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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
átfogó tanulmány. Szerzôje, Tóth Gergely összegzése szerint a világ országai-
ban található több mint 100 millió gyalogsági akna teljes megsemmisítése közel 
150 évbe telne. (Magyar Nemzet)

Újranyitják a magyar nagykövetségeket 
Kolumbiában és Peruban

A kormány döntése értelmében Bogotában és Limában is 2017. május 31-
ével nyílhat újra a magyar nagykövetség. A bogotái külképviselet konzuli kerü-
lete az egész Kolumbiai Köztársaság, a perui külképviselet konzuli kerülete 
pedig az egész Perui Köztársaság területére kiterjed majd.

A külképviseletek újranyitásához szükséges diplomáciai lépéseket, az érin-
tett ország külügyminisztériumának tájékoztatását, továbbá a külképviseletek 
újranyitásával összefüggô feladatok végrehajtásával Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminisztert bízta meg a kormány.

A két külképviselet újranyitással és mûködéssel kapcsolatos kiadásainak 
fedezetét 2017-ben a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) költségve-
tésébôl kell biztosítani. A bogotái külképviselet mûködtetésével kapcsolatos 
kiadásokra 2018-tól 182,5 millió forintot, a limaiéra 2018-tól 156,4 millió forintot 
kell biztosítani a KKM költségvetésben.

A kolumbiai nagykövetség és a perui nagykövetség mûholdas adatkommuni-
kációjának kiépítésével kapcsolatos kiadásokra 2018-ban külképviseletenként 
203,8 millió forintot kell biztosítani --- olvasható a kormányhatározatokban.

Tiltakoznak a SZER 
egykori munkatársai

Az MSZP ne sajátítsa ki a Szabad Európa nevet a Szabad Európa Rádióra 
(SZER) hivatkozva –-- fogalmaztak a lapunkhoz eljuttatott közleményükben a 
SZER magyar osztályának egykori munkatársai, tiltakozva, amiért a szocialis-
ták a legendás médium nevét a saját céljaikra akarják használni.

Ismeretes, Molnár Gyula pártelnök július 9-én, Keszthelyen tartott sajtótá-
jékoztatóján jelentette be, hogy az MSZP nem kíván részt venni az október 2-i 
kvótanépszavazáson, helyette „elsô Szabad Európa-napot” tart. 

Nyilatkozatában külön kitért a Szabad Európa Rádióra, annak elveire és mû-
ködésére, és úgy állította be, mintha az MSZP a jogelôd pártja által fenntartott 
rendszernek áldozata lett volna, és „az e rendszer információs vasfüggönyét 
átütô rádiót híveik, családjaik és ôk titokban hallgatták volna” –-- írták a 
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Augusztus 1-jén Boglárka névnap-
ja van.

Kibôvített naptárak szerint Alfonz, 
Bogdána, Boglár, Ete, Fodor, Galatea, 
Gusztáv, Kála, Kleopátra, Kökény, 
Magnólia, Mahália, Majoranna, Maka-
beus, Médea, Ménrót, Nadin, Nadinka, 
Nádja, Nimród, Orchidea, Pálma, Pé-
nelopé, Peónia, Péter, Petô, Remény, 
Reményke, Tulipán, Zsófi, Zsófia név-
napja van.
Augusztus 2-án Lehel névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Alfonz, 

Alfonza, Alfonzin, Alfonzina, Elfrida, 
Gusztáv, Lél, Mária, Mia, Miett, Miet-
ta, Polli, Regô, Regôs, Szerénusz név-
napja van.
Augusztus 3-án Hermina névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ágost, 

Ágosta, Augusztusz, Bennó, Haralda, 
Harmat, Harmatka, István, Kamélia, 
Kendra, Kimberli, Kira, Kirilla, Lida, 
Lídia, Lígia, Mirtill, Nikodémia, Niko-
démusz, Regös, Stefán, Tea, Teréz, 
Tereza, Teréza, Terézia, Teri, Terka, 
Tessza, Tíria névnapja van.
Augusztus 4-én Domonkos, Domi-

nika névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Dominik, 

Dominka, Domokos, Domos, Döme, 
Dömös, Indra, Kerubina, Nedda, Tör-
tel névnapja van.
Augusztus 5-én Krisztina névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ábel, 

Abélia, Abelina, Áfra, Afrodita, Afro-
dité, Emôd, Hargita, Havaska, Hófe-
hérke, Kriszta, Krisztabell, Krisztiána, 
Krisztin, Lúciusz, Manon, Mária, Nó-
na, Oszvald, Oszvalda, Ozsvát, Ôzike, 
Páris, Peregrina, Stecina, Szalvátor, 
Tinka, Viátor, Zebadiás, Zebulon név-
napja van.
Augusztus 6-án Berta, Bettina 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Csobán, 

Csobánka, Csobilla, Décse, Gécsa, Gé-
za, Gyécsa, Oktáv, Oktávia, Oktávián, 
Pasztorella, Szixtin, Szixtina, Szixtusz, 
Ulrika névnapja van.
Augusztus 7-én Ibolya névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Áfra, Af-

rodita, Afrodité, Ajándok, Albert, Ara-
bella, Cseperke, Csepke, Donát, Dona-
tella, Donátó, Kajetán, Kötöny, 
Szixtusz, Ulrik, Uránia, Vénusz név-
napja van.
Augusztus 8-án László névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ágost, 

Ágosta, Aladin, Alarik, Arló, Augusz-
tusz, Cirják, Cirjék, Domán, Dominik, 
Domokos, Domonkos, Domos, Eszme-
ralda, Gusztáv, Hartvig, Zádor név-
napja van.
Augusztus 9-én Emôd névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Hágár, 

János, Máté, Orlandó, Roland, Román 
névnapja van.

Hortobágy, a bombák földje
Legkorábban augusztus közepén kaphat a nyilvánosság választ arra, hogy 

miért halt meg négy magyar tûzszerész és sérült meg súlyosan egy társuk a 
hortobágyi volt bombázótér mentesítése közben. Július 1-jén egy 250 kilogram-
mos szovjet légibombát készítettek elô a megsemmisítôhelyre való szállításhoz, 
amikor a szerkezet felrobbant. A honvédségi vizsgálat mellett rendôrségi közi-
gazgatási eljárás is zajlik, ám nincs információ az eddigi megállapításokról.

Honvédségi körökbôl arról értesültünk, hogy a bombázótéren a felderítést 
végzô magáncég munkatársai által kijelölt negyvenezer célpont csak töredéke 
lehet a föld mélyén ténylegesen található robbanótesteknek. A Különleges Biz-
tonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. szakemberei --– szerzôdésüknek megfe-
lelôen –-- másfél méter mélységig derítették fel a terepet. Forrásaink szerint 
azonban a célterületen ez a mélység nem elegendô a teljes mentesítéshez. Mint 
azt példaként elmondták, egy egytonnás bomba akár 8 méter mélyre is befú-
ródik a földbe.

A felderítés után a megsemmisítést a törvény szerint már kizárólag honvéd 
tûzszerész végezheti. Felvetôdött már, hogy az ô leterheltségük is hozzájárul-
hatott a tragédiához. A honvédség, így a tûzszerészek létszámadata államtitok, 
így nem tudjuk, pontosan mennyien szolgálnak jelenleg. Becslések szerint 
maximum kétszázan lehetnek a kiszolgáló katonákkal együtt.

Azt sem tudjuk, mekkora a fluktuáció; sajtóhírek szerint nagy az elvándorlás, 
éppen a leterheltség miatt. Mivel a Honvédelmi Minisztériumtól lapzártáig 
nem kaptunk választ kérdéseinkre, a Magyar Honvédség Összhaderônemi Pa-
rancsnokság szakmai-tudományos folyóirata, a Seregszemle 2012/2. számának 
egyik tanulmányát idézzük. Az akkori adatok szerint évente átlagosan 2500 ri-
asztást kapnak a honvéd tûzszerészek, és évente körülbelül negyedmillió robba-
nótestet hatástalanítanak a lôszerektôl aknákon, gránátokon át a légibombákig, 
amelyek döntô többsége II. világháborús eredetû.

Ezek a robbanótestek bárhol elôkerülhetnek. Például 2002-ben Budapesten, a 
Szent István-bazilika felújítása során az egyik harangtoronyban, 30 méter ma-
gasságban „befúródott, majd a hosszú évek alatt ott felejtett” tüzérségi gránátot 
fedeztek fel. A tûzszerészeknek kézzel és speciális fúrógéppel kellett nyílást 
szélesíteniük a falba azért, hogy hozzáférjenek a gránáthoz. A lövedéket elszál-
lították és a központi gyûjtôhelyen semmisítették meg.

Ugyanebbôl a tanulmányból tudjuk, melyek az ország tûzszerészeti szem-
pontból szennyezett területei. Ezek fôleg ott találhatók, ahol a világháborúban 
nagy csaták zajlottak. A hortobágyi mellett még két, fokozottan szennyezett 
terület van az országban. Csapody Tamás 2000-es, az aknákról szóló nemzetkö-
zi országjelentése szerint a Somogy megyei Nagybajom és Böhönye között 
fekvô, 3000– 5000 hektár erdôrész tartozik a hadászati szempontból elaknásított 
körzet kategóriájába. A területen ismeretlen mennyiségû akna maradt, aminek 
a mentesítéséhez még nem mertek hozzáfogni. Nagybajom központjától 3 kilo-
méterre északra 11 ezer hektár volt eredetileg aknásítva a Margit-vonal része-
ként, ennek egy részét felszedték.

A másik kritikus terület a horvát–magyar zöldhatár. 1991-ben, Jugoszlávia 
szétesésekor a Drávaszöget (horvát Baranya) a szerbek elfoglalták, és a ma-
gyar határt elaknásították. A horvátok, visszafoglalva a területet, felszedték az 
aknákat, legalábbis ezt állítják, ám a szakemberek ma is óvatosságra intenek, 
hiszen nem tudható, mennyi akna került magyar területre, mennyit sodortak át 
például az árvizek. Tavaly, a migránsok elhárítására szolgáló kerítés építése 
során éppen ezért dolgoztak fokozott figyelemmel és tûzszerészek jelenlété-
ben.

Lehetetlen feltérképezni a Magyarországon földbe fúródott valamennyi rob-
banótestet –- mondta katonai tûzszerész tiszt. Forrásunk szerint a töltetek a II. 
világháború heves harcai során kerültek a talajba, a tûzszerészeknek a 
legnagyobb tapasztalatuk ezek hatástalanításában van. Feltárásukat ráadásul 
nehezíti, hogy a talajvíz a testeket mozgatja. Elmondta, a mentesítési szezon 
tavasszal kezdôdik az építkezések, nagyobb beruházások elindulásával. Ahogy 
terjeszkednek a városok, úgy lesz egyre nagyobb szükség a tûzszerészek 
munkájára –-- folytatta forrásunk, s elmondta: budapesti bérházak padlásain és 
szántóföldeken ugyanúgy mentesíteniük kell. Azonban talált szerkezet esetén 
nincs ok a pánikra; a szerkezetek jó minôségû katonai robbanóanyagot tartal-
maznak, vagyis ha nem mozgatják ôket, nem robbannak fel. Egy, a környezet-
biztonsággal foglalkozó katonai forrásunk azonban elmondta: a TNT vízben 
rosszul oldódó anyag, s idôvel kristályossá, ezáltal robbanékonyabbá válik. 
Szakértôk becslései szerint legkevesebb 65 országban több mint 100 millió gya-
logsági aknát rejt a föld. Ezek a szerkezetek legalább 50 évig aktívak maradnak. 
A világban 22 percenként robban fel egy akna, megölve vagy megcsonkítva egy 
embert –-- tartalmazza a Mûszaki Katonai Közlönyben még 2011-ben megjelent 



tiltakozók, hozzátéve, éppen jogelôdeik tették kötelezôvé a Szabad Európát 
otthonukban hallgatók feljelentését, vitették el a „bûnösöket”, akik számolhattak 
az akár egész életükre ható következményekkel. Ôk voltak azok, akik a kommu-
nista uralom idején a mûsorokat zavarták. „Felszólítjuk az MSZP-t, semmilyen 
formában ne használja a Szabad Európa Rádió nevét saját céljaira, és sem októ-
ber 2-án, sem máskor ne rendezzen Szabad Európa-napot, és ezzel ne próbálja 
félrevezetni a nyilvánosságot” –-- írta Bittera Dóra, Dinnyés-Zámbó Enikô, 
Drábik János, Gönczöl János, Hamlyn Sándor, Kalmár Sándor, Kovács 
Ilona, Lázár Ádám, Lovas István, Mustó Tamás, Rajki László, Selényi 
Hajnal, Szôcs Géza, Vayda János és Vincze András.

Dinamikus a marhaexportunk
Az élômarha-export hat százalékkal növekedett 2016 januárja és márciusa 

között a tavalyi év azonos idôszakához képest a Központi Statisztikai Hivatal 
adatai szerint. A Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 
alelnöke, Márton István lapunknak elmondta: idén mintegy húszezer vágó-
marhát, öt-hatszáz kilós bikát viszünk ki Törökországba és a közel-keleti arab 
országokba. A vágóbika ára kilónként 2,3-2,4 euró. Növendékmarhából, bikából, 
borjúból kilencvenezret exportálunk. Ötven-ezret Törökországba, negyvenezret 
pedig a délszláv országokba, Szlovéniába, Horvátországba, Bosznia-Hercegovi-
nába. A növendékmarha ára 3,6-4,2 euró kilónként.Márton István jelezte: a 
magyar élômarha-exportra veszélyt jelenthetnek a különbözô betegségek. A 
kéknyelv-betegséget kezelni tudjuk, az úgynevezett bôrcsomósodás-kórra 
azonban nincsen gyógyír. A szarvasmarhatartók ez utóbbitól félnek leginkább. 
A szúnyogok által terjesztett kór ugyanis egy év alatt Irakból Törökországon 
keresztül már eljutott Szerbia déli részére.Az alelnök felhívta a figyelmet arra, 
hogy a magyar állattenyésztés ágazatai közül a húshasznú tehéntartás növeke-
dett a legdinamikusabban. Míg 1994-ben csupán 24 ezer húshasznú tehén volt, 
2004-ben már 85 ezer, idén pedig 140 ezer darab. Ez köszönhetô a megfelelô 
támogatási rendszernek, a jó magyarországi klímának és a kitûnô minôségnek. 
Hozzáfûzte: itthon korábban hat kiló marhahúst fogyasztottunk fejenként 
évente, pár éve még 4,5 kilót, manapság már csak 2-2,5 kilót. Az alelnök szerint 
a vásárlókat pozitívan érintené, ha csökkenne a feldolgozott marhahús áfája. A 
növendék holstein-fríz élô marha kilójának felvásárlási ára mintegy ötszáz 
forint. Az áruházláncokban kapható, Írországból vagy Lengyelországból szár-
mazó vágott, csomagolt marha is ennyibe kerül. Márton szerint javítani kellene 
a versenyképességet a feldolgozóiparban, amihez mûszaki fejlesztés és szemlé-
letbeli változás is szükséges.

A Miniszterelnökség felfüggeszti a szarvasmarha-, a sertés- és a baromfitartó 
telepek korszerûsítésére kiírt pályázati felhívásait, mert kimerültek a rendelke-
zésre álló források. Az egyenként mintegy húszmilliárd forint keretösszegû 
pályázatokra a termelôk május közepétôl nyújthatták be kérelmeiket. A népsze-
rû pályázatok forrásaira idáig együttesen mintegy háromszoros támogatási 
igény érkezett be. A kérelmeket ma éjfélig még be lehet nyújtani. A juh- és 
kecsketartó, valamint az általános állattartó telepek korszerûsítésére kiírt 
pályázati felhívásokat nem függesztik fel.

EGYRE TÖBBEN ÁLLNAK 
TARTALÉKOS KATONÁNAK
Megnôtt az érdeklôdés a Magyar Tartalékosok Szövetségének (Matasz) 

kiképzôprogramja iránt, ez különösen a magyar–szerb határszakasz mellett 
élôk körében igaz, aminek oka a migrációs fenyegetettség is –-- adta hírül 
számában a Délmagyar. Széles Ernô nyugalmazott dandártábornok, a Matasz 
elnöke azt is elmondta, hogy országszerte több ezer tagjuk van.

A megnövekedett érdeklôdést a térség településein is érzékelik. Tiszasziget 
polgármestere lapunkat úgy tájékoztatta: három-négy, 22 és 30 év közötti helyi 
fiatal is jelezte neki, hogy elmennének katonának. –-- Azt tanácsoltam nekik, 
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HÍREK
hogy érdeklôdjenek a részletekrôl. Ha felveszik ôket, akkor legalább lesz 
tisztességes munkájuk –-- hangsúlyozta Ferenczi Ferenc.

Hozzátette: a honvédelem azért lett népszerû a helyi fiatalok körében, mert a 
lakosok a migránshelyzet miatt élôben láthatják a katonákat, akik szolgálatot 
teljesítenek a település határában. Ráadásul a honvédek reggelente megjelen-
nek Tiszaszigeten is, amikor megisznak egy kávét vagy egy üdítôt.

Ásotthalom polgármestere tömeges jelenségrôl nem tudott beszámolni a 
településen, de kifejtette: ismer olyan helybeli fiatalokat, akik szerzôdéses kato-
nának álltak. –-- Az elmúlt hetekben már katonai egyenruhában láttam ôket -– 
mondta Toroczkai László. Hozzáfûzte: az is igaz, hogy az emberek nagyon 
kíváncsiak, és kifejezetten érdeklôdnek a katonák tevékenysége iránt.

Agrárkamara:
Ne legyenek EU-szankciók!

Az orosz embargó miatt az év végéig kétszáz-, 2017 utolsó napjáig pedig már 
háromszázmilliárd forint veszteség is érheti a magyar mezôgazdaságot és 
élelmiszeripart –-- mondta lapunknak Gyôrffy Balázs, az agrárkamara elnöke. 
Eközben Oroszország több agrárágazatát fejleszti, kiépíti saját ellátórend-
szerét.

A magyar mezôgazdaság ágazatait eltérôen érinti az agrártermékekre és 
élelmiszer-ipari árukra vonatkozó orosz embargó. A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) elnöke, Gyôrffy Balázs a Magyar Hírlapnak elmondta: a 
baromfiágazatban Magyarország volt a negyedik legnagyobb exportôr az orosz 
piacon, 18 százalékos aránnyal. A 2014. augusztus 7-én bevezetett orosz embar-
gó a zöldség-gyümölcs, a tej- és a sertéságazatot közvetve sújtja, az uniós orszá-
gok ugyanis saját áruikat Magyarországon is terítik dömpingáron. Így a ma-
gyar gazdák, termelôk gyakran önköltségi ár alatt kénytelenek értékesíteni 
áruikat itthon. Gyôrffy hozzáfûzte: a lehetô legrosszabb pillanatban jött az uniós 
szankciókra válaszlépésként bevezetett orosz embargó, mert addigra az 1990 
elôtti történelmi csúcsot érhette volna el a magyar mezôgazdaság kibocsátása. 
A NAK elnöke szerint azzal nem tudunk segíteni Ukrajnán, hogy közben 
jelentôs károk keletkeznek az európai mezôgazdaságban, az élelmiszeriparban. 
Úgy fogalmazott: „Lábon lôttük magunkat.” 

Mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök június végén 2017. december 31-ig 
meghosszabbította az embargót –-- válaszul az uniós szankciók fenntartására -–, 
Gyôrffy szerint ez év végéig kétszáz, a jövô év utolsó napjáig pedig akár három-
százmilliárd forintos kárt is szenvedhet a magyar agrárium, élelmiszeripar.

Az Európai Uniónak, Norvégiának, az Egyesült Államoknak, Kanadának és 
Ausztráliának eddig csaknem tízmilliárd dollárnyi kárt okozott a zárlat. A NAK 
elnöke hangsúlyozta: míg Magyarország és az unió piacokat veszít Oroszor-
szágban, addig a moszkvai kormány több agrárágazatot is fejleszt, felfuttatja a 
termelést állami támogatásokkal, ez leginkább a sertéságazatban érzékelhetô. 
Gyôrffy úgy véli: ha 2017 végén feloldja Oroszország az embargót, akkor is 
kétséges lesz az ottani piacok visszaszerzése, hiszen bár drágábban termelnek, 
állítanak elô élelmiszereket az oroszok az importhoz képest, az állami támoga-
tások fennmaradhatnak, preferálva a saját termelést.

A NAK elnöke jelezte: az embargó miatti bizonyos uniós plusztámogatások 
csupán tûzoltásra elegendôek, nem oldják meg az embargóból fakadó szerkezeti 
problémát. Gyôrffy Balázs két és fél hónapja írt levelet Jean-Claude Jun-
cker-nek, az Európai Bizottság elnökének, majd a visegrádi országok agrárka-
maráinak vezetôivel egyetemben másfél hónapja is így tett. 
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Csalás
Nem gondolták, amikor megfogalmaz-

ták. Nem gondolták, hogy jön majd egy 
újságíró, aki rábukkan a levéltárban, és 
hatvankét év múltával elôhozakodik a 
csalás intézményesített változatával.

A csalás sokféle változatáról ír a Btk., 
és a büntetések is különbözôek. Intéz-
ményesített csalásról azonban nem 
olvashatunk. Ehhez az ötvenes évek tör-
vénysértései kellettek, amikor nem volt 
demokratikus parlament, nem volt saj-
tószabadság, nem volt ellenzék, nem al-
kotmányos keretek között szabályozták 
az ország mûködését, és mindent a kom-
munista párt „objektivitása” és szemszö-
ge határozott meg. Természetesen a 
csalás sokféle formája is hozzátartozott 
a politikához –-- még a sportban is. A 
sportsikerrel (lásd helsinki olimpia) pe-
dig a szocialista államforma felsôbbren-
dûségét akarták bizonyítani. Ennek 
jegyében íratott Hegyi Gyula, a sporthi-
vatal elnöke részérôl az alábbi levél: „A 
XII. Nyári Fôiskolai Világbajnokságon 
[a budapesti Universiadén –-- K. A. 
megj.] több olyan magyar sportoló indul, 
aki nem egyetemista vagy fôiskolás. Te-
kintve, hogy a szabályzat kimondja, 
hogy ezen csak egyetemisták és fôisko-
lások indulhatnak –- és ezt az ellenôrzô 
bizottságnál igazolni kell –- kérem 
Er-dey-Grúz Elvtársat, szíveskedjék az 
egyetemek tanulmányi osztályvezetôi 
részére olyan bizalmas [!] utasítást adni, 
amelyek alapján ôk az FVB szervezô-
bizottsága által bemutatott jegyzékre 
rávezetik egyetemi vagy fôiskolai tagsá-
gukat. Az FVB szervezôbizottsága az 
ügyet természetesen a legbizalmasabban 
kezeli, és az aláírt eredeti jegyzéket leg-
késôbb 1954. Augusztus 15-ig Erdey-
Grúz Elvtársnak visszajuttatja.

