vicomte kastély. Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
05:50 Család-barát  
06:45 Ridikül Vándorélet
07:40 „Harangok zúgnak 
bennem” Egy óra Csoóri 
Sándorral (2010) Magyar 
portréfilm  „A sajtó hazud-
hat: nagyíthat és törpíthet, a 
politikusok cselezhetnek, 
átszínesíthetik a valóságot… 
az irodalom azonban rögtön 
belepusztul a mellébeszélés-
be. Az igazságok azonban 
nemcsak visszahúzódnak az 
irodalomba, hanem – családi 
életet élve – újabb igazságo-
kat szülnek. Bevallom, má-
morító érzés, amikor épp írás 
közben ébred rá valamire az 
ember, és azt meg is tudja fo-
galmazni. Az írás ilyenkor a 
legférfiasabb cselekvés ma-
ga.” (A végtelenség érzete)
08:40 Német nyelvű hírek   
08:45 Kínai nyelvű hírek   
08:55 Orosz nyelvű hírek   
09:00 Iskolapad    
09:25 Élő egyház    
09:50 Hazajáró Fehér-Kár-
pátok - Várak a szirteken
10:20 Katolikus krónika   
10:45 Isten kezében  
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 Rágalom iskolája 
(1992)  Rendezte: Lojko 
Lakatos József. Szereplők: 
Kolti Helga, Bács Ferenc, 
Béres Ilona, Fésűs Tamás, 
Gáti Oszkár, Harsányi Gá-
bor, Hernádi Judit, Kaszás 
Géza, Kaszás Imre, Kere-
kes József, Kézdy György, 
Korompai Vali, Kovács Ti-
tusz, Körmendi János, Me-
gyer András, Paudits Béla, 
Szabó Sándor. Mária és 
Benjamin szeretik egymást. 
József, Benjamin testvére, 
anyagi érdekeit mindig 
szem előtt tartva, ármány-
kodik ellenük. A rosszin-
dulatú társaság boldogan 
segít benne.
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Unió28    
13:40 Összhang  
14:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Fodor 
Márta családja
14:45 Kosár    
15:10 Életkerék 
15:40 P ámende Arc a 
tükörben
16:10 Balatoni nyár 
18:05 Az életmentő - Sem-
melweis Ignác igaz törté-
nete Magyar ismeretter-
jesztő film  
19:00 Hogy volt?! Korda 
György születésnapjára
20:00 Slágertévé  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/17.: 17. rész: 
Április 1: bolondok napja. 
Magyar tévéfilm  
22:00 Tűzvonalban 69/16.: 
Szemtől szemben. Magyar 
tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül   
23:55 Család-barát 

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:25 Fábry   
02:40 Rágalom iskolája  
04:05 Slágertévé 
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. Maintenon, a 
szerelem kastélya
05:50 Család-barát 
06:45 Öt kontinens  
07:15 Virágzó Magyaror-
szág Balatonlelle
07:40 Az életmentő - Sem-
melweis Ignác igaz törté-
nete Magyar ismeretter-
jesztő film  
08:40 Német nyelvű hírek  
08:45 Kínai nyelvű hírek   
08:50 Orosz nyelvű hírek  
09:00 Kosár   
09:25 Itthon vagy!   
09:50 Szerelmes földrajz  
A természetben minden a 
helyén van. Szemadám 
György sok „műfajú” alko-
tó: Munkácsy-díjas festőmű-
vész, művészeti író, filmren-
dező, ismeretterjesztő tévé-
műsorok szerkesztője és köz-
reműködője, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia tagozat-
vezetője,Érdemes Művész
10:25 Öt kontinens  
10:55 Nagyok   
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 Légy jó mindhalálig 
(1936)  Magyar film  Ren-
dezte: Székely István. Sze-
replők: Dévényi László 
(Nyilas Misi), Ráday Imre 
(Edelényi Török János), 
Vízváry Mariska (anyja),Ré-
thy Anna (Ilonka, a húga), 
Csortos Gyula (Pósalaky 
úr), Gombaszö-gi Ella (Do-
roghy Viola), Tolnay Klári 
(Bella, a húga), Kiss Ferenc, 
Mály Gerő, Rózsahegyi 
Kálmán. Nyilas Misi, a deb-
receni kollégium diákja sze-
rencsésnek mondhatja ma-
gát. Nemcsak pakkot kap 
otthonról, de két munkája is 
lesz. Latinra tanítja Doro-
ghyék lusta fiát Sanyikát,  
aki a család egyetlen re-
ménysége, majd felolvas a 
vak Pósalaky úrnak. A kis-
diák áhítattal csodálja Sanyi-
ka szép nővérét Bellát, aki-
nek Török János vasúti tiszt 
udvarol. Misi Pósalaky úr 
kérésére megteszi a lutrin az 
öregúr által megálmodott 
számokat, amivel nyernek, 
de a reskontót Török János 
kicseréli...Móricz Zsigmond 
remekének filmváltozata.
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Novum   
13:50 Kézjegy  Benedek 
Miklós
14:15 Pásztorok ösvényein 
Szlovák dokumentumfilm  
15:15 Hogy volt?!  
16:15 Balatoni nyár  
18:05 Szabadság tér '56 
19:00 Mindenből egy van 
19:55 Egynyári kaland 
6/4.: Kincskeresők. Ma-
gyar tévéfilm  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show24/18.: A telje-
sítményértékelés. Magyar 
tévéfilm  
22:00 Tűzvonalban 69/17.: 
Barátok, szerelmek, ellen-
ségek. Magyar tévéfilmsorozat  
22:55 Fábry   