Budapest, 1954. július hó 29.”
Írhatjuk, hogy a levél felkérés-felhívás 

csalásra! Pontosabban intézményesített 
csalásra. Hogy tudtak-e errôl maguk a 
versenyzôk? Aligha. Erdey-Grúz Tibor 
1954-ben felsôoktatási miniszter, kémi-
kus, egyetemi tanár, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia korábbi és késôbbi 
fôtitkára, országgyûlési képviselô. Ter-
mészetesen végrehajtja a csalást, hiszen 
a karrierjét a hatalomnak köszönheti. 
Kétszer tüntették ki Kossuth-díjjal: 
1950-ben és 1956-ban. Mi az erkölcs egy 
adott helyen és adott idôben? Az, amit 
a hatalom ott és akkor helyesnek tart 
-– erkölcstelen pedig az, amit a hatalom 
elítél. Ez volt a filozófia. De politika (a 
sport) erkölcs nélkül olyan, mint egy 
autó kormány nélkül. És téves erkölcsi 
közhely, hogy feltétlenül jó ismerni az 
igazságot.

A csalás –-- mint tudjuk –-- nem halt 
ki a sportpályákról. Az ókori olimpiai 
játé-kok idején éppúgy csaltak némely 
ver-senyzôk, mint napjainkban. A riói 
olim-pia újabb mérföldkô lehet az ellene 
folytatott harcban. Einstein vélekedése 
ma is idôszerû: „Az erkölcsben nincs 
semmi isteni, az erkölcs tisztán emberi 
dolog… Nem valami rögzített, statikus 
rendszer… Az erkölcs egy soha be nem 
fejezett feladat, olyasmi, ami folyton 
jelen van, hogy segítse döntéseinket és 
inspirálja cselekedeteinket… Csakis az 
erkölcsös cselekedetek kölcsönözhetnek 
szépséget és méltóságot az emberi élet-
nek.”

Hazánkban a csalás az ötvenes években 
nem csupán erkölcsi kategória volt, 
hanem a törvénytelenségekkel együtt 
az állam tartóoszlopa is. Az önvédelem 
elemi formája. A hatalom elvesztésének 
a félelme. A gátlástalanság eredôje.
Hegyi és Erdey-Grúz eladta a lelkét 

és jó lelkiismerettel élt az árából. 
Ebbôl is. O tempora, O mores!

Kô András
(Magyar Hírlap)

Felhívás a Viktóriai 
Magyar Közösségekhez

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján a 
Viktóriai Magyar Tanács a Magyar Konzuli Iroda támoga-
tásával, egyhetes eseménysorozattal szeretne méltóképpen 
emlékezni a hat évtizeddel ezelôtti hôsökre a Dél Keresztje 
alatt, Melbourneben.

Október 23-án reggel koszorúzás lesz a Carlton-i emlék-
mûnél, majd református istentisztelet North Fitzroy-ban.

Délután ökumenikus istentisztelet a Wantirna-i Szent István 
templomban, majd koszorúzás a Melbourne-i Magyar Köz-
pont Emlékparkjában.

Egy hétig nyitva tartó fotókiállítás lesz október 23-tól a Ma-
gyar Központban, melynek megnyitóját követôen kulturális 
mûsort szervezünk az Ifjúsági Teremben. A kiállítás 
keretében számos történelmi és irodalmi elôadás hangzik 
majd el a hely-színen. Október 30-án egy gálaebéddel 
egybekötött kulturális mûsor zárja a programsorozatot.

Ahhoz, hogy mindezt meg tudjuk valósítani, a közösség 
anyagi támogatására van szükség!

Ennek érdekében augusztus 6-án mûsoros vacsorát
tartunk.

További részletekért figyeljék a hirdetéseket!
Kérjük Viktória magyar lakosságának támogatását, mellyel 

kimutathatjuk 1956 eszmeiségéhez való elkötelezettségünket!

Fodor Sándor 
a Viktóriai Magyar Tanács elnök



(Folytatás az 1. oldalról.)

Tôkés László az autonómia és 
Magyarország védhatalmi
státusának fontosságáról beszélt 

aki ezen kijelentésével néhány év-
vel ezelŒtti, tusványosi kijelentését 
idézte fel, amely miatt késŒbb meg-
fosztották román állami kitüntetésé-
tŒl. A dé-tiroli EURAC Kisebbségi 
Jogok Intézetének a szakértŒit idézve 
elmondta: Ausztria ma is védhatalmi 
státust gyakorol a dél-tiroli osztrákok 
fölött.

Jelenleg zajlik a dél-tiroli autonó-
mia statútum felülvizsgálata, amely 
során ismét meghatározzák, hogy mi 
lesz Ausztria szerepe Dél-Tirol vonat-
kozásában – tette hozzá. 

„Európai módra Románia és Ma-
gyarország is ezenképpen juthatna 
egyezségre a romániai, erdélyi, szé-
kelyföldi magyarság önrendelkezése 
ügyében” – jelentette ki TŒkés László, 
aki megköszönte a védelmet és a tá-
mogatást Orbán Viktornak. 

TŒkés László a 120 éve született 
Márton Áron erdélyi római katolikus 
püspök példázatával mondta el, hogy 
miért tartja fontosnak az autonómiát 
és a védelmet, a védhatalmi státuszt 
és az önrendelkezést. Kifejtette: Áron 
püspök egyaránt védelmére kelt az 
üldözött zsidóknak, a fogságba hur-  
colt erdélyi németeknek, a betiltott 
román görögkatolikus egyház kiszol-
gáltatott híveinek és papjainak, akik-
kel együtt utóbb Œ is rabsorsra jutott. 

Márton Áront és társait idézte az 
autonómia alátámasztására is, akik a 
második világháború után létrejött 
erdélyi magyar Népi Szövetség állás-
pontjával szembemenve memoran-
dumot intéztek a párizsi békekonfe-
renciához leszögezvén, hogy: „rólunk 
nélkülünk ne határozzanak, és ne 
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akarják az erdélyi magyarságot ke-
resztre feszíteni” .Hozzátette: a mos-
tani változott körülmények között az 
erdélyi magyarság nem határkérdés-
rŒl, hanem autonómiáról beszél.  

 „Nem területet, hanem közösségi 
jogokat kérünk és követelünk. A 
nemzetközi szerzŒdéseket és Romá-
nia alkotmányát tiszteletben tartva 
politikai párbeszédet szorgalmazunk, 
hogy az ország törvényes rendjének 
megfelelŒen és a román politikai tör-
vény- és döntéshozókkal egyetértés-
ben, egy olyan, tényleges és teljes 
körû autonómiarendszert hozzunk 
létre a magyar nemzeti közösség szá-
mára, amely – meggyŒzŒdésünk sze-
rint – egyedül képes biztosítani meg-
maradását, gyarapodását és szabad 
fejlŒdését” – fogalmazott TŒkés. 

Hozzátette: ezen törekvés teljes 
mértékben összhangban áll a nem-
zetközi normákkal, és megfelel azok-
nak a demokratikus autonómiafor-
máknak, amelyek a világ és Európa 
számos országában közmegelégedésre 
mûködnek, és egyben a megbékélés 
és a stabilitás hordozói. 

Bibliai idézettel jelentette ki: „Ne 
féljetek! Harcoljatok!”. 

„A politikailag korrektnek aligha 
mondható felszólításra kell hallgat-
nunk, és amikor és amennyiben szük-
séges, a konfliktust is vállalnunk kell, 
hogyha bŒrünkrŒl, létünkrŒl, sorsunk-
ról testvéreinkrŒl, fiainkról, leánya-
inkról, feleségeinkrŒl, házainkról van 
szó, amikor Európa és magyarságunk 
jövŒje a tét! Ámbátor a gonosszal 
szemben nem gyakorolhatunk konf-
liktuskerülŒ magatartást, és kompro-
misszumot sem köthetünk vele, ha-
nem csak egyet mondhatunk: távozz 
tŒlem, sátán!” – hangoztatta TŒkés 
László tusnádfürdŒi elŒadásában.

„Az európai politikai

vezetés megbukott”
Uniós kényszerboldogítás

A neoliberalizmus nem más, mint a bolsevizmus reinkarnációja

Nógrádi György: 

Európa a 24. óra utolsó perceiben van
A biztonságpolitikai szakért Œ hang-

súlyozta: Európa vagy fellép és k Œ-
keményen végrehajtja az európai ér-
dekeket, vagy sokkal nehezebbé válik 
a helyzete, mint amilyen eddig volt. 

Az Iszlám Állam szembe tudta állí-
tani egymással az európai Œslakos-
ságot és a bevándorlókat. Minden me-
rénylet mindkét oldalon radikalizál, 
mondta Nógrádi György a Kossuth 
Rádió 180 perc címû mûsorában.

A biztonságpolitikai szakértŒ hang-
súlyozta: Európának lépnie kell, s 
ahogy a magyar miniszterelnök 
mondta: nem a virágok és a plüss-
állatok jelentik a megoldást. Az elsŒ 
24 órában lehet sírni és gyászolni, de 
azután lépni kell. Európa a 24. óra 
utolsó perceiben van, vagy fellép és 
kŒkeményen végrehajtja az európai 
érdekeket, vagy sokkal nehezebbé 
válik a helyzete, mint amilyen eddig 
volt.

Nógrádi György hozzátette: Német-
országban Œsszel lesz a tartományi 
választás, s Merkel pártja jelenleg 
húsz százalék alatt áll, mert az embe-
reknek elege van. Merkel most is azt 
mondta, hogy megérti az embereket, 
de a biztonságpolitikai szakértŒ sze-
rint neki nem megértenie, hanem 
cselekednie kell.

Nógrádi György emlékeztetett: a 
német elhárítás vezetŒje és a bajor 
rendŒrfŒnök eddig minden esetben 
azt mondta: három ok miatt nem volt 

eddig merénylet Németországban: 
mert jó a rendŒrség, a titkosszolgálat 
és szerencséjük volt.

Tavaly 300 ezer bevándorló tûnt el 
Németországban, alámerültek a szür-
ke és feketegazdaságban, s bármikor 
bármire képesek, figyelmeztetett a 
biztonságpolitikai szakértŒ. Hozzátet-
te: a németek mindig elmondják, aki 
nem kell, azt kitoloncolják. A tapasz-
talat azonban azt mutatja, akit ki 
akarnak toloncolni, annak az ötven 
százaléka másnapra eltûnik.

A német álláspont szerint évente 
ötszázezer emberre van szükség a 
munkaerŒpiacon, a tavaly bejött 1,3-
1,7 millió emberbŒl azonban jelenleg 
kevesebb mint ötven vállalt munkát.

Nógrádi György a hirado.hu által 
közölt cikk szerint beszélt arról is, 
hogy a német rendŒrség és a politika 
is igyekszik enyhíteni, bagatellizálni a 
hírek valóságtartalmát. Az alapvetŒ 
hangulat megváltoztatása a cél. Bizal-
mi válság alakult ki a rendŒrség, a 
politika és a lakosság között.

A merényletek elkövetŒi olyan kul-
túrában jöttek, ahol a konfliktusok 
rendezésének módja az erŒszakos 
leszámolás. Az, hogy Európában 
ugyanezt teszik, azt jelenti, hogy nem 
tudtak átalakulni, legjobb esetben is 
kettŒs tudatuk van. JelentŒs részük 
nem képes beilleszkedni, mert nem 
azt kapja, amit várt, magyarázta a 
szakértŒ.

Az Európai Unió azzal a céllal jött 
létre, hogy véget vessen a szomszé-
dos európai országok közötti ismétlŒ-
dŒ véres háborúknak, melyek közül a 
legrettenetesebb a második világhá-
ború volt. Az unió mai vezetŒi elfeled-
ni látszanak, hogy az európai közös-
ség megalapítása egy olyan politikai 
helyzetbŒl fakadt, amelyben akkor a 
biztonságnak volt kiemelt fontosságú 
elsŒbbsége.

Vitathatatlan, hogy Európa sorsa 
ma is valójában a biztonság kérdésén 
dŒl el. Az alapításkor a belsŒ bizton-
ságon volt a hangsúly, mára ez áttoló-
dott a külsŒ, illetve a kintrŒl beáramló 
fenyegetettséggel szembeni bizton-
ságra, amely végsŒ soron egy idŒ 
után ugyancsak belsŒ biztonsági ügy-
gyé válik.

Az elmúlt évtizedekben az uniót 
vezetŒ középszerû elit öncéllá tette a 
gazdaságot, úgy gondolta, hogy a 
termelékenység majd önmagában is 
boldogít. A gazdaságbázisú emberkép 
megalkotásával, a növekedés és a sza-
badkereskedelem túlhangsúlyozásá-
val azt a hamis látszatot keltette, 
hogy mindezek a szabadság egyedüli 
feltételei. Az uniós szabadságelv lát-
szólag megvalósult, a béke és bizton-
ság megvalósításának tekintetében 
viszont az uniós elit napjainkra csŒdöt 
mondott. Ugyanis a szabadság bizton-
ság nélkül nem m ás, mint egy félkarú 
óriás. Ezért ez a fajta uniós szabadság 
ma már a folyamatos terrorkészültség 
és terrorfenyegetettség, valamint a 
bevándorlók által napi szinten elköve-
tett atrocitások árnyékában tapintha-
tóan és a saját bŒrünkön tapasztalva 
bilincsbe vert szabadság. Az elmúlt 
esztendŒ történései alapján azt látjuk, 
hogy az illegális bevándorlók tömeges 
beözönlése, amely valójában egy 
fegyver nélküli háború, és az iszlám 
terrorizmus kihívásai közepette 
Brüsszel folyamatosan hibás válaszo-
kat ad. Amire az uniónak a legsürgŒ-
sebben szüksége van, az továbbra is 
hiányzik, és ez nem más, mint egy 
mûködŒ és hatékony biztonságpoli-
tika.

A hibás válaszok oka abban rejlik, 
hogy az azokban tükrözŒdŒ alapelvek 
tegnapiak és tegnapelŒttiek, néha 
még régebbi eredetûek. Tegnapi neo-
liberális politikai eszmékkel nem le-
het ma sikereket elérni, fŒleg nem 
válsághelyzetben. Az uniós elit a hol-
nap kérdéseit, görcsösen erŒlködve, 
még mindig tegnapi módszerekkel 
akarja megoldani. Eközben folyama-
tosan a biztonság megteremt sére való 
képtelenségét bizonyítja. Szánalmas 
és egyben kétségbeejtŒ jelenség volt, 
ahogyan a kölni szilveszteri esemé-
nyekre reagáltak a politikai vezetŒk. 
Mindössze az áldozatok megvádolá-
sára futotta szellemi képességeikbŒl, 
no meg arra, hogy illemtanfolyamokat 
szervezzenek a szegény, helyi etiket-
tet nem ismerŒ bevándorlóknak. Ép 
értelmû magyar ember számára ez a 
tömeges agresszióra adott balliberális 
politikusi válasz elképesztŒ, és egy-
ben kétségbeejtŒ bizonyítéka bármely 
közösség vezetésére való alkalmat-
lanságnak. Európa balliberális vezetŒi 
már évtizedekkel ezelŒtt megfertŒz-
ték a neoliberális modernitás bacilu-
sával az akkor még egészséges euró-
pai országokat. Az elmúlt másfél év-
ben pedig az illegális tömeges beván-
dorlás erŒszakos elfogadtatásával, 
valamint a migránskvóták erŒltetésé-

vel nekiláttak a nemzeti hagyományos 
kulturális berendezkedés és életmód 
felforgatásához. Ily módon messze és 
hosszú idŒre számûzték Európából a 
biztonságot, ami nélkül a szabadság 
önmagában halott érték.

Elérkeztünk oda, hogy az uniós 
vezetŒk a migrációs krízishelyzetre 
alkalmazott neoliberális ideológiai 
alapú megoldásaikkal a befolyásuk 
alatt lévŒ országokban mára már 
intézményesítették az állandó társa-
dalmi fölfordulást. Tulajdonképpen a 
szemünk láttára lassan, de biztosan a 
hagyományos, megszokott és polgá-
rainak biztonságot nyújtó európai tí-
pusú társadalmi viszonyok felszámo-
lása megy végbe, olyan idŒben, ami-
ben az unió népei a balliberálisok 
által ígért szép, új világ elérkezését 
várták. Azonban a döbbenetesen tra-
umatikus és tragikus folyamatok sem 
riasztják vissza a balliberálisokat at-
tól, hogy a nyugat-európai országok-
ban egy másik társadalmat építsenek, 
egy új népességet hozzanak létre, 
mert saját népük bizalmát már régen 
elveszítették. Számukra a biztonság 
elmúlt hónapokban bekövetkezett 
földrengésszer û összeomlása sem túl 
nagy ár azért, hogy a bevándorlás 
révén új többséget kényszerítsenek 
ki Európában. Ebben a törekvésükben 
a nemzeti értékek, a nemzeti öntudat, 
a nemzeti önazonosság, a nemzeti 
összetartozás, végsŒ soron a nemzet-
államok természetesen  útban vannak. 
Brüsszel multikulturális Európáról, 
központi szuperállamról vizionál, ami 
majd lassan magához vonja a nemzeti 
államok szinte minden hatáskörét, és 
a vége a tagállamok önálló államisá-
gának a feladása.

Brüsszelnek a központosított unió 
létrehozására irányuló utópisztikus, a 
neoliberalizmus ideológiájától vezé-
relt törekvései Moszkva régi hibáit 
ismétlik meg. Napjainkra eluralkodott 
a titkos diplomácia és megjelentek a 
kommunista centralizmusból átvett 
megoldások. A cs Œdöt mondott 
moszkvai központi parancsuralom 
után Brüsszel hasonlóval próbálkozik, 
csak piacgazdasági nyelvezetbe és a 
liberalizmus köntösébe rejti azt. 
Csakhogy a Szovjetunió hetven évé-

nek gyarmatosító politikája nem tud-
ta felszámolni a tagállami népek 
kulturális önazonosság-tudatát, sem 
vallásos érzületét, meggyŒzŒdését.

Ma pedig eljutottunk oda, hogy az 
unió díszballiberálisai azon fáradoz-
nak, hogy a keresztény kultúrát és a 
keresztény értékrendet visszaszorít-
sák és számûzzék. Moszkva egyetlen 
nemzetiségi kérdést sem oldott meg, 
viszont elnyomta valamennyit. 
Ugyanezt teszi ma Brüsszel. A kímé-
letlen kényszerboldogítás multikul-
turális eszméjével az uniós vezetŒk új 
ideológiát és új ellenségképet terem-
tettek. Mindenki ellenség, aki nem 
ért egyet azzal fenntartás nélkül. 

A Brüsszel által gyakorolt és a 
nyugati sajtóra is rákényszerített 
véleménymonopólium vagy elfedi, 
vagy félretájékoztatja a tömeges 
illegális bevándorlással kapcsolatos 
valós tényeket. Németországban és 
Ausztriában ez a jelenség már rend-
szerszinten tetten érhet . A gyakorlat-
ban a brüsszeli véleménycsinálók az 
igazsággal való szembenézés helyett 
a másként gondolkodókat kirekesz-
teni igyekezve szankciókkal fenye-
getik, mint ahogyan ezt eléggé el nem 
ítélhetŒ módon meg merte engedni 
magának Werner Faymann osztrák 
kancellár is.

A marxizmus és a neoliberalizmus 
által kínált ideológia történelem-
szemlélete alig különbözik: mindkettŒ 
a kizárólagosság, a totalitás próféciai 
igényével lép föl. VégsŒ soron a neo-
liberalizmus nem más, mint a bolse-
vizmus reinkarnációja. 

Ezért kell a központosítási törekvé-
sekkel szemben az unió tagállamainak 
kapcsolatait a „nemzeti tényezŒ” 
elsŒdlegességére építeni, ami maga-
sabbrendû, mint a föntebb vázolt 
ideológiai tényezŒk. Ugyanis a nem-
zetállamok megszüntetése a szabad-
ság elvesztéséhez vezetne, ami a 
gyámság alá vetett polgárok unióját 
jelentené.

Brüsszelnek a központosított unió 
létrehozására irányuló utópisztikus, a 
neoliberalizmus ideológiájától vezé-
relt törekvései Moszkva régi hibáit 
ismétlik meg. Napjainkra eluralkodott 
a titkos diplomácia és megjelentek a 
kommunista centralizmusból átvett 
megoldások.

Petrin László



A százötven évvel ezelôtti porosz–
osztrák háború ráébresztette a bé-
csi udvart, hogy mégis érdemes ki-
egyeznie a magyarokkal

„Csata Königgrätznél, hadsereg meg-
verve, menekülés az erôd felé, félô, 
hogy ott bekerítik.” Ezen sürgönyt a 
császári csapatok parancsnoka küldet-
te I. Ferenc Józsefnek Königgrätz 
mellôl 1866. július 3-án délután 16 óra 
tájt. A súlyos vereség nemcsak a csá-
szári-királyi hadsereg, hanem a Habs-
burg Birodalom és Magyarország 19. 
századi történetének meghatározó pil-
lanata volt.

Százötven évvel ezelôtt, 1866-ban a 
Német Szövetség feletti vezetésért 
robbant ki az Ausztria és a feltörekvô 
Poroszország közötti háború, mivel a 
poroszok nem nézték jó szemmel 
Ausztria német területek feletti hege-
móniáját, és maguk óhajtották egyesí-
teni a német államokat, méghozzá 
Ausztria nélkül. Míg az 1864-es, dánok 
elleni háborúban szövetségesek vol-
tak, viszonyuk folyamatosan romlott, 
és 1866 márciusától vált érezhetôvé a 
háború elôszele. Közben a poroszok 
megszerezték az olaszok szövetségét, 
akik a „risorgimento” zászlaját lobog-
tatva akarták kiszorítani Észak-Itá-
liából a császáriakat. Elnyerték III. 
Napóleon francia császár jóindulatú 
semlegességét, sôt, politikai eszköz-
tárukba bekerült a „magyar kártya” is 
–-- attól sem riadtak vissza, hogy 
Kossuthtal és a magyar emigrációval 
riogassák az osztrákokat, akik azt 
hihették, hogy a hátukban akarnak új 
felkelést kirobbantani.
„Volt csata egyáltalán?”
Az 1866. évi háború fô hadszíntere az 

északi volt, ahol a felsôôri születésû 
lovag Benedek Lajos táborszernagy 
parancsnoksága alatt operált a 300 
ezer fôs császári Északi Hadsereg. 
Benedek, aki 1849-ben a magyar hon-
védség ellen harcolt, majd az 1859. évi 
itáliai háborúban kiváló hadtestpa-
rancsnoknak bizonyult, nem örvendett 
kinevezésének, melyet vonakodva és 
csak Ferenc József császár paran-
csának engedelmeskedve vállalt el. 
Úgy tervezte, hogy hadseregével 
Csehországon vagy Szilézián keresztül 
indítja meg a támadást, s miután 
csatlakoztak hozzá a szász erôk, igyek-
szik döntô összecsapást vívni a poro-
szokkal. A császári erôk Olmütz kör-
nyékén gyülekeztek, de mozgósításuk 
hónapok óta vontatottan haladt és még 
június 10-én is tartott.