00:15 Legenda - válogatás 
00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:25 Gasztroangyal  
Orosz konyha
02:20 A Vörös Grófnő 
(1985)  2/2.: Film Károlyi 
Mihály életéről 2/2.Ren-
dezte: Kovács András. 
Szereplők: Básti Juli (Ká-
rolyiné Andrássy Katinka), 
Bács Ferenc (Károlyi Mi-
hály), Kállai Ferenc (And-
rássy Gyula gróf), Temes-
sy Hédi (Andrássyné), Tol-
nay Klári (Geraldine), Am-
brus András, Bálint And-
rás, Békés Itala, Benkő Gyu-
la, Cserhalmi Erzsi, Fáy 
László, Ferenczy Csongor, 
Fonyó István, Frajt Edit, Fü-
löp Zsigmond, Hetényi Pál, 
Izsóf Vilmos, Körtvélyessy 
Zsolt, Reviczky Gábor, 
Rubold Ödön, Soós Edit, 
Sörös Sándor, Szokolay 
Ottó, Tahi Tóth László, 
Tordy Géza, Tóth Éva, Tóth 
Tamás, Tyll Attila, Molnár 
Ildikó, Tordai Teri
03:35 Magyar történelmi 
arcképcsarnok III. Béla  
(1172-1196)
03:55 Egynyári kaland 
6/4.: Kincskeresők. 
Magyar tévéfilm  
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad A Loire 
völgye: Valencay. 
05:50 Világörökség Portu-
gáliában. A Coa völgye
06:05 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Szemere 
Bertalan (1812-1869)
06:25 Gasztroangyal  
Orosz konyha
07:25 Pásztorok ösvényein 
Szlovák dokumentumfilm  
08:25 Német nyelvű hírek   
08:30 Kínai nyelvű hírek   
08:35 Orosz nyelvű hírek  
08:45 Élő örökség  
09:20 Novum   
09:50 Térkép    
10:15 Angol nyelvű hírek   
10:30 Fölszállott a páva 
(2015)  7/3.: Harmadik 
elődöntő
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Nagyok A gyerek-
kori pillanatok
13:50 Szabadság tér '56 
14:35 Emberebb ember 
(2015)  2/2.: Tutajtúra 
Magyar ismeretterjesztő 
15:05 Fajmentők akcióban 
6/5.: A bőrszárnyúak védel-
mében  6/6.: Négylábúak 
bevetésen. Magyar isme-
retterjesztő sorozat  
15:45 Dokumentumfilm
16:25 Balatoni nyár   
17:55 Öt kontinens   
18:25 Szeretettel Holly-
woodból   
19:00 Gasztroangyal  
Orosz konyha
20:00 „A zene az kell” A 
magyar musical.Kecske- 
méti Országos Zenés Szín-
házak Találkozója
21:00 HÍRADÓ 
21:30 1956-60 A FILM-
MŰVÉSZET TÜKRÉ-
BEN Vérrel és kötéllel 
(1989)  Magyar dokumen-
tumfilm  
23:20 On the Spot Diktá-
torok gyermekei – Zsivkov 
Magyar ismeretterjesztő  

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Magyarnóta-hang-
verseny (2003)  2/1.: Ez a 
föld a hazám... Magyar-
nóta hangverseny a Csepe-
li Munkásotthonban
02:35 Drága kisfiam! 
(1975) Magyar tévéfilm
04:05 Dallamról dallamra 
(1996)  Musical- kínálat
04:30 Dallamról dallamra 
(1996)  Musical- kínálat 2.
04:55 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad Diane 
de Poitiers kastély Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
05:50 Család-barát  
06:45 Ridikül  Lelkünk 
betűkbe öntve
07:40 A bolygóműves 
(2016) Magyar ismeret-
terjesztő   
08:40 Német nyelvű hírek   
08:45 Kínai nyelvű hírek   
08:50 Orosz nyelvű hírek   
09:00 Esély    
09:25 Kék bolygó   
09:50 Nagyok  A gyerek-
kori pillanatok
10:20 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
10:45  Új nemzedék  
11:30 Angol nyelvű hírek    
11:45 Elnökasszony 
(1975)  2/1.:Rendezte: 
Szinetár Miklós. Szerep-
lők: Baracsi Ferenc, Benkő 
Gyula (.), Béres Ilona (az 
elnökasszony), Bicskei Ká-
roly, Both Béla, Bozóky 
István, Cseh Viktória, Cseke 
Péter, Darvas Iván (.), Dunai 
Tamás, Gálffi László, Gál-
völgyi János, Gelley Kornél , 
Gobbi Hilda, Gordon Zsu-
zsa, Haumann Péter, Hor-
váth Tivadar, Iglódi István, 
Jordán Tamás, Juhász Jácint, 
Kovács Károly, Kránitz La-
jos, Láng József, Lencz György,  
Máday György, Máriáss Jó-
zsef, Mécs Károly, Mensáros 
László (.), Miklósy György, 
Némethy Ferenc, Pogány 
György, Rupnik Károly, Sáfár 
Anikó, Sárosi Gábor, Simon 
György, Szurdi Miklós, Téri 
Árpád, Tímár Béla, Tolnai 
Miklós (.), Trokán Péter, Uj-
laky László, Vadász Éva (és 
még sokan mások)
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Magyar gazda   
13:40 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
14:10 Nagyok   
14:40 Kárpát expressz   
15:05 Hrvatska Kronika   
Horvát nyelvű  magazin
15:35 Ecranul Nostru   
Román nyelvű magazin
16:05 Balatoni nyár  
18:00 Egy Isten, két nem-
zet. Román dokumentumfilm  
19:00 Hogy volt?! (2015)  
Aranydiplomások
19:55 8. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál   
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show 24/15.: A 
rovarirtás
22:00 Tűzvonalban 69/14.: 
Nincs olyan, hogy holnap 
Magyar tévéfilmsorozat  
23:00 Ridikül   
23:55 Család-barát 
válogatás   

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.

AUGUSZTUSTÓL KIADÓ egy, a 

hálószobák kivételével teljesen bebu-

torozott 5 hálószobás, két fürdôszobás, 

két WC-s és két nappalis  házban há-

rom szoba. Csendes, családias kerület 

(Langwarrin), 10 percre a frankstoni 

tengerparttól, 5 percre a Karingal 

Hubtól és az EastLink a Monashba 

való ki/be csatlakozási pontjától.  Ideá-

lis házaspárnak vagy egyedülálló fér-

finek vagy nônek egy barátságos, tisz-

ta háztartásban. Heti bér $170.-, a 

költségek nélkül. Bôvebb felvilágosí-

tás tel.: 0419 197-962 

vagy Skype Justin.varga79

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

CSINOS, VIDÁM 63 éves jelenleg 

Budapesten élô hölgy, szeretne 

megismerkedni Sydneyben élô 

férfivel 67 éves korig. Társaság, 

barátság és szabadidô eltöltés céljábol. 

Várom leveled!

terifodrasz@gmail.com

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)

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

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

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

BEJÁRÓ vagy bennlakó házvezetôi 

segitséget keresünk Sydneyben

Jelentkezés: 

Telefon (02) 9923-1855

Mobile 0413 800-922

A Szent László Társaság és Rend 
szeretettel meghívja Sydney magyarságát

 a 2016. június 26-án vasárnap délután 1 órakor

tartandó díszebédjére.
Az ebédet mûsoros délután és filmvetítés követi.

Az ebéd ára 25$
Ebédfoglalás június 18-ig az alábbi telefonszámokon:

Horváth Olga 95840348
Gerecs Károly 97431748 mob 0416706399

A rendezvény belépôdíjmentes.
Helyszín:

Magyar Központ 1-5 Breust Place Punchbowl.

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au