A porosz uralkodó, I. Vilmos vezette 
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A szuronyrohamok 
hattyúdala

a porosz és az északnémet szövetség 
haderejét, amelynek létszáma meg-
egyezett a császári és a szász had-
seregével, vezérkari fônöke pedig a 
zseniális stratéga, Helmuth von 
Moltke gyalogsági tábornok volt. 
Moltke is Csehországban akarta gyor-
san kivívni a gyôzelmet, így ennek 
megfelelôen a porosz hadsereg május 
3-án mozgósított csapatai alig két hét 
alatt érték el feltöltöttségüket, s június 
5-én foglalták el megindulási helye-
iket. Vilmos porosz király nem akart 
támadólag fellépni, így Moltke olyan 
csapatmozgásokat rendelt el, melyek 
a császáriakat egyre elônytelenebb 
helyzetbe hozták. A poroszok és szö-
vetségeseik háromszáz kilométer szé-
les arcvonalszakaszon álltak, közülük 
leginkább a Sziléziában lévô porosz 2. 
hadsereg kerülhetett veszélybe. Molt-
ke többször kérte a támadás megindí-
tását, amit végül Bismarck kancellár 
révén ért el, így a porosz uralkodó 
megindította az elôrenyomulást, ami-
nek eredményeként elôbb Holsteint, 
Hannovert, majd Szászországot foglal-
ták el. 

A császári fôhadiszálláson zûrzavar 
uralkodott, ugyanis tudtak a porosz 
elônyomulásról, de csak június 16-án 
adták ki a porosz 1. és a 3. (elbai) 
hadsereg elleni támadási parancsot. 
Két nappal késôbb érkezett meg Bécs-
be a porosz és az olasz hadüzenet, így 
tört ki a háború. A poroszok június 22-
én lépték át a cseh határt, és Moltke 
utasítása értelmében kezdetét vette a 
császári erôk elleni koncentrált táma-
dás. Benedek táborszernagy a szász 
hadtest, valamint néhány saját hadtes-
tének elôreküldésével akarta a porosz 
támadást felfogni, miközben fôereje 
Königgrätz felé tartott. A döntô össze-
csapás elôtt a császáriak csupán Trau-
tenaunál arattak sikert, ahol június 
27-én Ludwig Gablenz altábornagy 
gyôzedelmeskedett, miközben Podol, 
Hühnerwasser, Skalitz és Nachod 
mellett vereséget szenvedtek. A csá-
szári veszteségek ijesztô módon növe-
kedtek, hiszen például csak a traute-
naui gyôzelem négyezer-ötszáz 
emberükbe került, addig a vesztes 
poroszok alig ezerháromszáz embert 
veszítettek el. Benedek az elszenvedett 

vereségek miatt a königgrätzi erôd 
körzetébe igyekezett erôit visszavonni, 
ugyanis felismerte, hogy a porosz cso-
portosításokat már nem tudja egyen-
ként megverni. Az összetört parancs-
nok Bécsbe sürgönyözött: „Kérem 
Felségedet, sürgôsen kössön békét 
mindenáron, a hadsereg katasztrófája 
elkerülhetetlen.” Az uralkodó válasza 
hamar megérkezett: „Békekötés lehe-
tetlen. Megparancsolom, ha elkerülhe-
tetlen, kezdjen legnagyobb rendben 
visszavonulást. Volt csata egyálta-
lán?” 

Támadás a céltábla ellenBenedek 
ennek megfelelôen július 1-jétôl igye-
kezett 220 ezer katonájával és négy-
száz lövegével Königgrätz vidékén 
védekezô összecsapásra felkészülni. A 
várostól nyugatra –-- a Bistritz és az 
Elba között –-- húzódó dombsor ké-
pezte védelme alapját, védôvonala 
nyugati irányba, Chlum településtôl 
pedig északra nézett. A körülbelül 
tizenkét kilométer szélességû állás a 
hradeki magaslatoktól az Elbáig nyúlt, 
elôtte több erdôsáv húzódott, amelyek 
stratégiai szerephez jutottak. A csá-
szári fôparancsnok felkészült a leg-
rosszabbra is: a visszavonulás elôsegí-
tésére négy hidat veretett az Elbán.

A porosz nagyvezérkar fônöke, 
Moltke úgy vélte, hogy a császáriak 
az Elba mögé húzódva, Königgrätz és 
Josephstadt között, e két erôdített 
helyre támaszkodva akarnak döntô 
csatát vívni, ezért a terület átkaro-
lásához két irányból fogott hozzá. Jú-
lius 2-án Moltkénak jelentették, hogy 
az Elba és a Bistritz között is vannak 
császári erôk. Másnap a porosz 1. és az 
Elba hadsereg nyugatról, a porosz 2. 
hadsereg pedig északról kezdte meg 
támadását, amellyel az ott sejtett csá-
száriakat akarták megverni. Július 3. 
reggelén, a támadás megindításakor 
szakadt az esô. A poroszok heves tüz-
érségi tüzet követôen indították meg 
támadásukat. A császáriak is elfoglal-
ták idôközben állásaikat, így Sadowa 
környékén és a Hola-erdôben súlyos 
harcok alakultak ki. A harc a Swiep-
erdôben is hullámzott, amely többször 
is gazdát cserét, míg a poroszok jobb-
szárnya megindult a Hradeki- és a 
Primi-erdô birtokbavételére. A déle-

lôtt folyamán a nyugati arcvonal men-
tén váltakozó sikerû, súlyos harcok 
zajlottak. A poroszok kiszorították a 
császáriakat a Hola-erdôbôl, ám táma-
dásuk elakadt. A Primi-erdôt megtar-
tották a szászok, a Swiep-erdôben álló-
harc bontakozott ki, így déltájban a 
küzdô felek kifulladni látszottak. A 
döntetlenbôl akkor lett sakk-matt, 
amikor a horenowesi magaslatokon 
felbukkant a Frigyes Vilmos porosz 
trónörökös vezette porosz 2. hadsereg 
a császáriak jobbszárnya elôtt. Be-
nedek erre kiürítette a Swiep-erdôt, és 
erôket vont ki centrumából, hogy 
megpróbálja hátrébb összpontosítani 
ôket. Délután 15 órakor megkezdôdött 
a porosz erôk általános támadása, 
amelyet a császári csapatok már nem 
tudtak visszavetni.Az elrendelt vissza-
vonulást fegyelmezetten és részenként 
kellett végrehajtani, mivel az addig 
elszenvedett súlyos veszteségek is azt 
mutatták, hogy a csapatok rendezetten 
és részenként tudnak leválni a poro-
szokról. A visszakozás eleinte rendben 
történt, majd kitört a pánik, és a 
tüzérség önfeláldozása mentette meg 
az Északi Hadsereget a teljes meg-
semmisüléstôl. A poroszok nem üldöz-
ték a császáriakat, így azok Brünn és 
Olmütz felé hátráltak.

A közel tizenhárom órán tartó össze-
csapást Alfred von Schlieffen tá-
bornok, késôbbi német vezérkari fô-
nök találóan úgy jellemezte, hogy „a 
céltábla harcolt itt a lövésszel szem-
ben”, hiszen a császáriak 45 ezer kato-
nát veszítettek, szemben a poroszok 
alig kilencezer fôs veszteségével. A 
poroszok több tényezônek köszönhet-
ték sikerüket. Míg a császári hadse-
regben megállni látszott az idô, addig a 
porosz hadigépezet jóval olajozottab-
ban mûködött, csapatainak egyenruhá-
zata, fegyverzete, kiképzése, mozgósí-
tása, felvonulása, ellátása és vezetése 
sokkal fejlettebb és szervezettebb 
volt, mint a császáriaké. Kiválóan 
használták fel mozgósításukhoz és 
felvonulásukhoz a vasutat, nem ide-
genkedtek a haditechnikai újításoktól 
sem, így diadalmaskodhatott a gyútûs 
Dreyse puska a festôi császári szu-
ronyrohamok és az avítt lôfegyverek 
felett. Katonai felsô vezetésük is brillí-
rozott, hiszen Moltke dolgozta ki a 
hadjárat menetét, s ez a felkészült 
hadvezér volt, aki új irányt szabott a 
hadmûvészetnek, kezdetét vette a tér-
képeken és íróasztalok mellett meg-
tervezett és nagyiparszerûen irányí-
tott háborúk korszaka. A régi 
hadvezéri iskolát képviselô Benedek 
táborszernagy hadseregében huszon-
két gyalogezred, három vadászzászló-

alj, tíz huszárezred és három tüzér-
ezred származott a magyar Szent 
Korona országaiból. Ezen alakulatok a 
magyar vitézség legszebb példáját 
adták és derekasan harcoltak König-
grätznél, közülük is kiemelkedett a 
„holtak ütege”, amely a dunántúli 
legénységbôl álló VII. lovasüteg volt, 
és August von Groeben százados 
vezetésével Chlumnál fedezte a visz-
szavonulást. Az üteg –-- két fô híján -– 
odaveszett, ám önfeláldozásuk nem 
volt hiábavaló, hiszen lehetôvé vált 
bajtársaik megmenekülése.
A nagyhatalmi álom vége
Az itáliai mellékhadszíntéren a csá-

szári fegyverek gyôzedelmeskedtek, 
ahol az Albrecht fôherceg vezette 90 
ezer fôs császári-királyi Déli Hadsereg 
hadakozott, amely a Radetzky tábor-
nagy által 1848/49-ben alkalmazott 
módszert alkalmazta és behúzódott az 
általa ellenôrzött várnégyszögbe. A II. 
Viktor Emánuel vezetése alatti olasz 
haderô 220 ezer fôt számlált, amelyek 
három csoportosítást képeztek, s hét 
hadosztályuk partot váltott a Mincio 
folyón, hogy Custozzát birtokba ve-
gyék. Albrecht fôherceg azonban 
gyorsabb volt és Custozza mellett úgy 
csoportosította erejét, hogy azok 
északról veszélyeztessék az olaszokat. 
A június 24-i custozzai csatában a csá-
szári erôk egy egész sor találkozó üt-
közetet vívtak az olaszokkal, akik 
végül visszavonultak. A gyôzelemben 
oroszlánrésze volt a magyar alaku-
latoknak, jelesül tizenhárom gyalog- 
és három huszárezrednek. Lissa mel-
lett aztán olasz hajóhad is kikapott, ám 
a königgrätzi vereség miatt a déli 
siker kiaknázása elmaradt. Ausztria és 
Poroszország 1866. július 26-án írta alá 
a nikolsburgi elôzetes, majd augusztus 
23-án a prágai végleges békét. Az 
olasz–osztrák békeszerzôdés megkö-
tésére október 3-án került sor Bécs-
ben. A Habsburg Birodalom vereséget 
szenvedett, északon kiszorult az alaku-
lóban lévô, egységes Német Biroda-
lomból, és dacára gyôztes déli hadjá-
ratának elveszítette utolsó észak-itáliai 
területeit is. Magyarország akkor 
értékelôdött fel I. Ferenc József 
szemében, aki ráeszmélt arra, ha bi-
rodalmát meg akarja tartani, el kell 
fogadnia Deák Ferenc kiegyezési 
ajánlatát. Az 1849 utáni neoab-
szolutizmus akkor ért véget Ma-
gyarországon, amikor az uralkodó 
1867. február 17-én a „szép akasz-
tottat”, gróf Andrássy Gyulát ne-
vezte ki miniszterelnökké.

Babucs Zoltán 
A szerzô hadtörténész

Császári huszárok és porosz vértesek közelharca a königgrätzi csatában  
Alexander Ritter von Bensa festménye (1866) 
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A Rákóczi Szövetség szervezésében 
tizenkilencedik alkalommal rendezték 
meg a középiskolás történelemtanárok 
nyári egyhetes táborát Gyöngyösön, 
melynek központi témája az idén –- 
mivel kereken 60 évvel ezelôtt kez-
dôdött –-- 1956 volt.

Az aktuálpolitikai kérdések, mint az 
Európai Unió jövôje, uniós tagsá-gunk, 
amirôl Martonyi János volt külügy-
miniszter nyitóelôadása szólt, illetve a 
migránsügyek kezelése, amirôl Fele-
dy Botond záró elôadását tartotta, 
olyan aspektusokat villantottak fel a 
hét során, amelyek a történészek 
számára 1956 mai érté-kelésében is új 
lendületet adnak.

Ezt egyébként Stefano Botoni 
történész „1956 Romániában” címû  
elôadásának bevezetôjében szó szerint 
ki is mondta. A résztvevôk szerint 
egyébként az ô elôadása volt a leg-
meglepôbb, hiszen mint az alcíme, 
vagyis a „forradalom nélküliség” is je-
lezte, Romániában nem történt való-
jában semmi, mégis arányait tekintve 
a megtorlás háromszor akkora volt 
1956-ot követôen, mint Magyarorszá-
gon, ahol azért mégiscsak dörögtek a 
fegyverek.

A Romániában felnôtté váló Kalmár 
Ferenc szomszédságpolitikáért fele-
lôs miniszteri biztos optimista. Uniós 
csatlakozásunkban ugyanis olyan le-
hetôséget lát, amely segít Magyar-
ország és szomszédai, illetve a külhoni 
magyar nemzeti közösségek problé-
máit rendezni.
M. Kiss Sándor 1956 új fejezeteirôl 

szóló, majd a keddi elôadások, így 
Salamon Konrád 1956 jelentôsé-
gérôl, Izsák Lajos 1956 és a magyar 
pártokról szóló elôadásaikban ár-
nyalták a hatvan évvel ezelôtti idô-
szakról kialakult képünket. Rácz 
János a „Magyar emigráció 1956 utáni 
helyzetérôl az angolszász sajtóban” 
címû elôadásában a forradalomról 
külföldön megjelenô képet elemezte, 
míg a fiatal kutató, Kiss Dávid „A 

forradalom tanulsága, a munkásôrség 
létrehozása” címû elôadásában a 
„munkásmilícia” keletkezéstörténetét 
ismertette. Zinner Tibor „A kádári 
megtorlás rendszere” címû elôadása is 
1956-ról, illetve az utána következô 
idôszakról szólt. A napot a Wittner 
Mária, 1956-os halálraítélttel szerve-
zett, személyes hangvételû beszélgetés 
zárta.

* * *
Az ország eddigi legnagyobb, mint-

egy 2300 kilogrammos kábítószerfo-
gását sikerült végrehajtania a román 
ügyészség szervezett bûnözés és ter-
rorizmus elleni fôosztályának. Daniel 
Horodniceanunak, a vádhatóság fôü-
gyészének tegnapi tájékoztatása sze-
rint a közel két és fél tonnás szállít-
mányt elôzô nap a fekete-tenger-parti 
Konstanca kikötôjében foglalták le 
egy kolumbiai felségjelû hajóban, ba-
nánszállítmányba rejtve. A spanyol és 
amerikai hatóságok közremûködésével 
végrehajtott rajtaütés során hat em-
bert vettek ôrizetbe, közülük egy ko-
lumbiai és négy litván állampolgárt. 
Horodniceanu a lefoglalt drog egy 
részének bemutatása során közölte, a 
Dél-Amerikából származó kokaint a 
nyugat-európai piacra szánták, újra-
csomagolása után pedig teherautókkal 
Hollandiába szállították volna tovább. 
A kábítószer piaci értékét 625 millió 
euróra becsülik.

A drogfogással összefüggésben 
egyáltalán nem jelentéktelen kiemelni 
a helyszín, illetve Hollandia szerepét. 
Bukaresti politikusok számtalanszor 
szemére vetették a Benelux állam kor-
mányának, hogy gazdasági és keres-
kedelmi érdekeit elôtérbe helyezve 
ellenzi hazájuk schengeni csatlako-
zását. Traian Basescu volt román ál-
lamfô még mandátuma idején azt 
hangoztatta: Amszterdam vétója mö-
gött az húzódik meg, hogy Hollan-
diának –-- állami vállalatokon vagy 
magáncégeken keresztül –- mindeddig 
nem sikerült magánosítania a konstan-

cai kikötôt, és átvenni az Európa keleti 
kapujában lebonyolított áruforgalom 
fölötti ellenôrzést. –-- Az európai piaco-
kat ellátó drogszállítmányok jelentôs 
része nem Konstancánál, hanem Rot-
terdamnál érkezik Európába –-- szö-
gezte le korábban Basescu. Hasonló-
képpen vélekedik Marius Bota is, aki 
szerint Hollandia a schengeni csatla-
kozás akadályozásával zsarolja Romá-
niát, hogy engedje át neki a fekete-
tengeri kikötô fölötti irányítást. A 
nyugat-európai ország számára jelen-
tôs érvágást jelentene, ha Románia 
tagja lenne a belsô határellenôrzések 
nélküli övezetnek, ez esetben ugyanis 
Konstanca fenyegetést jelentene Rot-
terdamnak az európai kereskedelem-
ben betöltött egyeduralmára. Sokak 
szerint Hollandia arra játszik, hogy 
maga is befolyást szerezzen, hiszen 
Bukarest uniós csatlakozása fejében 
osztrák cégnek adta el a legnagyobb 
román kôolajvállalatot, a NATO-tag-
ság pedig azon is múlt, hogy 2004-ben 
az amerikai Bechtel kapta az észak-
erdélyi autópálya-szerzôdést.

* * *
Hatszáznyolcvanötezer fôvel rekor-

dot döntött tavaly a Németországba 
más EU-tagországból bevándorlók 
száma: az élen a román, a lengyel és a 
bolgár állampolgárok állnak --- jelen-
tette szombaton a Die Welt címû né-
met lap hivatalos adatokat idézve.

2015-ben 303 ezren hagyták el Német-
országot, így a nettó növekmény 382 
ezer fô ---- írta a lap a Migrációs és 
Menekültügyi Szövetségi Hivatalra 
(BAMF) hivatkozva. Tavaly 175 ezer 
román állampolgár vándorolt be Né-
metországba, csaknem 148 ezer len-
gyel, valamint 72 ezer bolgár, 50 ezer 
horvát és 48 ezer magyar. A Die Welt 
szerint jelenleg 4,1 millió nem német 
állampolgárságú uniós állampolgár él 
az országban, majdnem 80 százalékuk 
közép- vagy kelet-európai. A legtöbb 
uniós bevándorló az átlagosnál jobban 
iskolázott fiatal, aki nagyobb eséllyel 
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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

Csehország
 és a V4

Jiri Pehe cseh politikai elemzô sze-
rint „történelmi szempontból Csehor-
szág számára ésszerûbb lenne közép-
európaiságát a Nyugat, a német nyel-
vû szomszédok felé igazítani és nem 
kelet és észak felé.”

Nos, lassan megérkezünk a cseh 
„mintakép középeurópai demokrácia” 
jobban mondva „az egyetlen közép-
európai demokrácia” hazugságaihoz. 
Pehe büszkén kimondja, hogy a „há-
ború elôtti vagy a háborús idôszakból 
ismert autokratikus tendenciák (itt 
elsôsorban Magyarországot és Szlová-
kiát érti) Csehországban csak az eltérô 
múlt, illetve az ország „modernebb” 
állapota miatt nem alakultak ki.”

Igen, ezeknek az igazi cseh demok-
ratáknak semmi keresnivalójuk nin-
csen olyan autokratikus disznóólban 
mint a V4!

Nos, nézzünk vissza az „eltérô múlt-
ra” az 1919-1920 évekre amikor a cseh 
„mintakép demokraták” fáradhatatla-
nul dolgoztak egy magyar-ellenes szö-
vetség, a kisantant létrejöttén. Annak 
ellenére, hogy a versaillesi békekonfe-
rencia az európai béke megôrzését a 
Népszövetségre bizta, Csehszlovákia 
Románia és Jugoszlávia katonai 
együttmûködését a „béketeremtô” 

gyôztes nagyhatalmak nem ellenezték, 
sôt Franciaország esetében erôsen tá-
mogatták.

Megalakulása után a kisantant leg-
fôbb célja az volt, hogy minél jobban 
elszigetelje a háborúban kimerült, Tri-
anonban megcsonkított, román meg-
szállást és bolsevista Tanácsköztár-
saságot elszenvedett kis-Magyaror-
szágot mind katonai, mind politikai, 
mind gazdasági szempotból. Ennek 
érdekében közösen léptek fel, amikor 
Magyarország megpróbált az elszige-
telésbôl kilépni. Az elsô ilyen akcióra 
1921. május 23-án került sor, amikor 
Magyarország is kérte felvételét a 
Népszövetségbe. A „mintakép demok-
raták” minden követ megmozgattak, 
hogy késleltessék a „háborús bûnös” 
ország belépését. Ezt csupán 1922. 
szeptember 28-ig sikerült elhalasz-
talniuk, ekkor ugyanis a lengyel dele-
gátus inditványára közfelkiáltással 
szavazták meg Magyarország felvéte-
lét a Népszövetség tagjai közé.

A következô közös fellépésre IV. Ká-
roly király második visszatérése kap-
csán került sor 1921. októberében. A 
kisantant katonai fenyegetésével és 
diplomáciával elérték, hogy a nagyha-
talmak arra kényszerítették Magyar-
országot, hogy törvényben mondják ki 
a Habsburg-ház trónfosztását.

A harmadik közös akció 1923. febru-
árjában következett be, amikor gróf 

Bethlen István kormánya a Népszö-
vetséghez fordult kölcsönért, hogy 
helyreállítsa a magyar gazdaságot. Az 
angol és olasz kormány támogatta a 
magyar elképzeléseket, míg a franciák 
és az egész kisantant egységesen visz-
szautasította azt. Végül angol nyomás-
ra Benes kénytelen volt engedni.

A kisantant politikájához nagy segít-
ség volt Franciaország támogatása, 
amely mindhárom kisantant országgal 
szerzôdést kötött 1924. és 1927. között.

A mintakép demokráciának titulált 
Csehszlovák paradicsomban a szlová-
kokat becsapták, Kárpátalját, mint 
cseh gyarmatot kezelték, a német és 
magyar kisebbségek önrendelkezésé-
bôl nem lett semmi.

Itt még hosszan lehetne foglalkozni a 
több mint 3 millió szudéta és felvidéki 
német kiûzésével és kifosztásával 
(Benes és Sztálin az etnikai tisztogatás 
világbajnokai), a magyar-ellenes Be-
nes dekrétumokkal, a „szlovákosí-
tással” stb.

Reméljük, hogy keleteurópa megta-
nulta azt a leckét, hogy ha nem fognak 
össze, akkor ki lesznek téve a nagyha-
talmak és Brüsszel akaratának. A V4 
országok lakossága együtt kb. annyi 
mint Franciaországé!

Kroyherr Frigyes
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lép be a német munkaerôpiacra, mint 
a nem uniós tagországokból érkezett 
bevándorlók --- írta a Die Welt. Né-
metország a legnépszerûbb célpont az 
uniós bevándorlók szemében. A 685 
ezer fô körülbelül kétszer akkora, 
mint ahány uniós állampolgár beván-
dorolt tavaly Nagy-Britanniába. Az 
Egyesült Királyság nettó növekmé-
nye tavaly 184 ezer fô volt. Nagy-
Britanniában 3,1 millió uniós beván-
dorló él, Franciaországban pedig 2,2 
millió.

A Nagy-Britannia uniós tagságáról 
szóló június 23-i népszavazás kampá-
nyában kulcsfontosságú volt a távozást 
támogató politikusok ígéretei között, 
hogy ha Nagy-Britannia kilép, akkor 
korlátozni fogja a más EU-tag orszá-
gokból oda irányuló bevándorlást.

Németországnak fel kellene ajánlania 
az ott élô brit fiataloknak a német 
állampolgárságot, miután a brit nép-
szavazáson fôleg az idôsebbek --- fôleg 
Angliában és Walesben --- szavaztak a 
Brexitre --- jelentette ki szombaton 
Sigmar Gabriel német gazdasági 
miniszter pártjának, a szociáldemok-
rata SPD-nek a berlini kongresszusán. 
„Nem kellene hirtelen felhúznunk a 
csapóhidat” --- mondta. Hozzátette, 
hogy az SPD mindig a kettôs állam-
polgárság lehetôségének megterem-
tése mellett állt. „Ajánljuk fel a Né-
metországban, Olaszországban és 
Franciaországban élô briteknek, hogy 
maradjanak EU-állampolgárok az ille-
tô országban” --- indítványozta.

A német ellenzéki Zöldek is azt sze-
retné, ha a britek könnyebben kaphat-
nának német állampolgárságot.
Volker Bouffier, Hesse német tar-

tomány miniszterelnöke a Welt am 
Sonntag címû lapnak nyilatkozva el-
mondta, hogy „sok brit” kérelme van 
folyamatban német állampolgársá-
gért.

* * *
Bár az Egyesült Államok alapvetôen 

úgy épült fel, hogy az európai arisz-
tokráciának hátat fordító puri-tánok új 
világot akartak építeni, nagyon hamar 
kialakult az amerikai arisztokrácia is, 
nagy hatalmú családokkal, tudatos 
építkezéssel, amely a politikában is 
tetten érhetô. Az Egyesült Államok 
bizonyos területein évszázadok óta 
ugyanazok a népes és tevékenységüket 

szigorú precizitással megtervezô csa-
ládok uralkodnak, jelen lévén a gaz-
dasági élet és a politika legmagasabb 
szintjein is. Nem csupán a Kenne-
dykrôl van szó, akik már jóval John
F. Kennedy elnök elôtt kialakították a 
maguk birodalmát.

A Harrison család képviselôje, Ben-
jamin Harrison 1630-ban hajózott át 
Angliából az Újvilágba, s telepedett le 
Virginia kolónián. Az ô leszármazottja, 
Benjamin Harrison V. írta alá a Füg-
getlenségi nyilatkozatot, ám addigra 
már régi amerikai család sarjaként, 
akinek semmilyen kapcsolata nem 
volt Angliával. Az ô fia, Benjamin
Harrison VI. a bátyja volt William 
Henry Harrisonnak, az Egyesült 
Államok kilencedik elnökének. Az ô fia 
pedig, John Scott Harrison Ohióban 
volt képviselô, míg gyermeke, Ben-
jamin Harrison VIII. ismét csak 
amerikai elnök –-- a 23. –-- volt 1889 és 
1893 között. Carter Harrison Jr.
Chicago polgármestere volt az 1920-es 
években, amely azért különös, mert a 
szeles város polgármesterét kis túl-
zással általában Daley-nek hívják egy 
ottani dinasztia tevékenységének kö-
szönhetôen. Carter Harrison Jr. nem-
csak a Harrison, hanem a Carter
család sarja is. Ôse, Robert Carter 
Virginia kormányzója, s Amerika ak-
kori leggazdagabb embere volt a XVII. 
században. A Harrisonok bizonyítható 
ôse I. Eduárd angol király volt, aki 
számunkra fôként arról nevezetes, 
hogy fakó lován léptet Walesben.

A Rockefellerek jóval fiatalabbak, 
mindössze 140 éve alakítják az Egye-
sült Államok politikáját, de arra talán 
egy család se volt olyan nagy hatással, 
mint a német eredetû protestánsok. A 
Rockefellerek mindenütt ott vannak 
és ott voltak, a pénzügyeket ma is a 
férfi családtagok intézik, kizárva fe-
leségeiket a döntésekbôl. Pénzük pe-
dig van. 1860 és 1960 között a Rocke-
fellerek több mint egymilliárd dollárt 
adtak jótékony célra, ezen felül David
Rockefeller nagyjából 900 millió 
dollárt költött ugyanerre. David Roc-
kefeller a „nagy” John D. Rockefeller
Jr. fia, a család legtekintélyesebb tag-
ja, a döntések hozója. Jelenleg 101 
éves, Dwight D. Eisenhower óta 
mindegyik elnöknek adott tanácsokat, 
s visszautasította Jimmy Carter

elnök (1977–1981) kérését, hogy le-
gyen a pénzügyminisztere. Erre nem a 
családi hiúság vezette, az elnök 
ugyanis ugyanazon Carter család tagja 
oldalágon, akik Virginiában alapítottak 
dinasztiát, csak éppen ôk Georgiában 
foglalkoztak gyapottermesztéssel már 
a XVII. század elején.

Ma számít vajon a családi háttér? 
Igen. A képviselôház energiaügyi és 
kereskedelmi bizottsága egy albi-
zottságában 13 demokrata ül. Köztük 
Joseph P. Kennedy III, Robert F. 
Kennedy szenátor fia, valamint John
Sarbanes, egy marylandi szenátor fia. 
Emellett egy floridai bíró fia, az új-
mexikói törvényhozás volt elnökének 
a fia, egy volt szenátor fia, ketten pe-
dig özvegyek, férjeik Kaliforniában 
voltak képviselôk, s úgy kerültek a Ca-
pitoliumra, hogy a haláluk miatt kiírt 
választáson az özvegyek nyertek.

* * *
Az elmúlt 150 év meteorológiai adat-

bázisai félrevezetô adatokkal szolgál-
tak a globális felmelegedéssel kapcso-
latban. A modellek pontosabbak.

Egy új NASA tanulmány szerint ed-
dig pontatlanul számolták ki a felme-
legedés mértékét a meteorológusok.

A torzító tényezôk az 1860-as évek óta 
akár a felmelegedés 19 százalékát is 
elrejthették –-- állítják.

Hômérsékleti adatokat nagyjából 150 
éve jegyeznek fel, de a metodika sokat 
változott azóta, a régebbi, hiányos 
adatsorok torzító hatását pedig alulér-
tékelték –-- olvasható a NASA publiká-
ciójában.

Az egyik kritikus pont az északi 
sarkvidék, mely gyorsabban meleg-
szik, mint a Föld többi területe.

Ez a régió viszont nehéz megköze-
líthetôsége miatt sokáig alul volt rep-
rezentálva a globális felmérésekben.

Az olyan felmérések, melyekben ke-
vesebb északi sarki hômérséklet sze-
repel, kisebb melegedési ütemet mu-
tatnak.

Mivel utólag már nem lehet a régi 
mérések körét bôvíteni, a NASA szak-
emberei becslésekkel egészítették ki 
azokat.

Az új amerikai tanulmány más prob-
lémára is felhívja a figyelmet. A régi 
idôk feljegyzéseiben keverednek a 
víz- és levegô hômérsékletek.

A mai modellek csak levegôhômérsék-

lettel számolnak, de korábban a sark-
vidéki szigeteken mindkét félét mér-
ték. Mivel a víz lassabban melegszik, 
mint a levegô, ez is csalóka képet fest a 
folyamatokról.

A kutatást vezetô Mark Richardson
szerint apró eltérésekrôl van szó, me-
lyek összesítve már nagy eltéréseket 
eredményeznek.

Így lehetséges, hogy a pusztán mete-
orológiai alapú elôrejelzések 90 száza-
léka alacsonyabb melegedést mutat és 
prognosztizál, mint a számítógépes klí-
mamodellek.

A NASA szerint az a meglepô helyzet 
állt elô, hogy a valóság közelebb áll az 
elmélethez, mint a gyakorlati megfi-
gyelésekhez.

* * *
Burgenland tartomány rendôrségi 

szóvivôje szerint Ausztria felkészült 
egy esetleges újabb menekülthullámra. 
Pontosított: 100 km helyett 30 km lesz 
a kerítés.

Ausztria nem száz kilométeres kerí-
tést, hanem legfeljebb harminc kilo-
méteres kordont húzna fel a magyar 
határnál, ha megindul a menekültá-
radat ---- mondta a burgenlandi ren-
dôrségi szóvivô az MTI-nek, pontosítva 
azt a korábbi híradást, mely szerint 
Burgenland északi és déli részén 50-50 
kilométeres kerítés építését készítik 
elô.
Helmut Greiner tájékoztatása sze-

rint ahhoz hasonló terelôkordonok fel-
állítását tervezik, mint amilyeneket a 
repülôtereken vagy nagyobb sporte-
seményeken használnak.

Elmondta: jelenleg mindössze tár-
gyalások folynak az érintett földterü-
letek tulajdonosaival, akiknek nagy 
része beleegyezne abba, hogy a ren-
dôrség szükség esetén négy kilométer 
széles szakaszon bérbe vegye földjü-
ket, de vannak az ottlakók között 
szkeptikusok is.

Az MTI kérdésére arra is kitért, hogy 
amennyiben a kétkedôk miatt nem 
sikerül megegyezésre jutni, úgy több 
intézkedésre, például a hadsereg be-
vonásával végzett szigorított ellenôr-
zésre lehet majd számítani.

Greiner arról is beszélt, hogy az oszt-
rák hatóságok szorosan együttmûköd-
nek a magyar szervekkel.

A szóvivô arról nem adott tájékoz-
tatást, hogy jelenleg hány menekült 
érkezik a magyar határszakaszon 
Ausztriába.

Helmut Greiner az APA osztrák 
hírügynökségnek csütörtökön arról 
beszélt, hogy a felállított terelôkordon 
2,5 méter magas lehet, és az emberek 
biztonságát garantálja majd. „Arról 
van szó, hogy az emberek a lehetô 
leggyorsabban és biztonságosan to-
vábbhaladjanak” --- mondta a szóvivô. 
Arra is kitért, hogy az elmúlt idô-
szakban Miklóshalma (Nickelsdorf), 
Szentkút (Heiligenbrunn) és Rábake-
resztúr (Heiligenkreuz) Nagysároslak 
(Moschendorf) környékén érkezett je-
lentés illegális határátlépôkrôl.

A szóvivô megemlítette, hogy Ägidi-
us Zsifkovics kismartoni püspökkel 
továbbra sincs megállapodás. Mivel az 
egyházi elöljáró lelkiismereti okokra 
hivatkozva nem egyezett bele, hogy a 
burgenlandi Nagysároslakon (Mosc-
hendorf) található, egyházi tulajdonban 
lévô birtokon áthaladjon a tervezett 
kordon. Így várhatóan egy kis szaka-
szon hiányos lesz a felállítandó kordo-
nos rész.

A burgenlandi-magyar határszaka-

szon április 25-tôl végeznek ellenôr-
zést, július 4-tôl pedig szigorították az 
átkelôknél tartott vizsgálatot.

* * *
A magyar határ mentén egy 100 ki-

lométeres szakaszon a több száz te-
lektulajdonossal szerzôdést írtak alá, 
hogy szükség esetén a határt lezáró 
kerítést építhessenek a területükön.

Ha megnô a menekültek száma, pil-
lanatok alatt felhúzhatjuk a kerítést, 
mert minden készen áll –-- tette hozzá 
a szóvivô a dpa német hírügynökségnek 
nyilatkozva.

A kerítés Burgenland északi és déli 
részén húzódhat 50-50 kilométer hosz-
szan. A tartomány 300 kilométeres 
határon osztozik Magyarországgal. A 
többi határszakasz nem igazán alkal-
mas menekültútvonalnak –-- mutatott 
rá a rendôrségi illetékes.

Becslések szerint jelenleg naponta 
20-30 menekült érkezik Ausztriába 
Magyarországon keresztül –-- írta a 
dpa.

Bécs idén szigorított a menekültpoli-
tikáján és a határok védelmén, és idén 
legfeljebb 37 500 migránsnak hajlandó 
menedéket biztosítani, menekültügyi 
eljárások után.

Az állam a telektulajdonosoktól egy 
négy méter széles szakaszt vett bérbe, 
ahol idôként az osztrák hadsereg és a 
rendôrség járôrözhet –-- tette hozzá a 
szóvivô.

Ausztria eddig csak egy 3,7 kilomé-
teres kerítést épített, a szlovén hatá-
ron, ahol az utóbbi idôszakban nyugodt 
volt a helyzet. Bécs a Brenner-hágón is 
a határellenôrzés visszaállítását és egy 
kerítés felhúzását tervezte, de erre 
eddig nem került sor.

* * *
Lagzi Gábor egyetemi tanár szerint 

lengyel-ukrán konfliktushoz vezethet, 
hogy a lengyel szejm népirtásnak mi-
nôsítette az Ukrán Felkelô Hadsereg 
(UPA) által 1943 nyarán elkövetett, 
több mint százezer lengyel áldozattal 
járó volhíniai mészárlást.

Az M1 aktuális csatorna mûsorában 
az egyetemi tanár azt mondta, annak 
ellenére szülhet konfliktust a határozat 
elfogadása, hogy abban a lengyel tör-
vényhozók kijelentették: nem ukrán-
ellenes lépésrôl van szó, eddig „nem 
lehetett nevén nevezni a dolgokat”, 
most kimondták, embereknek azért 
kellett meghalniuk, mert lengyelek 
voltak.

Lagzi Gábor ehhez hozzátette, eddig a 
lengyeleknél is konszenzus volt arról, 
hogy a jó ukrán stratégiai kapcsolatok 
fontosabbak, ezért nem foglalkoztak 
az üggyel, mindössze 2003-ban hoztak 
egy olyan határozatot, amely népir-
tásjellegûnek minôsítette az esemé-
nyeket. Azóta elmondása szerint je-
lentôs változás volt a közhangulatban, 
kelet-lengyelországi szervezetek nyo-
mására fogadták el a határozatot.

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
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Egy pillanat alatt változott meg egy 
90 lelkes falu élete 1955 júliusában. 
Ávósok lepték el a falut, és több mint 
három hónapig voltak ott. Mindszenty 
József bíborost, esztergomi érseket 
vitték Püspökszentlászlóra 1955-ben, 
és a helyi kastélyban tartották házi 
ôrizetben csaknem három hónapig. 
Bár titokban akarták tartani, a faluban 
élôk között elterjedt, hogy kit ôriznek 
ott.
A családok fôztek az ávósokra
Püspökszentlászlón nincs senki, aki 

emlékezne az 1955-ben történekre. Az 
akkor ott élôk vagy elköltöztek már, 
vagy nem élnek. Az Origo stábja Ho-
sszúhetényben találkozott Ónodi 
Károlyné Brandl Magdolnával, aki 
akkor 16 éves volt, és családjával Püs-
pökszentlászlón lakott.

Azt mondta, a faluban az elsô naptól 
kezdve tudták, hogy kit ôriznek a kas-
télyban –-- bár az ávósok próbálták 
titkolni.

Az Origo stábjának elmondta, hogy 
azokban a hetekben hogyan éltek a fa-
luban.
Püspökszentlászló és a püspöki 

kastély
Püspökszentlászló Baranya megyé-

ben, az erdô közepén fekszik. Betonút 
akkor sem vezetett oda, és azóta is 
csak az erdei földúton lehet eljutni a 
faluba –-- a földút az idôjárástól függô-
en hol jobb, hol rosszabb állapotban 
van.

Szuronyos puskával ôrizték 
a telefont az ávósok

Püspökszentlászlón az 1950-es évek-
ben körülbelül kilencvenen laktak. 
Csendes, családi hangulatú falu volt. 
Minden házban volt ló vagy tehén, 
egymásnak segítettek a szántásnál, 
aratásnál a családok. Összetartó kö-
zösség volt. A falu végén volt a temp-
lom, oda jártak vasárnaponként misé-
re, a templom mögötti temetôbe pedig 
rendszeresen mentek a falu lakói, 
hogy ápolják az ôseik sírját. A temp-
lom mellett 1797-ben Gróf Esterházy 
Pál László pécsi püspök egy barokk 
stílusú nyári rezidenciát építtetett. 
Mivel II. József feloszlatta a pálos 
rendet, feltételezhetô, hogy Esterházy 
püspök –-- aki korábban maga is pálos 
szerzetes volt –-- álcázott kolostornak 
szánta a kastélyt.

Erre utal az épület beosztása, ugyanis 
az emeleti részen cellaszerû szobákat 
alakítottak ki. A pálosok azonban nem 
költöztek be az épületbe, amely így 
mintegy száz évig üresen állt. 1898-
ban Hetyey Sámuel püspök felújíttatta, 
és arborétumot létesített az épület 
körül. A felújítási munkálatot néhány 
évvel késôbb gróf Zichy Gyula püs-
pök fejezte be, egybeépítve a kastélyt 
a mellette álló templommal. A II. vi-

lágháborút követôen a falu iskolájában 
tanító Orsolya-rendi apácák éltek az 
épületben, a szerzetesrendek felosz-
latása után pedig szerzetesnôvérek 
szociális otthonaként mûködött. Aztán 
1955-ben kiköltöztették a szerzetesnô-
véreket –-- egyik napról a másikra, 
ekkor vitték oda Mindszenty Józse-
fet. A kastély a szocializmus idején 
egyre rosszabb állapotba került. Szinte 
már az összeomlás szélén volt. A 
templommal együtt tavaly újíttatta fel 
a Pécsi Egyházmegye. Abban a szobá-
ban, ahol Mindszentyt ôrizték, kiállí-
tást rendeztek be.
Miért éppen Püspökszentlászlóra 

vitték Mindszentyt?
Az 1947-es választások után hatalom-

ra jutott a Magyar Kommunista Párt 
programjában fontos elem volt az egy-
házellenesség, és tudatosan rombolták 
is az egyházat. Ideológiai támadásokat 
indítottak az egyházak ellen. Ezeket a 
nyilvános támadásokat Mindszenty 
József bíboros, esztergomi érsek igye-
kezett visszaverni. Bírálta a politikai 
rendôrség terrorját, a politikát, így 
nem sokkal késôbb vádat emeltek 
ellene. A bíboros visszautasította a 
vádat.

Rákosi Mátyás elôbb megfenyegette, 
1948 decemberében pedig hûtlenség, 
kémkedés, a köztársaság megdönté-
sére irányuló bûncselekmény és valu-
taüzérkedés gyanúja miatt ôrizetbe 
vették és letartóztatták. A hírhedt 
ÁVH központjában, az Andrássy út 
60-ban folyamatosan kínozták. Emléki-
rataiban ezt írta:

Éjjel 11 óra. Megint kihallgatásra 
visznek, 72 órás nem alvás és az állan-
dóan megismételt gumibotozások 
után. A vallatás tárgya egész éjjel az 
összeesküvés és kémkedés. Most már 
teljesen magamra maradtam, kime-
rülten és elcsigázottan. Egyedül kell 
érvelnem, amikor újra és újra elém 
rakják aláírásra a hegymagasságúvá 
nôtt jegyzôkönyvkötegeket. Amíg az 
aláírást megtagadom Décsi alezredes 
éjjelenként 2-3 ízben is átad a kínzóm-
nak, aki felugrik, visz a cellámba, le-
vetkôztet, leteper és kéjes gyönyörû-
séggel záporozza rám az ütéseket. 
Fizikai megtörésemre szolgál egy má-
sik kegyetlen módszer is, nem enged-
nek aludni.”

Pszichotróp szerek hatása alatt min-
den ellene felhozott vádat végül elis-
mert –-- egy meghamisított vallomást 
írt alá. 1949 februárjában életfogytig 
tartó fegyházra ítélték. Az utolsó szó 
jogán békét kért az egyházának, a 
magyar államnak és a lelkének.

A sorozatos kínzások és az alapbeteg-
ségei miatt nagyon legyengült. Mivel 
1954-re már alig volt 45 kiló, májusban 
átvitték a gyûjtôfogház rabkórházába, 
ahol már emberségesebb ellátásban 
részesült. De ott sem javult az állapota. 
Ezután felfüggesztették fegyházbünte-
tését, és 1955 július 17-én Püspökszent-
lászlóra, a kastélyba szállították – házi 
ôrizetbe került.
Hogy miért éppen oda vitték, arról 

nincsenek írásos dokumentumok.
Találtak egy belügyminisztériumi 

iratot, amelynek az volt a címe, hogy 
„Javaslat Mindszenty József elítélt 
ügyében”. Ez az irat 1955. július 7-én 
kelt, és szigorúan titkos minôsítést 
kapott.

ôrök kapcsolattartását a budapesti 
központtal.

Javaslatot is írtak, hogy hogyan kell 
ôrizni Mindszentyt. Ebben az állt, hogy 
a fôpap sem más egyházi személlyel, 
sem civil emberrel nem érintkezhet.

A kastélyparkba kizárólag ôr kísére-
tében mehet le. Azt is rögzítették, 
hogy Mindszentyt összesen 16 polgári 
ruhás államvédelmi ôr ôrzi majd –-- ôk 
különbözô minôségben –-- például 
gondnok vagy kertész –-- helyezkednek 
el a kastély körül. Ôket éjszakánként 
fegyveres, rendôri egyenruhát viselô 
személyzet váltja fel.

A dokumentumban egyéb óvintéz-
kedéseket is leírtak. Például azt, hogy 
a Mindszenti (sic!) által lakott és hasz-
nált helyiségek operatív technikával 
való ellátása” szükséges, ami a gyakor-
latban azt jelentette, hogy a szobákat 
be kell poloskázni.

A kastélyt megfelelôen felkészítették 
a fôpap fogadására. Magas deszkake-
rítést emeltek köréje, hogy a helyiek 
ne láthassák, kit ôriznek ott. Ôrei kü-
lön gondot fordítottak arra, hogy a 
kastélyhoz épült templomot látogató 
helyiek véletlenül se találkozhassanak 
a rabbal –- így Mindszenty vasárnap és 
ünnepnapokon még a parkba sem me-
hetett ki. Az emeleten ôrizték egy szo-
bában. A kastély földszintjén Pécsrôl 
kirendelt ávósok laktak.

Mindszenty az emlékirataiban írt a 
püspökszentlászlói fogságról is.

Nincs senki, aki a függönyt hónapokig 
akár egyszer elmozdítsa nyugalmi 
helyzetébôl, s a rendkívüli elszapo-
rodott, és a minket innen valósággal 
kinézô egereknek csak ez kellett. Kiet-
ték a legszebb, legnagyobb függöny 
legközepét. A szép, ritka fenyôket vág-
ják, ahol érik. A ház vízvezetéke rom-
lik: ott folyik (a megfeketedett meny-
nyezeten), ahol nem kellene, és nem 
folyik ott, ahol más rendes vízvezeték 
folyni szokott. A villanytelep süket az 
indításra. A ház idônként elsötétedik.” 
Október 10-én a szintén koholt vádak 
alapján elítélt Grôsz József kalocsai 
érseket is Püspökszentlászlóra szállí-
tották, mivel találkozniuk nem volt 
szabad, sûrû levélváltásokkal értekez-
tek.

Az épület állaga nagyon leromlott, 
ráadásul az idôjárás is egyre rosszabb 
volt, és a földúton egyre nehezebben 

Ebben azt mérlegelik, hogy hová és 
milyen elôkészületekkel kell Mind-
szentyt átszállítani a hejcei kastélyba 
a gyûjtôfogházból. Aztán mégsem oda 
szállították a bíborost. Valószínûleg 
azért, mert Püspökszentlászló elég 
távol volt a fôvárostól, ráadásul nem 
vezetett oda betonút, és a kastélyt már 
akkor is magas kerítés vette körül. Ez 
lehetôvé tette a magas rangú egyházi 
rab feltûnés nélküli ôrzését. Hejcén 
ráadásul nem volt akkoriban még 
áram, ami megnehezítette volna az 

lehetett közlekedni –-- így november 
másodikán Mindszentyt is és Grôsz 
Józsefet is Felsôpeténybe, az államo-
sított Almássy-kastélyba vitték át. A 
fôpapot végül magyar honvédek sza-
badították ki a felsôpetényi kastélyból 
Pálinkás Pallavicini Antal ôrnagy 
vezetésével 1956. október 30-án.

VÁGI BARBARA
(Origó)



Forrás: Standeisky Éva 
Újabb történeti irodalom 

az 1950–1970-es évek 
Szovjetuniójáról.

A történész tanulmányából azokat a 
részeket idézzük, amelyekbŒl kitûnik, 
hogy a magyar forradalmat megelŒzŒ 
reform mozgalmat a Szovjetunió 
hasonló mozgalmai bátorították. 

A Szovjetunió történetének ismere-
te nélkül nem érthetŒk igazán a ma-
gyarországi változások sem. Ebben a 
fejezetben azokra a szovjet birodalom 
központjában végbement lényegi tör-
ténésekre hívom fel a figyelmet, 
amelyekrŒl nem eléggé köztudott, 
hogy a hazai politikai reformok és 
társadalmi átalakulások elŒzményei, 
kiváltói voltak.

A Nagy Imre-kormány intézkedései-
nek szovjetunióbeli elŒzményei: 1953 
áprilisában a szovjet vezetés Berijá-
val az élen egyesítette a belügy és az 
állambiztonsági minisztériumot, lát-
szólag csökkentve az állambiztonság 
jelentŒségét, s növelve kontrollálha-
tóságát. Nálunk az önálló Államvédel-
mi Hatóság került a belügy alá. 

1953–54-ben a szovjet lágerekbŒl 
túlnyomó többségükben nem a politi-
kai ürüggyel elítélt foglyok szabadul-
tak ki, s a rehabilitációs eljárások 
igen vontatottan haladtak. Ezt utánoz-
ták Magyarországon is. 1954 nyarán 
csak a kommunista politikai foglyok 
egy része került ki a börtönbŒl, má-
sok kiengedésére nálunk is várni kel-
lett 1956-ig, a SZKP XX. kongresszu-
sát követŒ enyhülési hullám begyûrû-
zéséig. 

A Szovjetunióban 1953 és 1956 
között veszélyesen fellazult a társada-
lom, hasonlóan Magyarországhoz, 
ami a XX. kongresszus önkritikus 
jellegét és a visszarendezési készte-
téseket egyaránt magyarázhatja a 
kongresszus elŒtt és után. Az irodalmi 
életben heves viták folytak, ezekre 
támaszkodtak a magyarországi kom-
munista reformerek is a rákosisták-
kal folytatott harcban. 

A zsidó származású szovjet tudósok 
az antifasiszta [háborús] koalíció évei 
alatt érdeklŒdésük, nyelvtudásuk ré-
vén mélyebb és gyümölcsözŒbb szak-
mai kapcsolatokat építettek ki kapita-
lista országokban élŒ kollégáikkal, 
mint az oroszok és más birodalmi né-
pek képviselŒi. FeltehetŒen ugyanez 
vonatkozott azokra is, akik (többnyire 
hivatalos) gazdasági és kulturális 
kapcsolatokat tartottak fenn kapitalis-
ta országok állampolgáraival, vagy 
írói, mûvészi delegációk tagjaként 
jutottak Nyugatra. 

A szovjet pártvezetés számára a 
kozmopolitizmus elleni 1948-tól fel-
erŒsödŒ harc számos haszonnal járt: a 
párt megszabadulhatott potenciális 
ellenzékének egy részétŒl, megbosz-
szulhatta a kisebbrendûségi érzésbŒl 
fakadó egyéni sérelmeket; ideológiai 
tartalommal ruházhatta fel elzárkó-
zási politikáját; szíthatta a háborús 
hisztériát.

Az orosz történetírásban Sztálin ha-
lála (1953) – olykor már az azt meg-
elŒzŒ év is – a bevett periódusindító: 
ez a Hruscsov-kor, a hidegháború 
enyhülésének kezdŒ éve, a hruscsovi 
reformévtized nyitánya. 

A szovjet rendszer kiépülése, meg-
szilárdulása utáni legjelentŒsebb re-
formperiódus a Sztálin halálát követŒ, 
1953-tól 1964-ig tartó „évtized” volt. A 
szovjet pártvezetésben ekkor megfo-

galmazódó reformvágyaknak voltak 
elŒzményei: a szovjet vezetés és a 
társadalom többek szerint már a má-
sodik világháború után is hajlott a 
reformokra. 

A tekintélyelvre épülŒ társadalom-
ban pedig csak a felülrŒl induló re-
formkezdeményezéseknek lehetett 
volna némi esélyük. A hatalom egyes 
képviselŒi ugyan tettek felemás kí-
sérleteket a korábbi kötöttségek oldá-
sára, a pártállami terror mérséklésé-
re, de a hatalmi és a társadalmi 
szféra a második világháborút követŒ 
években nem egyformán érett meg a 
reformokra. 

A rendszer lényegén a reformok 
nem változtattak, hiszen céljuk éppen 
a rendszer megŒrzése volt. 

Zjozina vizsgálódásának tárgya 
Hruscsov reformperiódusa, amely-
nek kiteljesedését az SZKP XX. kong-
resszusa tette lehetŒvé: hatására az 
értelmiség a sztálinizmus felszámo-
lása és a szocializmus megújítása 
érdekében együttmûködést ajánlott a 
hatalomnak. 

Vajon csakugyan megvalósultak 
volna-e a reformok, ha a hatalom 
valóban együttmûködik reformpárti 
értelmiségével? A történész néhány 
figyelemre méltó megállapítással 
válaszol saját kérdésére. 

A hruscsovi évtizedben a hatalom 
szerkezete változatlan maradt: a 
rendszer lényegét nem érintették a 
gyakori és átfogónak tûnŒ átalakítá-
sok. Az irodalom és a mûvészetek 
területén a „modernizálás” kétirányú 
volt: nŒtt szervezeteik önállósága, 
mindenekelŒtt az írószövetség és a 
mûvészetiség fórumai lettek önállób-
bak, pártszervezeteik eszmei befolyá-
sa pedig láthatatlanabbá, áttételeseb-
bé vált. 

Magyarországon is hasonlóan ala-
kult a hatalom és az írók kapcsolata, 
az 1956-os forradalommal azonban 
nálunk a szocialista reformpróbálko-
zásoknak vége szakadt. A hatvanas 
évekbeli konszolidációban már meg-
határozó volt a hatalmi túlsúly.

Maga Hruscsov is ellentmondásos 
politikai személyiség volt: a „liberális 
intelligencia” nagyra értékelte anti-
sztálinizmusát, sokakat visszariasztott 
azonban kulturális kérdésekben meg-
nyilvánuló kompetenciahiánya, dur-
vasága, önkényessége. A hatalom pe-
dig nem ösztönözte igazán értelmiségi 
reformereit, csupán elfogadta Œket 
egy ideig, mûveik újdonságai iránt 
már kevésbé volt fogékony.

A reformértelmiség ki volt szolgál-
tatva a hatalomnak. Hiába ébredtek 
sokan öntudatra 1954-ben, s üdvözöl-
ték 1956-ban a XX. kongresszust, a 
hatalom berkeiben egyre inkább re-
vizionista elhajlókként emlegették 
Œket, s a pártbéli ortodoxok megerŒ-
södésével „liberális” – antisztálinista, 
a szocializmus demokratizálását szor-
galmazó – eszméik terjeszthetŒségé-
nek is befellegzett. A „konzervatívok”, 
a politikusok és értelmiségiek egy-
aránt, felismerték, hogy a „liberáli-
sok” követelései – a cenzúra meg-
szüntetése, az ideológiai és politikai 
fékek eltávolítása az irodalomból és a 
mûvészetekbŒl – magát a rendszert 
veszélyeztetik, s fennmaradási ösz-
tönük logikusan késztette Œket a bom-
lasztók háttérbe szorítására. 

Hasonló véleményen volt 1954-ben 
a hatalomból az elŒzŒ évben eltávolí-
tott keménykezû magyar kultúrdik-
tátor, Révai József is.

A szovjet írószövetségben 1953 

januárjában névtelen bejelentések 
alapján, pártjóváhagyással tagfelül-
vizsgálatot rendeltek el. A kezdemé-
nyezŒk arra hivatkoztak, hogy a 
szövetségben a sok, nem odavaló, 
passzív író rontja a színvonalat. 

A szellemi elit 
A posztsztálini idŒszak a szocializ-

mus megújításáért küzdŒ szellemi 
elit s a törekvéseiket hol támogató, 
hol viszszafogó és büntetŒ hatalom 
harcaként is felfogható. Sztálin halá-
la, a hidegháború enyhülése sok kom-
munistában azt a reményt keltette, 
hogy a szocializmus hibái kijavítha-
tók: nem az elvekben van a hiba, 
hanem megvalósításuk módjában. Ez 
a kommunista reformhevület talán a 
Szovjetunióban volt a legerŒsebb, bár 
honi perspektívából a magyar kom-
munista reformellenzékiek rendszer-
jobbító teljesítménye tûnik a térség-
ben kiemelkedŒ jelentŒségûnek. Az 
„olvadás” a Szovjetunióból indult; a 
hruscsovi éra, sŒt még a pártvezetŒ 
bukását követŒ rövid idŒszak: az 1968 
augusztusáig, a csehszlovák reform-
törekvések kudarcáig terjedŒ perió-
dus is visszaesésekkel, ellentmondá-
sos megnyilvánulásokkal terhes szel-
lemi megújulásként jellemezhetŒ. 

Az értelmiség, a szellemi elit – az 
intelligencia – a totalitárius rend-
szerekben sajátos szerephez jut: csak 
a rendszerhûek, az alkalmazkodók 
érvényesülhetnek igazán, a többiek 
osztályrésze az elhallgatás vagy az 
üldözés. A diktatúrában egyedül a 
szellemi elit képviselŒi – mindenek-
elŒtt az írók, újságírók – vannak olyan 
helyzetben, hogy a társadalmon belüli 
feszültségeknek hangot is adhatnak. 
Ugyanakkor a hatalom és a kiválasz-
tott írók kölcsönös egymásrautaltsága 
be is határolja mindkét fél mozgás-
terét. A hatalmon lévŒk igénylik, 
hogy az írók legitimálják uralmukat, 
s a szolgálat fejében kiemelt szellemi 
és anyagi megbecsülésben részesítik 
Œket. 

 A felülrŒl kezdeményezett és az 
írók, mûvészek egy része által támo-
gatott nagy reformnekibuzdulások 
némi változatosságot hoztak a ma-
radiak és az újítók harcába. Re-

formokra (s nem csupán a  kultúrá-
ban, hanem a gazdaságban és az irá-
nyításban is) a hatalmukat veszé-
lyeztetŒ problémák késztették a veze-
tŒket, s ezek a reformok – olykor 
visszanyesve, kudarcba fordulva is – 
végsŒ soron a szovjet típusú rendszer 
sikeres önkorrekciós lépéseinek te-
kinthetŒk. 

A szellemi sokszínûség felé mutató 
1945–48 közötti szórványkezdeménye-
zések azonban – úgy tûnik – sokkal 
inkább a háborút követŒ átmenetiség 
természetszerû következményei vol-
tak, semmint a jövŒ ellenzékiségének 
elŒzményei. Ez nem mond ellent 
annak, hogy néhányan arra a követ-
keztetésre jutottak: a diktatúra – a 
szocializmus keretein belül – humani-
zálható. 

Az „olvadás” éveiben a lágerekbŒl 
kikerültek beszámolóinak, közéleti 
aktivitásának hatásaként kezdett for-
málódni a rendszer keretei között ma-
radó, a diktatúra demokratizálását 
sürgetŒ közvélemény. A sztálini sze-
mélyi kultuszt elítélŒ, önkritikus párt-
megnyilvánulások mintegy kienged-
ték a bírálat szellemét a palackból, 
aminek veszélyére maga a kezdemé-
nyezŒ hruscsovi vezetés is hamar 
ráébredt. Az SZKP XX. (1956) és 
XXII. (1961) kongreszszusa különösen 
felszabadító hatású volt.

Lázadások
Tömeges ellenzéki fellépésekre a 

sztálini terror éveiben nem kerül-
hetett sor. A hatalomért folyó politi-
kai harcok Sztálin halála után fellazí-
tották az erŒszakszerveket, korlátoz-
ták mindenre kiterjedŒ, nemritkán 
törvénytelen beavatkozásaik lehetŒ-
ségét. A lázadások az ötvenes évek 
közepén az ezreket, tízezreket em-
bertelen körülmények között össze-
zsúfoló és végletesen kizsákmányoló 
fogolytáborokban törtek ki,

A szovjet lágerekben két évvel a 
magyarországi forradalom elŒtt lá-
zadtak fel a foglyok. HŒsi tettükre 
akkor nem figyeltek fel, pedig törté-
nelmi tettet hajtottak végre azzal, 
hogy részben megtörték az elítéltek 
kizsákmányolását és a velük szemben 
alkalmazott terrorista módszereket. 
A híres XX. kongresszus ugyancsak a 
szovjet koncentrációs táborokban ki-
bontakozó ellenállási mozgalom kö-
vetkeztében vált lehetségessé. 

A reformokat a vezetŒk a rendszer 
fennmaradása érdekében hozták, in-
tézkedéseik azonban fellazították a 
diktatúrát, s olyan folyamatokat indí-
tottak el a társadalomban, amelyek 
már-már a hatalmukat fenyegették. 
Beindult egy szinuszgörbével ábrá-
zolható folyamat: a reformkezdemé-
nyezéseket a társadalmi rend fellazu-
lása követte, ami félelmet váltott ki a 
vezetŒkbŒl, ezért többnyire újabb – 
személycserékkel kombinált – re-
formokkal próbálkoztak, vagy – szin-
tén személycserékkel, félreállítások-
kal kombinált – visszarendezŒ lépé-
sekre szánták el magukat. Az utóbbi-
ak sikerességét azonban épp Œk ásták 
alá korábbi reformkezdeményezé-
seikkel, amelyeket visszavonva óha-
tatlanul önmagukat gyengítették, 
mert hitelüket vesztették, amit aztán 
újabb ígéretekkel véltek kompenzál-
hatónak. A „bomlás” jele volt, hogy a 
kegyvesztett politikusokat már nem 
tartóztatták le, csak alacsonyabb be-
osztásba helyezték vagy nyugdíjaz-
ták. 

***

Összefoglalás
Ötvenhat történetében számtalan 

esemény, körülmény, érdek gyûlt 
össze egy gyújtópontba, amibŒl for-
radalom lett. Még sok vita lesz azon, 
hogy spontán lobbant-e fel, megter-
vezték-e, ki tervezte meg?  Ebben a 
sorozatban felidéztünk számos olyan 
elemet, amiknek része volt a drámai 
fordulatban. Láttuk a tényeket: 1945-
ben Amerika megfelezte Európát a 
Szovjetunióval, amit hosszú távra ter-
vezett, azt tartósította szerzŒdésileg 
Európa összes országai csatlós kor-
mányaival. Mindent elkövetett, hogy 
ne kelljen felszabadítani a keletre 
eladott országokat. Mindent elköve-
tett, hogy a felháborodott saját és a 
nyugati országok közvéleményével 
elfogadtassa a szovjet államot, mint a 
gyŒzelembŒl fakadó felelŒsséget vál-
laló nagyhatalmi partnert. Amerikai 
követelés volt a szovjet állam libera-
lizációja, amihez készséget mutattak 
Moszkvában. Mindezekkel bŒven fog-
lalkoztunk e sorozat korábbi oldalain. 
Ehhez kapcsolódik az információ az 
ezen az oldalon ismertetett tanul-
mányból, ami a már kutatható moszk-
vai levéltári anyagból való.

A valóban spontán kitört magyar for-
radalom ebben a nagyhatalmi játékban 
kapott a megtörténtnél jóval szeré-
nyebbre eltervezett szerepet.

Mi, itt, annak idején aggodalommal 
követtük azt a huzavonát, amit Ame-
rika produkált álságos antikommuniz-
musával és valóságos együttmûködés-
sel Moszkvával. Rádiópropagandával 
biztatta a rabnemzeteket lázadásra, 
hát éppen úgy gondolták, majd Buda-
pesten csinálnak a diákok egy kis 
balhét, ami átlendíti az ide-oda cikázó, 
taktikázó moszkvaiak határozatlan-
ságát egy kedélyes nagy fordulatra, 
mindenki örömére, hogy megváltozott 
a kommunizmus, mert ez az igazi, 
amit az a ganef Sztálin elrontott.

A bûnösök azok, akik a diákokat be-
szervezték napokkal, talán hetekkel 
elŒtte, október 23-ára. Más irányból  
is valami nagy dologra készültek – 
miért volt a felsŒ vezetŒség Titonál 
egy hétig, csak 23-án érkeztek haza. 
Szegeden a diákok már 22-én megfo-
galmazták a követeléseket, benne volt 
a Ruszkik Haza! Már ez zavart kelt-
hetett, másnap megpróbálták letiltani, 
erre a kutyák is fölkapták a fülüket. 
Elindult a diákmenet, a Bem térre 
megérkezett a forradalom népe. 

Láttuk, az oroszoknál is folyt a harc  
a vezetŒségben a liberalizálás körül,  
miért ne lett volna így Budapesten? 
Nos, GerŒ lépett, ez az egyik vonal. 
Moszkva akkor Nagy mellé állt. Le-
gyen Œ a felelŒs. A feladat a hely-
zetben: álljon a felkelés élére, és té-
rítse el annak irányát. Minthogy ez 
nem sikerült, Moszkva ismét döntött, 
ott is a reformellenesek dörzsölték a 
kezüket. Egy erŒpróba eldŒlt.

Amerika nem tanult az esetbŒl: a 
népellenes diktatúra nem bír el egy 
kis változtatást sem. Rögeszmésen 
folytatták a medveszelidítŒ mutat-
ványt, míg akadt egy liberatnyik Gor-
bacsov személyében. Ô is elhitte, 
hogy lehet! Ô is, Reagan is hitték, Œk 
fogják megváltoztatni a történelmet. 

Nem jött létre az Atlanti–Eurázsia 
Nagybirodalom és annak alapjain az 
Új Világrend a Világkormány veze-
tése alatt.

Ami pedig rég eldŒlt, azon a napon, 
a Bem térre vezetŒ úton.           

–CsE–

Törekvések a Szovjetunióban a sztálinizmus felszámolására és a szocializmus megújítására
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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.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. augusztus 7-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
9.30—12 óráig vasárnapi iskola a 

Bocskai Teremben
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik 

megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
1 órától Presbiteri gyûlés

12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins 
St.bejárat) Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban 

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 

SPRINGVALE (VIC) 
2016.augusztus 7-én vasárnap du. 3 órakor

 ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt. Incze Dezsô

a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Ave
NSW. SYDNEY

2016. augusztus 7-én vasárnap de. 11.30 órakor 
Istentisztelet

 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is 

Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, 
hogy hozzák el a kicsinyeiket. 

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
ADELAIDE (SA) 2016. augusztus 7-én 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 augusztus 7-én 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) Július
du. 2 órakor Bibliaóra

2016.július (minden hónap harmadik vasárnapján) 
du. 2 órától Istentisztelet

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet és magyar nyelvû játszó csoport Presbyterian Church Cottesloe 

Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján 

 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. 

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

Beszámoló Disznótoros Ebédünkrôl
A rendkívüli hideg Melbourne-i télben jó volt összejönni a Bocskaiban a Disznótoros Ebédünkre. Hamarosn 

megteltek az asztalok a gyülekezet tagjaival és régi ismerôsökkel. Jó volt elbeszélgetni a finom ebéd és 
kellemes háttéri zene mellett. Köszönjük a Szatmári Istvánnak, Oláh Ernônek és Csutoros Istvánnak a
szép zeneszámokat.
A legnagyobb köszönet ez alkalommal Zsákaiéknak jár, Anikónak, aki két egykori volt vasárnapi iskolás 

fiával — Tamással és feleségével Regannal, valamint Balázzsal — több mint 140 ebédet készített elô. Ez 
alkalommal nem lehetett jelen a férje, Józsi, az új munkabeosztása miatt. Ennek dacára a család kitûnôen 
összedolgozott a tányérok hihetetlen gyorsasággal kerültek ki a konyhából, ízes falatokkal rakottan.
Végül — mint mindig — Anikó bejelentte, hogy önkéntes munkát végeztek, a gyülekezet javára.
Hálás köszönet Nekik.
Végül köszönjük a kedves vendégek jelenlétét, akikkel együtt töltöttük a kellemes vasárnapunkat.

Csutoros Júlia

Zsákai Balázs, anyukájuk Zsákai Anikó, Zsákai Regan  és férje Zsákai Tamás 

Ifj. Gergely Zsiga szemben vele Alszegi Marika lánya Gyöngyikével
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Beszámoló Disznótoros 
Ebédünkrôl

A Lakatos család együtt élvezi az ebédet.
Nelli, leánya Marika a férjével és Lakatos Bandi.

Nelli és Bandi mind tizenévesek találkoztak az 50-es 
években a Napier Street--i Református templomban.

Presbiter Fekete Lóránt, Lautas Vali 
és egy  jókedvû barátnô

Horváth Helen, Csutoros Júlia, Budaházy Zsuzsa,
Ámon Lilla és  Prowse Marika

A bár kiszolgáló önkéntes hölgyek a croydoni pékség 
finom  süteményével

A Bona házaspár asztaltársasága

A forradalom nevei

Egy világhálós kislexikon, amely az 
MSZP jelvényébôl fabrikált magának 
címert, ezt írja a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormányról: „A Ma-
gyar Népköztársaság kormányának 
neve 1956. nov. 4-tôl. 

Az ellenforradalmi erôkkel vívott 
harcban alakult Kádár János veze-
tésével. A Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány a szoc. megvédéséért a SZU-
hoz fordult katonai segítségért, elsô 
felhívása a mo.-i kétfrontos harc elsô 
fontos dokumentuma.” 

A kétfrontos harc kifejezés külön 
címszónak teszi magát, de ha az ember 
rákattint, akkor ez jön be: „A »két-
frontos harc« keresési feltételnek 
egyetlen címszavunk sem felelt meg.”

Nyilván azért nem, mert a Magyar 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
sem magyar, sem forradalmi, sem 
munkás, sem paraszt nem volt, csak 
Kádár–Apró–Dögeibôl meg Mün-
nichbôl és Biszkuból álló itteni, mosz-
kovita ügynökség. Egy fronton sem 
harcolt 1956. november 4-én, hanem 
megfizette a hatalom árát: hûségnyi-
latkozatot tett Hruscsov elvtársnak…

A harc a szovjet csapatok fedezé-
kében mégiscsak folyt, fegyvertelen 
munkások és parasztok lelövöldö-
zésébôl, agyonverésébôl, fölakasztá-
sából állt. A saját népüket mészárolták. 
A magyar szólás bölcsessége szerint 
aki hazudik, az lop is. Ezért rabolták el 
a magyarok akkori legnagyobb kin-
csét, a forradalmat. Ennek ellenére 
maradt belôle valami, mert a magyar 
cseles nyelv. A korabeli értelmiségi 
meg munkás és paraszti nép akkoriban 
„fóradalmat” mondott.

Földim és szakmai bátyám, Lázár 
Ervin figyelmeztetett: soha ne írd le az 

ellenforradalom szót. Ki se mondd! A 
becstelen leírja, az író nem.

Húszévesen, 1962-ben írtam a Simon 
címû drámámat, amelynek központi 
gondolata: aki fél, azt megölik, aki nem 
fél, az nem hal meg. Valóban ez tör-
ténik az egyfelvonásosban. Csoda-e, 
hogy hatszor tiltották be különbözô 
egyetemi csoportok elôadási kísér-
leteit?

Második darabom – amelynek címe 
Tragikus játék egy hitvány Mangalicza 
sertésrôl, aki barátai rovására különb-
különb gaztetteket követett el, míg-
nem elnyerte méltó büntetését – egy 
disznóölés hajnalán játszódik. A 
disznók ezt megsejtik, és eljutnak a 
forradalom gondolatáig. A kádári ki-
sajátításig is. Szerkesztô barátaim 
észrevették, hogy a kulcsszavak mind 
az ellenkezôjüket jelentik, ezért fi-
gyelmeztettek, hogy tartsam a kéz-
iratot jól bezárt fiókban. Késôbb 
Disznójáték címmel több színház ját-
szotta.

A Kádár-rendszerben végig folyt a 
nemzeti szabadságharc a szavak he-

lyes használatának visszaállításáért. 
Talán az elvtársak is megzavarodtak 
hazudozásaik zûrzavarában. Megváltó 
címû regényemben (1974) a for-
radalom szükségességérôl írtam, és 
jelképesen az ötvenhatosról is meg-
emlékeztem. Tóth Dezsô, Aczél elvtárs 
jobb keze észre is vette, pártközponti 
kihallgatásomon négyszemközt úgy 
kielemezte a regénykét, hogy meg-
ijedtem, mert háromnapi hideg élelem 
nélkül jöttem el hazulról. Azonban 
Tóth Dezsô „nem csinált ügyet”.

Lám-lám, gyáva voltam! Vigasz-e, 
hogy a könyvben benne maradhatott a 
nyilvánosság elôtt eltagadott recski 
haláltábor, viszont kihúzták belôle a 
holokauszt megkínzottját, és a túl 
hosszú mondatokba benyomtak egy 
csomó pontot… Vagy hogy az 1982-es 
kiadásban mindezt helyreállíthattam. 
Még akkor. Iskolavár címû regényem 
(Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1976, 1979) egy iskolai forradalom 
története.

A forradalom szó szenvedte a legtöbb 
gyötrelmet. De nem hiába! A kádári 
hatalom lassan engedni kényszerült: 
hamarosan elfogadta az ellenforrada-
lom helyett az események, ötvenhat 
viharos ôsze és hasonló eufemiz-
musokat. Végül jelzôtlenül is emle-
gették a bátrabbak: 1956 óta, és így 
tovább… Várkonyi krónika címû re-
gényembôl sem 1978-ban, sem 1984-
ben nem húzták ki kulcsszavunk 
népies alakját. Sôt, a történtek rövid, 
de szerintem ma is helytálló össze-
foglalását sem.

„42. Éjszaky Pál seregei megindulnak 
(…) Ötvenhat október huszonne-
gyedike jutott eszébe. Azon a napon 
Várkonyban is megtartották a »fó-
radalmat«, mert összedûlt az állam. 
Ugyan elôbb Pesten, de Várkony 
mindössze órákkal szorult a fôváros 
mögé a világtörténelem verseny-
futásában; a folyamat is hasonlóképpen 
zajlott: odafönt elszakadt valamilyen 
tartókötél, s mindaz, ami eddig rajta 
lógott, a földre roskadt, leomlott az 
egész fölülrôl épített »demokrácia«…
”

Ötvenhatot természetesen a tár-
sadalom többsége végig a nevén ne-
vezte. Benedikty Tamás is megírta 
’56-os nagyregényében, a Szuvenírben, 
de mûve csak a Kádár-rendszer bu-
kása után jelenhetett meg. A szó hôse 
a köztudatban Pozsgay Imre lett, aki 
valóban egyetlen volt a politikusok 
között, aki ki mert állni érte akkor, 
amikor ez valóban férfimunka volt. 
Dicséret érte, és azoknak is, akiknek 
csak majdnem sikerült. És akik a szent 
szót ugyan nem mondták ki, nem írták 
le, hanem szellemét idézték föl hi-
telesen, miként azt néhai Tóth Dezsô 
tette, s még hunyorgott is hozzá azzal 
az apró, résnyire összehúzott ma-
lacszemével.

Czakó Gábor
(Magyar Hírlap)
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KRÓNIKA
tenek számukra is, hiszen velük közö-
sen már harmadik éve sikerült meg-
szervezi a Kincses tábort. E három 
napos összejövetel jó lehetôség arra, 
hogy a gyerekek anyanyelvi közegben 
legyenek, és közben játszva ismer-
kedjenek meg Jézus tanításaival. Az 
idei év mottója Máté evangéliumából 
származott: „Ahol a kincsed van, ott 
lesz a szíved is” (Mt 6,21) A tábor, 
melynek helyszínét a sydney-i cserké-
szek biztosították, a téli iskolaszünet 
alatt zajlott, így magas volt a részvételi 
arány. Átlagosan napi negyven gyer-
mek vett részt a foglalkozásokon, és 
ezen felül körülbelül még tíz felnôtt 

fáradozott azon, hogy minden a lehetô 
legjobban sikerüljön. A programok 
igen változatosak voltak. A néptánc és 
a szabadtéri játékokon kívül, ahol a 
gyerekek levezethették mozgásigé-
nyüket, a szervezôk külön odafigyeltek 
arra, hogy mentálisan is gazdagod-
janak. E célt szolgálta a napi igehirde-
tés, a tálentumokról és a gazdag ifjú 
történetérôl szóló példázatok elôadása, 
illetve az énektanulás és mesemondás 
is. A tábori hangulatot, Kormány 

Gergely ösztöndíjasnak köszönhetôen, 
az élô zene tette meghittebbé, ugyan-
akkor ezáltal a gyermekek közelebbrôl 
is megismerkedhettek egy hangszer-
rel, a gitárral. A fô hangsúly egyér-
telmûen azon volt, hogy minden kor-
osztály jól érezze magát, és boldogan, 
feltöltôdve fejezze be a tábort. Mivel 
az egész rendezvény tematikája a 
kincs volt, ezért mindenki készített 
egy dobozt, amibe a három nap alatt 
alkotott, számára értékes dolgokat 
rejthette. Érdekes volt megfigyelni, 
hogy kinek mit is jelent a szó: kincs. 
Mindezt rajz formájában is meg kel-
lett fogalmazniuk, amiken még inkább 
felfedezhetô a különbözô látásmód. 
Igyekezetüket a szervezôk egy ver-
seny keretében értékelték, és két 

gyôztest választottak, akik jutalmul 
díjmentesen vehetnek részt a követke-
zô táborban. 

A világ tele van kincsekkel, csak er-
rôl hajlamosak vagyunk megfeledkez-
ni. A mi feladatunk azok felkutatása, 
hiszen gyakran rejtve vannak. Sokszor 
nem egyértelmû a megtestesülésük, 
de ha igazán hiszünk benne, akkor 
rábukkanhatunk. A gyermekek, és a 
belôlük merített energia egyike a leg-
nagyobb értékeknek a Földön. Kö-
szönjük, hogy e három nap alatt mind-
ezt mi is megtapasztalhattuk, és álta-
luk munkánkban, mely feléjük is irá-
nyul, még elhivatottabbá válhattunk. 

Gruber Enikô

Emlékezetes marad a har-
madik Kincses tábor is

Már hatvanhat éve mûködik a Syd-
ney-i Magyar Református Egyház, 
melynek jelenlegi lelkipásztora, Pé-
terffy Kund, nemcsak Sydney-ben, 
hanem az új-dél-walesi állam és az 
Ausztráliai fôvárosi területhez tartozó 
közösségekben is teljesít szolgálatot. 
Munkája igen sokrétû, de az egyik leg-
fontosabbnak a fiatalok megszólítását 
tartja. Feleségével, Rékával, ennek 
jegyében mûködtetik már tizenöt éve 
a Vasárnapi Iskolát, ahol bibliai törté-
neteket, népi játékokat és különbözô 
magyarságismereti anyagokat sajá-
títhatnak el a gyerekek. 

A Magyar Állam Kôrösi Csoma Sán-
dor Programja által kiküldött ösztön-
díjasai, Kormány Gergely, Gazdag 
Alexandra, Gruber Enikô és Sza-
bados Tamás, nagy segítséget jelen-
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SPORTA DISZKOSZ 
FORRADALMÁRJÁTÓL 

A RISZTOV-FÉLE 
HAJRÁIG

Az eddigi 27 nyári olimpián összesen 
168 aranyat szereztek a magyar spor-
tolók. Akadtak ezek között elôre meg-
jósolható biztos sikerek, de meglepeté-
sek is. Vajon mi köze Mürón híres 
diszkoszvetô szobrának az elsô ma-
gyar atlétaaranyhoz? Hogyan lehet 
három év alatt bajnokká fejlôdni 
sportlövészetben? Elôny lehet-e úszás-
ban a surranópálya? Az öt legvárat-
lanabb magyar sikert idézzük fel.

Bauer Rudolf (1900)
Mit szólna hozzá, ha sportolóként 

egész pályafutása során egyetlen 
komoly versenyt nyerne, az olimpiát? 
Bauer Rudolf így tett, a második ma-
gyar olimpiai bajnok 1900-as gyôzelme 
hatalmas meglepetés volt.

Bauer 1879. január 2-án született Bu-
dapesten. 16 éves korától sok sportágat 
kipróbált, a BTC sportolójaként atlé-
tikában, birkózásban, evezésben és 
labdarúgásban is aktív volt. Diszkosz-
vetésben az elsô versenyét 1896 nya-
rán, 26,3 méterrel nyerte Siófokon, 
egy évvel késôbb pedig már 30,5 mé-
tert dobott az elsô nem hivatalos ma-
gyar bajnokságon.

1900 júniusában –-- immár a ma-
gyaróvári Gazdasági Akadémia ver-
senyzôjeként –-- 33,2 méteres országos 
csúcsot dobott, jó formában utazott el 
a párizsi olimpiára. Technikája egyedi 
volt, de nem tudni, ô forradalmasította-
e a mozgást a jelenleg is használt 
forgással. Hasonló módszerrel dobott 
ugyanis a párizsi olimpia ezüstérmese, 
a cseh Frantisek Janda-Suk is, és azt 

1932-ben élôgalamb-lövészetben, 
1936-ban agyaggalamb-lövészetben 
nyert csapat-világbajnokságot. Egyé-
niben ugyanezeken a világbajnoksá-
gokon második (agyaggalamb), illetve 
harmadik (élô galamb) helyet szerzett. 
Dolgozott edzôként, a magyar sport-
lövô-válogatott szaktanácsadójaként, 
szakcikkeket is írt. Hivatalosan 1961-
ben vonult vissza a versenyzéstôl, 
1970. december 20-án halt meg.

Kovács Antal (1992)
Azt nem lehet mondani, hogy a dzsú-

dót mostohagyerekként kezelte volna 
a hazai sportélet, de az 1992-ig meg-
szerzett három bronzérem (Tuncsik 
József, 1976, Ozsvár András, 1980, 
Kincses Tibor, 1980) nem ígért dia-
dalmenetet Barcelonában. Olyannyira, 
hogy sem a magyar tévé, sem a rádió 
nem tervezett közvetítést a dzsúdó-
versenyrôl. Végül a Magyar Rádió a 
spanyolországi tudósítóját, Nika 
Györgyöt küldte a helyszínre.
Hajtós Bertalantól gyakorlatilag 

elcsalták az aranyérmet a 71 kg-osok 
között, míg Csák József (65 kg) és 
Csôsz Imre (+95 kg) bronzérmet 
nyert. A legnagyobb sztár azonban 
egy 20 éves paksi fiatalember, Kovács 
Antal lett, aki megszerezte a sportág 
elsô magyar olimpiai aranyát.

Az 1972. május 28-án született spor-
toló nyolcévesen kezdett el cselgán-
csozni, 1991-ben bronzérmet nyert a 
junior Európa-bajnokságon, a követ-
kezô évben bekerült a felnôttváloga-
tottba.

Barcelonában a nyolc közé szeretett 
volna nagyon bekerülni. Hogy miért? 
„Edzôm, Hangyási László az olimpia 
elôtt megígérte, ha pontszerzô helyen 
végzek, vagyis bejutok a legjobb nyolc 
közé, akkor Barcelona után nem kell 
elmennem az újabb ausztriai edzôtá-
borba” –-- nyilatkozta a Nemzeti Sport-
nak.

Kovács a teljes ismeretlenségbôl ki-
lépve végigverte a 95 kilósok mezô-
nyét.

Az angolai Moisés Torres után le-
gyôzte az Eb-ezüstérmes Dmitrij 
Szergejevet, de aztán felsejlett az 
érem, amint a harmadik körben a 
címvédô brazil Aurélio Miguelen is 
túljutott.

A hollandok Európa-bajnoka, Theo 
Meijer elleni gyôzelemmel már a dön-
tôben volt, de nem állt meg, az arany-
éremért az angol Raymond Stevens 
ellen is nyert, megszerezve ezzel a ma-
gyar cselgáncs elsô olimpiai aranyát.

Kovács 2003-ban a hamiltoni világ-
bajnokságon is gyôzött, emellett nyert 
világbajnoki (München, 2001) és Eu-
rópa-bajnoki (Bukarest, 2004; csapat-
ban Debrecen, 2005) ezüstöt, ötször 
zárt Eb-3. helyen (Párizs, 1992; Athén, 
1993; Maribor, 2002; Düsseldorf, 2003; 
Budapest, 2004). Négyszer vett részt 
olimpián, a barcelonai siker mellett 
Atlantában 5. lett (1996), Sydneyben 
(2000) és Athénban (2004) helyezet-
lenül zárt.

Czene Attila (1996)
Gyakran olimpiai, világ- és Európa-

bajnokként mutatják be, de olyankor 
Czene Attila mindig helyesbít, hiszen 
meglepô módon csupán egy aranyér-
met szerzett a világversenyeken.

Czene 1974. június 20-án született 
Szegeden, ott kezdett el úszni hatéve-
sen. Tíz évvel késôbb a dunkerque-i 
ifjúsági Európa-bajnokságon 100 mé-
ter háton az 5. lett, majd az országos 
bajnokságon nyújtott teljesítményével 
bekerült az 1991-es perthi vébére 
utazó válogatottba, de döntôbe egyik 
számában sem került.

Az 1992-es ob-n hét aranyérmet 
nyert, a barcelonai olimpián pedig 
megszerezte elsô érmét felnôtt vil-
ágversenyen: 200 vegyesen az ötödik 
idôvel került döntôbe, végül egyéni 
csúcsot úszva bronzérmes lett. Az 
1993-as sheffieldi Eb-n ezüstérmes lett 
200 vegyesen, az 1994-es római vébén 
két bronzzal gazdagodott (200 vegyes, 
4x100-as vegyes váltó), majd az 1995-
ös bécsi Eb-n ugyanezen számokban 
két ezüstöt nyert. Atlantában aztán 
egy gyengébb elôfutam után a szélsô 
surranópályán mindenkit meglepett, a 
középen úszó nagy esélyesek, a finn 
Jani Sievinen, a kanadai Curtis 
Myden és a holland Marcel Wouda 
semmit sem láttak belôle, ô pedig 1:
59.91 perces idôvel elsôként ért célba.

Amikor meglett az olimpiai arany, 
bár csak 22 éves voltam, elképesztôen 
fáradtnak éreztem magam. Fôleg lel-
kileg.

Tudtam, hogy több arany nincs ben-
nem, ezért döntöttem úgy, hogy vál-
toztatok, és az Egyesült Államokba 
mentem tanulni. Bár sokan féltettek 
ettôl, 2000-ben azért még beállítottam 
Sievinen rövidpályás világcsúcsát, 
majd az olimpián negyedik lettem” -– 
mondta két éve a Delmagyar.hu-nak.

Az Arizonai Állami Egyetemen foly-
tatott szociológiai tanulmányait a Cor-
vinus Egyetemen fejezte be. Dolgozott 
a nemzetközi szövetség sportolói bi-
zottságában, volt sportért felelôs ál-
lamtitkár, jelenleg a Magyar Szabad-
idôsport-szövetség elnöke.

Risztov Éva (2012)
Ha a rövid pályás Eb-sikereket nem 

számítjuk, akkor Risztov Éváról is 
elmondhatjuk, egyetlen komoly ver-
senyen szerzett aranyérmet: a londoni 
olimpián.

Az 1985. augusztus 30-án született 
sportoló Hódmezôvásárhelyen kezdett 
úszni, 13 évesen már magyar bajnok 
volt, és úgy tûnt, Egerszegi Krisztina 
méltó utódává válhat. 1999-ben, 14 
évesen az esbjergi Nyári Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon a ma-
gyar delegáció hat aranyérmébôl ötöt 
ô szerzett (200 pillangón, 200 és 400 
gyorson, valamint 200 és 400 vegye-
sen), majd a 2000-es ifjúsági Eb-n 
három, egy évvel késôbb Vallettában 
négy aranyat nyert.

Sydneyben még nem volt esélye, de 
aztán a 2002-es berlini felnôtt Eb-n és a 
2003-as barcelonai vébén is három 
ezüstöt nyert. Az athéni olimpián 400 
vegyesen 4., 400 gyorson 15., 200 pil-
langón 8. lett, a 800 méteres gyors-
úszástól pedig visszalépett. 

Egy évvel késôbb bejelentette a visz-
szavonulását.

Késôbb egy tévémûsorban arról be-
szélt, hogy nyugtatókon él, és az is 
megfordult a fejében, hogy öngyilkos 
lesz. 2005 májusában agyrázkódással 
vitték kórházba, mert elcsúszott a 
fürdôszobában, és beverte a fejét.

Négy év szünet után, 2009 márciusá-
ban bejelentette a visszatérését, 
hosszútávúszóként folytatta. London-
ban a magyar hosszútávúszás eddigi 
legnagyobb olimpiai sikerét érte el 
azzal, hogy az ötkarikás programba 
felvett 10 kilométeren aranyérmet 
nyert.

„Nem úgy ébredtem, hogy gyôzni fo-
gok, csak azt tudtam, hogy nagyon 
odateszem majd magam.

Tavaly, a sanghaji világbajnokságon, 
amikor kizártak, érmet vettek el tô-
lem, én pedig szerettem volna itt bebi-
zonyítani, hogy jogtalanul bántak el 
velem” –-- mondta az elképesztô haj-
rával megnyert verseny után.

állította, az ô ötlete volt a Mürón híres 
szobra által ihletett forgás, Bauer csak 
elleste tôle egy magyarországi verse-
nyen.

Bauer mindenesetre magának tulaj-
donította a dolgot. „Az olimpiai gyô-
zelmem mellett legalább annyira örül-
tem annak, hogy a fordulásos dobást, 
amelyet én honosítottam meg, minden 
atléta átvette, és ez lett a diszkoszvetés 
modern technikája” –-- emlékezett 
vissza.

„Az atléták nemcsak megôrizték jó 
hírnevüket, hanem Bauer Rudolf, a 
magyaróvári mezôgazdasági akadé-
mia hallgatója megszerezte az elsô 
atlétikai bajnokságunkat. Végig ve-
zetve gyôzött a fák között lebonyolított 
diszkoszvetésben, és egyben a kon-
tinens dobóatlétái közül is elsônek 
jutott aranyéremhez. A kis magyar 
tábor örömét még az a rendezôi mel-
léfogás sem tudta elrontani, hogy a 
gyôztes tiszteletére a zenekar az ame-
rikai himnuszt kezdte játszani, majd 
félbeszakítva, igyekezett a hibát a 
Gotterhaltéval, az osztrák–magyar 
császári himnusszal jóvátenni.

Sajnos a 21 éves bajnok nagyszer 
gyôzelme után soha többet nem indult 
atlétikai versenyen” –-- olvasható 
Kahlich, Gy. Papp, Subert Olimpiai 
játékok cím könyvében.
Gál László, a Halmay Zoltán 

Olimpiai Hagyományôrzô Egyesület 
alelnöke így emlékezett vissza a tör-
téntekre.

„A kitûnô magyar atléta tiszteletére a 

zenekar elôször az amerikai, majd az 
osztrák himnuszt, végül egy csárdást 
játszott el. Másnap a francia lapok 
többsége így közölte a diszkoszvetés 
végeredményét: 1. Bauer (Budapest – 
Ausztria) 36m 04 cm... Ezeket a sér-
téseket nehezen viselte a magyar tá-
bor, akkoriban ez felért egy 
nemzetgyalázással.
Halmay Zoltán vezetésével néhá-

nyan konflisba ültek. Végigjárták a 
»vétkes« szerkesztôségeket, és ifjúi 
hévvel adtak földrajz- és történelem-
leckét a tudatlanoknak. Így nem csoda, 
ha harmadnap, a 200 méteres aka-
dályúszásban ezüstérmes osztrák ver-
senyzô eredménye így jelent meg né-
hány lapban: 2. Wahle (Bécs 
-– Magyarország) 2 p 40 mp ...”

Az olimpia volt az utolsó versenye, 
elmondása szerint ezután már csak 
néhány vidéki gazdászversenyen vett 
részt, 42-43 méteres eredményeket ért 
el.

Dr. Halasy Gyula (1924)
Ugyancsak a semmibôl vált egy csa-

pásra ünnepelt sportolóvá dr. Halasy 
Gyula. Három évvel azután lett olim-
piai bajnok, hogy megismerkedett 
sportágával, az agyaggalamb-lövé-
szettel.

Halasy 1891. július 19-én született 
Kisvárdán, Budapesten és Bécsben 
szerzett jogi és kereskedelmi diplo-
mát.

Az elsô világháborúban egy akna 
mellette robbant fel a lövészárokban, 
emiatt megnémult, és csak nyolc 
hónap múlva tudott újra megszólalni.

Civilben a Kisvárdai Takarékpénztár 
vezérigazgató-helyetteseként dolgo-
zott, emellett több sportágat kipróbált: 
vívott, lovagolt, mûkorcsolyázott, és 
szenvedélyes vadász volt. 1921-ben 
megismerkedett az agyaggalamb-lö-
vészettel, és miután megtudta, hogy az 
1924-es párizsi olimpián (ellentétben 
az 1920-assal) magyar sportolók is 
részt vehetnek, kemény edzésbe kez-
dett, hogy kerettag lehessen. Néhány 
hónappal a játékok elôtt megdöntötte a 
többszörös magyar bajnok, dr. Lum-
niczer Sándor országos csúcsát, majd 
a párizsi olimpián ismét túlszárnyalta.

A párizsi olimpián, élete egyik elsô 
nemzetközi viadalán holtverseny ala-
kult ki közte és a finn Konni Huber 
között. A 10 korongos szétlövésben 
Halasy egyet sem hibázott –-- Krúdy 
Gyula állítólag azt mondta róla, ô a 
legnyugodtabb magyar --–, a finn ver-
senyzô viszont mindjárt az elsô lövését 
elrontotta, így magyar sportlövô nya-
kába akasztották az aranyérmet.

„Alig ismerte valaki Pesten a nevét, 
még tegnapelôtt sem emlegették, és az 
Olympiászra kiutazott nagy starok kö-
zött sem szerepelt e szerény, széles-
vállú, szôke úriember neve, aki két 
esztendeje minden reggel hét órakor, 
fagyban és napsütésben egyaránt 
pontosan megjelent a margitszigeti 
felsô csúcson felállított galamblövô 
telepen és készült a párisi olympiászra” 
–-- írta róla a Színházi Élet.

Több mint pofon
Könnyû lenne kajánkodni: korai és indokolatlan volt az ôrjöngésbe hajló nagy 

hejehujázás, a magyar labdarúgás felemelkedését ünnepelni, amikor egy röpke 
hónap sem kellett hozzá, hogy a legjobb magyar klubcsapat, a Ferencváros 
korai BL-búcsúja visszarántson minket a földre. De a kárörvendezést hagyjuk 
meg azoknak, akik az Európa-bajnokságon elért magyar sikerek láttán csak 
fanyalogni és károgni tudtak. Most eljött az ô örömködésüknek ideje. Legyen az 
övék. Való igaz, sokan túlzónak tartották az öröm megnyilvánulásait, de a 
magyar szurkolók oly mértékben voltak kiéhezve a sikerre, hogy a sógorok 
legyôzése vagy a csoportelsôség megszerzése nemcsak ujjongást szült, hanem 
illúziók megédesítette ábrándokat is. Sokan el akarták hinni, hogy ezek csak az 
elsô lépések, és innen tovább már felfelé visz az út.

Még a belgák elleni vereségre is volt a szurkolók lelkében mentség, és minden 
addigi túlzó megnyilvánulást hitelesített az, hogy a kiesés után is szívbôl és 
felszabadultan ünnepelték a magyar csapatot. Ha valaki azt mondja, hogy nem 
így és nem ilyen ügy kapcsán képzeli el a nagy nemzeti egyetértést, megbékélést 
és összeborulást (hiszen ilyen hangok is voltak), annak fenntartásait megértjük, 
de a racionális viselkedésnél sokkal fontosabb volt örülni látni ezt a népet, hogy 
még azokat is magával ragadta a féktelen jókedv, akik egyébként higgadtabb 
formában szokták kifejezésre juttatni elégedettségüket. Még többen remélték, 
hogy egy új fejezet nyittatott a magyar labdarúgás történetében. De ha ez az új 
fejezet, akkor sajnos pontosan olyan, mint az elôzô volt, mondhatnánk: minden 
megy tovább, mint eddig. Az Eb-n elért siker csak rövid kitérô volt. A Fradi 
1995-ös BL-menetelése vagy az utánpótlás-válogatott 2009-es vb-bronza nyo-
mán is reménykedtünk, de azokból sem következett szinte semmi jó. A Deb-
recen egyszer eljutott a BL-csoportkörbe, de szép emlékek nem maradtak 
utána.

Most húsz-egynéhány napig ôrizhettük a válogatott ébresztette ábrándjainkat, 
de szerdán este az oly nagyon imádott és rajongott Ferencváros kellô mér-
téktartásra intett minket. Az, hogy az albán bajnokság második helyezettje ily 
magától értetôdô természetességgel verje ki az agyonajnározott magyar sztár-
csapatot a kupából, az több egy kijózanító pofonnál.

Persze, lehet arra hivatkozni, hogy a 11-es rúgásoknál az albán kapus szabály-
talanul elôremozgott, így az összes kivédett 11-est újra kellett volna rúgatni. De 
nem azért estünk ki. A magyar mezônybôl toronymagasan kiemelkedô Fradi a 
határ túloldalán már fabatkát sem ér. Mert a harmatgyenge magyar mezônyben 
learathat minden babért, de fejlôdni nem tud. Össze lehet rakni egy csapatot, fel 
lehet készíteni, kis szerencsével ideig-óráig sikereket is érhet el, de egy ország 
labdarúgásának erejét nem az a csapat adja, hanem a hátország ereje. Az pedig 
továbbra is hiányzik nálunk. A jól felépített, küzdelmes bajnokságok, gördü-
lékeny utánpótlás-nevelés, a tehetségek szakszerû kiválasztása és menedzselése 
alapozzák meg az eredményeket. Ezekben sem állunk jól. 

Ugró Miklós 
(Magyar Nemzet)

NB I, 2. forduló
Haladás – Mezôkövesd 1-1
DVTK – Újpest 2-1
Honvéd – FTC 0-1
Gyimrót – MTK 0-0
Paks – Videoton 1-1
Vasas – DVSC 3-1
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Egy ezredmásod-
percig, 2. Az 1805. évi austerlitzi 
csatában zsákmányolt osztrák és 
orosz ágyukból öntötték, 3. No, 4. Vo-
kális zenének, 5. A nyelvével, 6. Nyizs-
nyij Novgorod, 7. Magyarországon, 
Bábolnán, 8. A gránátéi,  9. Brian Ep-
stein, 10. Az egész test.

E heti kérdéseink:
1. A gerincesek melyik osztályát hív-

ták régen csúszómászóknak?
2. Hogy nevezik a görögök jellegze-

tes, gyantával tartósított borát?
3. Hány rendezôi Oscar-díjat kapott 

filmjeiért Alfred  Hichcock?
4. Hány Celsius-fok az arany olvadási 

pontja?
5. Mi a fôvárosa Panamának?
6. Ki írta A vízhordó c. operát?
7. Ki szerezte a Bajazzók c. opera 

zenéjét?
8. Ki fedezte fel a széndioxidot?
9. Honnan ered a higiénia szó?
10. Mi volt a neve az ókori római nôk 

hosszú köpenyének? 
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Az országúton hatalmas viharban 

megy egy kamionos.
Lát egy piros esôkabátos embert az 

út szélén, megáll. Kinyitja az ajtót és 
megkérdezi:

--- Mit akarsz?
--- Én vagyok a piroskabátos köcsög, 

és éhes vagyok.
Gondol egyet a kamionos, kidobja ne-

ki az ebédjét, majd továbbhajt. Nem-
sokkal késôbb lát egy sárga esôkabátos 
embert az út szélén. Mellette is meg-
áll.

--- Mi kéne?
--- Én vagyok a sárgakabátos köcsög, 

és szomjas vagyok.
A kamionos kidobja neki az inniva-

lóját, majd továbbhajt.
Kis idô múltán újabb, kék esôkabátos 

embert lát az út szélén. Megáll.
--- Na neked mi kéne te kékkabátos 

köcsög?
--- Jogosítvány, forgalmi engedély...

* * *
Újságíró készít riportot az elme-

gyógyintézetben. Azt kérdi a fôorvos-
tól:

--- Hogyan állapítják meg egy páci-
ensrôl, hogy már elhagyhatja a kór-
házat?

--- Vannak olyan feladataink, amiket 
helyesen végrehajtva bizonyíthatják 
elmeállapotukat.

--- Tudna egy ilyen példát mondani?
--- Persze. Vegyük például ezt: van 

egy kád, teli vízzel. Van a fürdôszo-
bában három tárgy, egy kiskanál, egy 
pohár és egy vödör. Melyikkel tüntet-
né el a vizet a kádból?

--- Ó, hát ez egyszerû! Minden nor-
mális ember a vödröt választaná.

--- Nem, minden normális ember ki-
húzná a dugót a kádból...

* * *
Egyszer a pápa elhatározta, hogy ki-

tiltja a zsidókat a Vatikánból. A zsidók 
felháborodtak, ezért a pápa beleegye-
zett, hogy ha egy zsidó le tudja gyôzni 
teológiai vitában, maradhatnak.

A zsidók egy bölcsességérôl ismert 
rabbit választanak, hogy kiálljon a pá-
pával a vallási párbajra.

A rabbi azt mondja, hogy tegyék ér-
dekesebbé a vitát és egyiküknek se le-
gyen szabad beszélni. A pápa belee-
gyezett. A vita napján a pápa és a rabbi 
leültek egymással szemben, a hívek 
köréjük gyûltek.

--- A pápa felemelte három ujját.
--- A rabbi erre felmutatta egy ujját.
--- A pápa egy kört rajzolt a levegôbe.
--- A rabbi erre a földre mutatott.
--- A pápa elôvett egy ostyát és egy 

pohár bort.
--- A rabbi erre elôvett egy almát.
A pápa ekkor felállt:
--- Feladom --- mondta. --- Te túl bölcs 

vagy, rabbi. Maradhattok.
Késôbb megkérdezik a pápát a bíbo-

rosok:
--- Mit beszélt a rabbival?
--- Elôször felmutattam három ujja-

mat, hogy a Szentháromságra emlé-
keztessem. Ô felmutatta egy ujját je-
lezve, hogy egy Isten van mindkét 
vallásban. Ezután rajzoltam egy kört a 
levegôbe, mutatva, hogy Isten min-
denhol ott van körülöttünk. Erre a 
földre mutatott, jelezve, hogy Isten itt 

Egyperces tudományTudja-e, hogy melyik a Föld leg-
idôsebb élôlénye?

Az élôvilág matuzsálemei közül talán 
a galápagosi óriásteknôs a legjobban 
ismert, de az már kevésbé, hogy a ge-
rinces fauna „korelnöke” a maga bi-
zonyított 200 éves életciklusával egy 
tengerlakó, a grönlandi cápa. E két ge-
rinces tekintélyes életkora is semmi-
ség csupán a bizonyítottan leghosszabb 
életciklussal rendelkezô földi élôlény-
hez képest, amelyet szintén a tenger 
felszíne alatt kell hogy keressünk.

A többsejtû állatvilágon belül a 100 
éves kort meghaladó életciklus már 
igen jelentôsnek számít. A bakteriális 
létformák közül ismert olyan törzs, 
amelynek pleisztocén korú, 32 000 
éves evaporitos üledékbe hibernáló-
dott képviselôit sikerült laboratóriumi 
körülmények között újra életre kelte-
ni.

A soksejtû állatok közül egy puhates-
tû, a kagylók osztályába (Bivalvia) 
tartozó sellôkagyló (Arctica islandica) 
az abszolút listavezetô, 400 éves élet-
ciklusával.

A gerincesek (Vertebrata) közül bizo-
nyított módon a sellôkagylóhoz hason-
lóan a fagyos arktikus vizeket kedvelô 
grönlandi cápa (Sominosus microcep-
halus) áll a dobogó csúcsán, amelyet a 
madagaszkári sugaras teknôs (Geo-
chelone radiata) és tôle nem sokkal 
lemaradva a Galápagos-szigeteken ho-
nos óriásteknôs (Geochelone gigantea) 
követ.

Elôbbi teknôsfajnál 176 év az „egyéni 
rekord”, utóbbi pedig akár 170 évig is 
elél. Az ember számára valóban szinte 
elképzelhetetlenül hosszú ideig egzisz-
táló élôlények a növényvilág, a flóra 
képviselôi közül kerülnek ki.

Egészen 2012-ig egy tasmaniai nö-
vényfaj büszkélkedhetett a Föld leg-
idôsebb élôlénye címmel, 43 ezer éves, 
valóban matuzsálemi korával. Ebben 
az évben azonban a Nyugat-Ausztráliai 
Egyetem szaktudósai egy széles körû 
DNS-vizsgálaton alapuló kutatási pro-
jekt eredményét ismertetve bejelen-
tették, bizonyítékot találtak arra, hogy 
egy Földközi-tengerben honos növény, 
a neptunfû (Posidonia oceanica) boly-
gónk leghosszabb életciklussal ren-

delkezô élôlénye.
A kutatócsoport a Földközi-tenger 

több pontján vett mintát negyven nep-
tunfûmezôbôl, hogy meghatározzák a 
növények DNS-szekvenciáját.

A legfiatalabb telep korára 12, a leg-
idôsebbére 200 ezer év adódott; a 
telepek átlagéletkora pedig valamivel 
több mint 100 ezer évet tett ki. A nep-
tunfû azért élhet meg ilyen extrém 
magas életkort, mert ivartalanul sza-
porodik, gyakorlatilag klónozza saját 
magát.

A békaszôlôfélék családjába tartozó 
neptunfû nem alga, hanem virágos 
növény, amely a földtörténeti múltban 
a szárazföldrôl telepedett vissza a ten-
gerbe.

Bennszülött (endemikus) mediterrán 
faj, amely csak és kizárólag a Földközi-
tengerben honos, ahol a parti öv se-
kély, jól átvilágított homokos aljzatán 
kiterjedt telepeket alkot. A tengerbio-
lógusok trópusi eredetû maradvány, 
úgynevezett reliktumfajnak tekintik, 
amelynek ôsei egykor a Földközi-ten-
ger geológiai elôdjének számító Tet-
hys-óceánban éltek.

A neptunfûmezôk önálló és sajátos 
élôhelynek számítanak a Földközi-ten-
gerben, számos tengeri állatfaj ottho-
nának és szaporodó területének szá-
mítanak. A Földközi-tenger nyugati 
medencéjében az elmúlt évtizedekben 
a neptunfûmezôk állománya lecsök-
kent, egy invazív trópusi telepes zöld-
algafajnak, a tiszafalevél-moszatnak 
(Caulerpa taxifolis) köszönhetôen, 
amely 1984-ben a monacói akvárium-
ból emberi figyelmetlenség miatt ke-
rült a tengerbe.

MIÉRT IMÁDUNK RÉMÜL-
DÖZ-NI?

Valahol a világon egy csomó ember 
ezekben a pillanatokban is azért áll 
sorba, hogy halálra rémisszék saját 
magukat. Az ijedséget adhatja egy 
hullámvasút, vagy egy horrorfilm --- 
egyszerûen szeretünk rettegni. Ha 
nem is mind ugyanazon a szinten, 
azért mindenki csinált már olyasmit 
szándékosan, amitôl majd kiugrott a 
szíve a helyérôl.

De miért kínozzuk magunkat ezzel, 
miért szeretjük, ha frászt kapunk 
valamitôl? A félelem tanult viselkedés, 
ôseinknek segített felismerni és túlélni 
a veszélyt. A félelem hatására kémiai 
reakció indul be az agyunkban, ami 
jelet küld a testnek, hogy váltson túlé-
lô üzemmódba.

Ilyenkor beindul az adrenalin terme-
lése, erôsebbé válik a szívdobogás, a 
fejünkbe száll a vér. A tünetek hason-
lítanak a más típusú izgalom hatására, 
például a szex közben jelentkezô élet-
tani jelenségekre.

Nem mindegy persze, hogy valóban 
küzdeni kell a túlélésért, vagy teljesen 
biztonságos szituációban, például egy 
karosszékben a tévé elôtt élvezzük 
ezeket a tüneteket. Utóbbi esetben 
euforikus élmény a valódi veszély 
nélkül szimulált veszélyreakció. Ezért 
van például az, hogy a hullámvasúton 
sokszor nevetésbe vált át a sikoltozás. 
Ráadásul ha barátainkkal éljük át a 
félelmet és közben jól érezzük ma-
gunkat, az erôsíti az összetartozás él-
ményét.

Mivel a félelem hatására az agyunk 
gyakorlatilag drogot (például endor-
fint, vagyis a híres boldogsághormont) 
termel saját magának, újra és újra át 
akarjuk élni az élményt --- ezért ülünk 

fel még egyszer a hullámvasútra és 
nézzük meg a következô, még félelme-
tesebb horrorfilmet.

Közelebb járunk az ókori görög 
számítógép megfejtéséhez

Egy új kutatás sikeresen felfedett 82 
korábban láthatatlan részletet a híres 
antiküthérai szerkezeten, amelyet a 
görög számítógépnek is szoktak ne-
vezni --- ezeket a részeket vagy az eró-
zió, vagy az apró írásjelek miatt nem 
lehetett olvasni eddig. A tudósok ezek 
segítségével rájöttek, hogy a korong-
nak nem csupán asztronómiai, de val-
lási szerepe is lehetett.

Az antiküthérai szerkezetet 1900-ban 
hozták felszínre egy hajóroncsból, 
amely valószínûleg görög luxuscik-
keket szállíthatott Kis-Ázsiából Rómá-
ba. A roncsból a szerkezeten kívül 
bronz- és márványszobrokat, éksze-
reket és bútormaradványokat hoztak 
fel.

A rejtélyes bronzkorong egyfajta 
„mechanikus számítógép”, amelyet a 
Naprendszer objektumainak pozicio-
nálására, a holdfogyatkozások kiszá-
mítására használtak –-- valószínûleg 
Kr. e. 205-ben készítették, jó ezer év-
vel azelôtt, hogy hasonló „gépek” 
megjelentek volna a világ más részein. 
A szerkezet nagy részét az erózió már 
olvashatatlanná tette, és a látható jelek 
közül is több olyan apró (akár csak 1 
milliméteres) volt, hogy szinte lehetet-
len volt kivenni, milyen írást is rejt 
pontosan.

Egy friss kutatásnak most sikerült 82 
részletet azonosítaniuk a szerkezetbôl, 
ezáltal rájöttek, hogy azt nemcsak 
asztronómiai, de spirituális célokra is 
használták.

Kiderült, hogy a görögök ugyanúgy 
megjósolták a holdfogyatkozások szí-
nét, mint az idejét, aminek nagy jelen-
tôséget tulajdonítottak.

„Egyelôre nem tudjuk, hogyan is ér-
telmezzük ezt az egészet, de valószí-
nûleg a fogyatkozás színe valamiféle 
ómen lehetett a görögök számára” --- 
mondta el a Reutersnek Mike Ed-
munds, a Cardiffi Egyetem asztrofi-
zikusa. Edmunds már több mint 12 éve 
dolgozik azon, hogy megfejtse a szer-
kezetet.
Alexander Jones, a New York-i 

Egyetem ókori tudományokkal foglal-
kozó professzora szerint a felfedezés 
azért nagyszerû, mert általa láthatjuk, 
hogyan képzelték el az ókori görögök a 
világ mûködését. „Ez valószínûleg 
nem egy kutatóeszköz volt, sokkal in-
kább egy olyan szerkezet, amely segít-
ségével megtanították az embereknek, 
szerintük hogyan mûködik a kozmosz” 
- mondta.

Az antiküthérai szerkezet 40 darab 
kézzel készített bronz fogaskerékbôl 
és tárcsából áll. A legnagyobb kerék-
nek eredetileg 223 foga volt.

A leleten görög csillagászati feliratok 
és több mint 2000 írásjel és szimbólum 
található.

A szerkezet 33 cm magas, 17 cm szé-
les és 9 cm mély, bronzból és fából 
készült tokban találták. A most vizsgált 
82 részletet röntgennel és vadiúj fel-
képezési technikával tették láthatóvá. 
Évtizedek óta foglalkoztatja az asztro-
nómusokat és régészeket is, hogy tu-
lajdonképpen mire használhatták pon-
tosan.

Egyes elméletek szerint a „feltalálója” 
Rodoszi Poszeidóniosz sztoikus filo-
zófus lehetett, míg mások Arkhimé-

is van, velünk. Ekkor elôvettem egy 
ostyát és egy pohár bort, megmutatva, 
hogy Isten feloldoz a bûneink alól. Ô 
elôvett egy almát, hogy az eredendô 
bûnre emlékeztessen. Mindenre volt 
válasza. 

Mit tehettem volna?
Közben a zsidók is körbeveszik a rab-

bit:
--- Mi történt, rabbi?
--- Elôször azt mutatta, hogy három 

napunk van elhagyni a várost. Mutat-
tam, hogy egy zsidó sem fog elmenni. 
Ezután körbemutatott, jelezve, hogy 
az egész várost megtisztítja a zsidók-
tól. A földre mutattam, jelezve, hogy 
mind itt maradunk.

--- És utána?
A rabbi vállat vont:
--- Nem tudom. Elôvette az ebédjét, 

mire én is.
* * *

Fizika érettségi:
--- Tanár: Foglaljon helyet. Mondjuk, 

hogy maga utazik a vonaton, és nagyon 
melege van. Mit tesz?

--- Diák: Lehúzom az ablakot.
--- Tanár: Nagyon jó. A vonat 130 km/

h sebességgel halad É-ÉK irányban. 
Odakint 25 km/h DK-i szél fúj. A 
lehúzott ablakon egy 250 mm * 900 
mm-es rés van, ezen áramlik be a 
levegô. A fülke térfogata 6,3 köbméter. 
Mennyi idô alatt cserélôdik ki a fül-
kében teljesen a levegô?

A diák hozzá sem tud szólni, úgyhogy 
kivágják. Odakint elmeséli a többiek-
nek, hogy mi történt bent. Bemegy a 
következô delikvens:

--- Tanár: Foglaljon helyet. Utazik a 
vonaton, és nagyon melege van. Mit 
tesz?

--- Diák: Leveszem a pulóverem.
--- Tanár: De nagyon meleg van. Mit 

tesz?
--- Diák: Leveszem az ingem is.
--- Tanár: Ne ôrjítsen meg, 38 fok van 

és 85%-os a páratartalom!
--- Diák: Akkor leveszem a gatyámat 

is.
--- Tanár: De hát nem látja, hogy a 

fülke teljesen tele van buzikkal?
--- Diák: Nem bánom, de ha egy va-

gonnyi buzi megerôszakol, AKKOR 
SEM NYITOM KI AZ ABLAKOT!!!

* * *
A macska, és az egér bemennek a ká-

véházba. 
A pincér kimegy és kérdezi:
--- Mit hozhatok Önnek uram?
Egér:
--- Mondjuk egy kis sajttortát, és 3dl 

kólát.
Odafordul a pincér a mácskához:
--- És Önnek uram?
Macska:
--- Á, nekem csak egy kis tejszínhabot 

az egérre!
* * *

--- Te, az én kutyám szerintem nagyon 
jó rendôrkutya lenne!

--- Miért? Jó a szimata és fegyel-
mezett?

--- Nem! Szereti a fánkot, és tökhü-
lye.

* * *
Éjszaka a börtönben. Halk suttogás:
- Maga mióta van itt?
- Tíz éve.
- Jó itt magának?
- Nem!
- Hajlandó velem megszökni ma 

éjjel?
- Nem.
- Miért?
- Mert én vagyok a börtönôr...

***

désszel hozzák kapcsolatba. Már való-
színûleg Cicero is említette egyik 
mûvében, mint egy olyan szerkezetet, 
amelyet Poszeidóniosz készített.

Bár a friss kutatások sem garantálják, 
hogy már mindent tudunk a szerkezet 
mûködésérôl, az biztos, hogy egy lé-
péssel közelebb kerültünk a megfejté-
séhez.



00:45 Himnusz
  01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:25         Szenes Iván írta
Zenés filmsorozat
02:15 Fotográfia (1972)

 Magyar film    Sorsok, 
tragédiák bontakoznak ki a 
történetekbôl.
03:30 Ízôrzôk (2015)

  Dunabogdány
 04:05 Már egyszer teszett! 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Múzeumtúra - francia 
módra - III. évad 
05:50 Balatoni utazás

  Menedék a Balatonnál
Magyar ismeretterjesztô   

A második világháború ki-
törése után lényegesen 
megváltozott a Balaton 
környéke.
06:20 Balatoni utazás 
A munkásosztály pihenôje
A gazdátlan nyaralókat, 

majd ezeket a frissen ala-
kuló üzemi bizottságok ren-
delkezésére kellett bocsáta-
ni.
07:00 Ridikül 
Hozd formába magad!
07:55 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVALÉg és föld között 
- Makovecz Imre (2016)
A film életének csomó-

pontjait ragadja meg:
   08:55 Német nyelvû hírek   
   09:00 Kínai nyelvû hírek
   09:05 Orosz nyelvû hírek
   09:15 Világ
  09:40 Öt kontinens

   10:10 Ortodox örömhír
   10:35 Önkéntesek
   11:10 Angol nyelvû hírek
   11:30 Fotográfia (1972)
Magyar film  (fekete-fehér)
Vándor fotósok járják az 
országot és rendelésre ké-
szítik a fényképeiket. 
13:0 Híradó 
13:20 Médiaklikk

  13:40 Öt kontinens
  14:10 A levendula (1994)
Magyar ismeretterjesztô
A levendul nyugat-medi-

terrán eredetû növény.
14:30 Itthon vagy!

  14:50 Roma Magazin
  15:20 Domovina
    DEAL (Feliratos)
Szlovák nyelvû nemzetiségi 

magazin
 15:55 Balatoni nyár

  17:50     Az erdélyi szász 
kultúra nyomában Honfog-
laló telepesek Hospites
18:25 Az erdélyi szász kul-

túra nyomában (2002)
  Erôs vár a mi Istenünk
A sorozat a szász erôd-

templomokkal foglalkozik,    
19:00 Hogy volt?!(2013)
 Bánsági Ildikó születés-
napjára
20:00 Már egyszer tetszett!   

Slágertévé válogatás
 Fényes Szabolcs legszebb 

dalai
21:00 Híradó 
21:30 Munkaügyek - IrRea-

lity Show (2012)
48. rész: Reflux 1.
Magyar tevefilmsorozat  

Imrére rámosolyog a sze-
rencse
22:05 Tûzvonalban (2008)       

Utolsó leosztás Magyar té-
véfilmsorozat
23:00 Ridikül
23:55Család-barát válogatás   

    

  2016. augusztus 4. MAGYAR ÉLET 15. oldal 
Augusztus 8. hétfô Augusztus 9. kedd Augusztus 10.  szerda

Augusztus 11.  csütörtök

Augusztus 12, péntek Augusztus 13.  szombat Augusztus 14.  vasárnap 

00:50 Himnusz
  01:00 Híradó 
 01:15 Angol nyelvû hírek

   01:25   Csak színház és más 
semmi
Magyar tevefilmsorozat   

02:20  Kék rénszarvasok
   03:55     Dallamról dallamra 
(1996) Emlékezetes színházi 
pillanatok
04:20Dallamról dallamra

  05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Múzeumtúra - francia 
módra - III. évad 
A Szent Dénesrôl elne-

vezett székesegyház kulti-
kus hely, hiszen Szent Lajos 
király ezt jelölte ki a francia 
királyok temetkezôhelyéül.   
43 francia király, 32 králynô 
és nagyon sok herceg, illet-
ve egykori fûúr alussza itt 
örök álmát.  A francia tör-
ténelem esszenciája --- ösz-
szegzi véleményét a sorozat 
mûsorvezetôje, Éric Brunet, 
aki ismét egy olyan hellyel 
ismerteti meg a nézôket. ..
05:50 Család-barát váloga-

tás
06:45 Ridikül
A sors olykor nem tudja, 

mit akar
07:40 Az erdélyi szász 

kultúra nyomában  Honfog-
lalótelepesek Hospites
Az elsô rész a szász bete-

lepüléssel és a szász nemzet 
kialakulásával foglalkozik   
08:15 Az erdélyi szász kul-

túra nyomában (2002)    
Erôs vár a mi Istenünk
08:45 Német nyelvû hírek

  08:55 Kínai nyelvû hírek
  09:00 Orosz nyelvû hírek
  09:10 Család és otthon
09:35 Térkép
10:05Evangélikus magazin   

 10:30 Önkéntesek
11:00 Angol nyelvû hírek   

11:15 Kék rénszarvasok 
(1975) Magyar tevejatek  
Aljonka és Kraszcov,a 
szovjethadsereg fôhadna-
gya egy németek által meg-
szállt ukrajnai kis faluban 
találkoznak.
13:00 Híradó 
13:15 Életkor
13:35 Térkép
14:05 Magyar gazda

  14:35 Srpski Ekran
Szerb nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:0 Unser Bildschirm

Német nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:35 Útravaló

  15:50 Balatoni nyár 12 év
  17:50      Az erdélyi szász 
kultúra nyomában (2002)
 Az élet rendje
18:20 Az erdélyi szász 

kultúra nyomában (2002)
 Szól a kakas már
19:00 Hogy volt?! (2013)

Kovács Katit köszöntjük
20:00 Dallamról dallamra 

Emlékezetes színházi pilla-
natok Mezei Máriával.
20:25 Dallamról dallamra  

Emlékezetes színházi pilla-
natok: Kaviár
21:00 Híradó 
21:30 Munkaügyek - IrRea-

lity Show (2012)
49. rész: Reflux 2.
22:00 Tûzvonalban (2008)  

Árnyak ébredése
 22:5 Ridikül
23:5Család-barát válogatás   

00:50 Himnusz
  01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek

 01:30 Ég, föld, férfi, nô 
Kis-Balaton
02:20 Ízôrzôk (2015)

  Öskü
02:55 A nagy ékszerész

Magyar tévéfilm  Rendezte: 
Karinthy Márton
04:05 Szenes Iván írta 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

 05:2Múzeumtúra - francia 
módra - III. évad 
Van Gogh utolsó otthona
05:50 Család-barát váloga-

tás
06:45 Ridikül 
Határ a csillagos ég
07:40 Az erdélyi szász 

kultúra nyomában (2002)
A sorozat ötödik része a 
különbözô népcsoportok 
együttélését vizsgálja, ahol 
az egyetértést csak a poli-
tika tudta megzavarni.
08:10 Az erdélyi szász 

kultúra nyomában (2002)
  Menni vagy maradni
A szászok távozásával gaz-

dasági, társadalmi, kulturá-
lis ûr keletkezett Erdélyben.   
08:45 Német nyelvû hírek 
08:50 Kínai nyelvû hírek

  08:55 Orosz nyelvû hírek
 09:0 Médiaklikk

  09:3 Tessék!
 09:55 Magyar Krónika 
10:20 Útmutató
10:50 Kereszt-Tények

  11:00 Így szól az Úr!
  11:25 Angol nyelvû hírek
  11:40       A nagy ékszerész 
(1978) Magyar tévéfilm  
Rendezte: Karinthy Márton
Szereplôk: Harsányi Gábor  

Esztergályos Cecília stb. Az 
elôkelô, de szorult anyagi 
helyzetben lévô gyáros tet-
ten ér két betörôt. A fia-
talabbikról hamarosan ki-
derül, hogy dúsgazdag em-
ber, aki már csak úri pasz-
szióbólrabol újabb milliókat.  
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó
13:4 Hazajáró (2016)

Észak-Bánát - Aranka síkja 
- Kikinda háta
Délvidék síkján is van ke-

resnivalója a Hazajárónak. 
Színes kalandok várnak ránk
a Bánát mozaikos táján.
14:10 Magyar Krónika

 14:40 Család és otthon
 15:05 Slovenski utrinki
 Szlovén nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:35 Alpok-Duna-Adria

 16:05 Balatoni nyár
 18:00Csángó misszió (2013)
  A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Nemzetközi Misz-
sziós Orvos csoportja 2005-
ben jött létre
19:00 Hogy volt?! (2013)

SzacsvayLászlót köszöntjük
20:00 Szenes Iván írta
Zenés filmsorozat  Rendzte: 

Lengyel Zsolt, Szenes Andrea
 21:00 Híradó 
21:30Munkaügyek - IrRea-

lity Show (2012) 51. rész: 
Mûholdbecsapódás
 22:0 Tûzvonalban  Rablók 

és pandúrok
23:00 Ridikül
23:55 Család-barát válogatás   

00:50 Himnusz
  01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:25 Fábry (2016)
  02:40   A zöldköves gyûrû 
(1975) Magyar tévéfilm
04:05 Slágertévé (2001)

  05:00 Híradó 
 05:15 Angol nyelvû hírek

   05:25           Tengerek világa  
A hajóskapitány és a tenger
05:50 Család-barát váloga-

tás
06:45 Ridikül 
Kibôl lesz a cserebogár?
07:40 Csángó misszió

Magyar dokumentumfilm  
A missziós orvos csoport 
hetedik alkalommal tett 
látogatását követi a film. 
08:35 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVALMagyar szentek 
és boldogok - Királyi szent-
család (2014)  A film Boldog 
Gizella és Szent Imre életét 
mutatja be.
09:00 Német nyelvû hírek 
09:10 Kínai nyelvû hírek
09:15 Orosz nyelvû hírek
09:25 Élô egyház

  09:50 Hazajáró (2016) 
Észak-Bánát - Aranka síkja 

- Kikinda háta
Délvidék síkján is van ke-

resnivalója a Hazajárónak. 
Kenutúra a Tiszán, lovas 
íjászat, a Török testvérek 
csodás énekhangja, egy 
különleges állatkert  – színes 
kalandok várnak ránk a 
Bánát mozaikos táján.
10:20 Katolikus krónika 
10:45 Isten kezében

  11:20 Angol nyelvû hírek
 11:35 A zöldköves gyûrû 
(1975) Magyar tévé film  Az 
özvegy báró feleségül veszi 
a boltos lányát, hogy legyen, 
aki három gyermekével 
törôdjék. Az asszony férje 
halálakor tudja meg, hogy a 
báró családjának valamikor 
hatalmas birtokai voltak. 
13:0 Híradó 
13:20 Unió28
13:50 CZIGÁNY GYÖRGY 

KÖSZÖNTÉSE (költô) 
Tálentum (2005)
„A mûvészet és a mûvészeti 

alkotások élôlények, velünk 
élnek, és mindig tudnak 
valami újat mondani. Ez a 
szép a mûvészetben.”
14:20 Kosár
14:40 Életkerék
15:10 P´amende (2015)

 Turáról jöttünk...
15:45 Balatoni nyár

  17:45 CZIGÁNY GYÖRGY 
KÖSZÖNTÉSE
Vándorévek - vándorúton 
Ritka személyiség manap-

ság az övé: a humán poli-
hisztoré, a teremtésért, a lé-
tért hálát adó, a hûséges, 
szerény, a szép és a jó szol-
gálatában tevékenykedô 
emberé Költészet és zene - 
ez a két vezércsillag hatá-
rozza meg egész életét.
19:0 Hogy volt?! (2013)

Cseh Tamásra emlékezünk
20:00 Slágertévé (2001)

  21:00 Híradó 
21:35 Munkaügyek - IrRea-

lity Show 52. rész: Ügyfél-
szolgálat
22:05 Tûzvonalban (2008)     

Szívdobbanás
23:00 Ridikül
23:55 Család-barát váloga-

tás

00:45 Himnusz
  01:00 Híradó  
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Gasztroangyal
  Barbecue
02:25 A leányvári boszor-

kány1938 Magyar játékfilm  
Szereplôk: Csortos Gyula , 

Szörényi Éva (fekete-fehér)
Méliusz Mátyás zálogházá-
ban nagy a forgalom.
03:40 Ízôrzôk (2015)  Báta
04:15 Csináljuk a feszti-

vált! - Válogatás (2007)
  05:00 Híradó  
 05:15 Angol nyelvû hírek

  05:25 Tengerek világa  
A fókák birodalma
05:50 Család-barát váloga-

tás
06:45- Tálentum (2005)

 Czigány György költô
07:15 Öt kontinens
07:45 CZIGÁNY GYÖRGY 

KÖSZÖNTÉSE
 Vándorévek - vándorúton  

Várbíró Judit Czigány 
György 70. születésnapja 
alkalmából készítette ezt a 
portréfilmet.
08:50 Német nyelvû hírek

  09:00 Kínai nyelvû hírek
  09:05 Orosz nyelvû hírek
  09:15 Kosár
 09:40 Itthon vagy!

 10:05 Szerelmes földrajz  
Hétköznapi misztika
„Az én szerelmes földraj-

zom budapesti templomok-
hoz köthetô.
10:35 Öt kontinens

  11:05 Nagyok
11:30 Angol nyelvû hírek

  11:45 Vissza az úton (1940)
Magyar film (fekete-fehér)
Kovács Péter, félszeg kishi-
vatalnok, aki egy mulatóba 
csak a harmincadik érettsé-
gi találkozója alkalmából 
téved be. Kovács öngyilkos-
ságra készül, de ekkor égi 
szózat állítja meg…
13:00 Híradó 
13:20 Novum
13:50 Magyar történelmi 

arcképcsarnok (1998)
III. Béla  (1172-1196)
Magyar ismeretterjesztô  

A filmsorozat dokumentum-
szövegek, önéletírások, le-
velek felhasználásával raj-
zolja meg a történelmi sze-
mélyek portréját. 
14:10 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Friss piócát 
tessék! (2016) Magyar isme-
retterjesztô film  A régi na-
dályosok már nem kínálják 
tóban, patakban fogott por-
tékájukat a piacon.  Lehet 
egy vérszívó féreg eleven 
patika?
14:45Séta a Wein-kút körül    

Magyar ismeretterjesztô    
15:10 Hogy volt?! (2016)
 Gyurkovics Zsuzsát kö-
szöntjük
16:10 Balatoni nyár

  18:10 Szabadság tér ’56
  19:05   Mindenbôl egy van 
(2015) 1. A görög dráma, 2. 
Az idegen-megvezetô
20:00 Csináljuk a fesztivált! 

- Válogatás (2007)
  21:00 Híradó 
21:30 Munkaügyek - IrRea-

lity Show (2012)   Elátkozott 
hivatal
22:00 Tûzvonalban  Idege-

nek az éjszakában 
22:55 Fábry (2016)

 00:20 Legenda - válogatás    

00:55 Himnusz
  01:00 Híradó  
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:25 Hogy volt?! (2016)
  02:20 Toprini nász (1939)
Magyar játékfilm    Szerep-
lôk: Jávor Pál, Tolnay Klári 
 03:45 Magyar elsôk (2005)
 Az elsô magyar miniszter-
elnök Battyány Lajos 
 04:05 Slágertévé (2001)

  05:00 Híradó  
05:15 Angol nyelvû hírek

 05:25 Tengerek világa  A 
szirtcápa birodalma
05:50Balatoniutazás (2010)   

  Mint a mókus A táborozás 
és természetjárás nélkül 
nem létezne cserkészet
06:20 Gasztroangyal 
Barbecue
07:15A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Friss piócát 
tessék! (2016) 
07:50Séta a Wein-kút körül 
Ráday Mihály ezek megö-

rökítésére, dokumen-tálásá-
ra vállalkozik, például a 100 
éves történettel büszkélkedô 
Wein-kútéra.
08:15 Német nyelvû hírek

  08:20 Kínai nyelvû hírek
  08:25 Orosz nyelvû hírek
  08:35 Profit7
09:00 Élô örökség (2016)

  Novum 
10:05 Térkép
10:30 Angol nyelvû hírek

  10:50 A Dal (2016)
   2. elôdöntô
 13:00 Híradó 
 13:20 Nagyok

   13:50 Szabadság tér ’56
   14:40    BORSOS MIKLÓS 
EMLÉKÉRE
Szülôföldjeim (1984)
A kiváló mûvész idén lenne 

110 esztendôs, ezzel  a közel 
30 éve készült mûsorral 
tisztelgünk emléke elôtt.
15:25 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Tomi, Ervin 
és az iskola (2015)
Román dokumentumfilm   

A film fôszereplôi: egy elsô 
osztályt kezdô kisgyerek, 
aki elôször teszi meg az 
iskolába vezetô utat és egy 
nyolcadik osztályos, aki 
utoljára tapossa a megszo-
kott ösvényeket.
16:25 Balatoni nyár

  17:50 Öt kontinens
 18:20   Szeretettel Holly-
woodból
19:00 Gasztroangyal

  Barbecue
Marcsit Adorjányi Mári-

usz, gasztroblogger kalau-
zolja a BBQ világában, 
19:55 „A zene az kell” (2011) 

Szörényi mûvek II.
20:25„A zene az kell” (2011)  

Tolcsvay László
21:00 Híradó 
21:301956-60 A FILMMÛ-

VÉSZET TÜKRÉBEN 
Akkor és most (1956 ôsze, 
helyszínek) (2009)
22:25 Az On The Spot be-

mutatja: Egy gádzsó utazása 
Romanisztánban (2015) 
Küzdelem
 23:20 Öt kontinens

  23:55 Az örök Jávor 
(2002)  halálának ötvenhete-
dik évfordulója alkalmából.
00:35 A levendula (1994)

Nem tudjuk mikor és ho-
gyankerült Magyarország-
ra.

 00:50 Himnusz
  01:00 Híradó 
 01:15 Angol nyelvû hírek

   01:2 Szabadság tér
 02:10  II. József császár

Magyar tévéjáték
 03:3Zámbó Jimmy koncert  

05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

 05:25 Múzeumtúra - francia 
módra - III. évad 
A  Kis-Trianon
Francia dokumentumfilm-

sorozat  Párizs mellett.
05:50 Család-barát váloga-

tás
06:45 Ridikül
Jótékonysági adok-kapok
07:40 Az erdélyi szász 

kultúra nyomában (2002)
Az élet rendje Magyar is-
meretterjesztô sorozat
08:15 Az erdélyi szász 

kultúra nyomában (2002)
 Szól a kakas már
08:50 Német nyelvû hírek

  08:55 Kínai nyelvû hírek
  09:05 Orosz nyelvû hírek
  09:15 Esély
 09:40 Nagyok Finta József
 10:05         Rome Reports - 

Vatikáni híradó 
10:35 Új nemzedék 
11:10 Angol nyelvû hírek 
11:30 II. József császár 

(1981) Magyar tévéjáték
II. József uralkodása (1780 

- 1790) alatt haladó szellemû 
rendeleteivel igyekezett új, 
egységes birodalmat terem-
teni. Szomory Dezsô drá-
mája a „kalapos király” tra-
gikus sorsát tárja elénk. 
Nem ismerte fel, hogy a né-
peket nem foszthatja meg 
nemzeti öntudatuktól, nyel-
vi önállóságuktól, maga el-
len firdította, fegyveres el-
lenállásra késztette a ma-
gyar nemességet.
13:00 Híradó 
13:15 Magyar gazda

  13:35Rejtélyes XX. század 
- Kun Miklós mûsora (2016)
  14:05 Nagyok
Finta József
14:35 Kárpát expressz

  15:00 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:30 Ecranul Nostru

Román nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:00 Zebra
16:20 Balatoni nyár

 18:15 Az erdélyi szász 
kultúra nyomában  „Üldözet 
lett a népek között” Magyar 
ismeretterjesztô sorozat
18:50 Az erdélyi szász 

kultúra nyomában (2002)
 Menni vagy maradni
A szászok távozásával gaz-

dasági, társadalmi, kulturá-
lis ûr keletkezett Erdélyben.   
19:25 Zámbó Jimmy koncert  
1998-as koncertje a Buda-
pest Sportcsarnokban.
21:00 Híradó 
21:30 Munkaügyek - IrRea-

lity Show (2012) 
50. rész: Zöld iroda
Karesz egy jó néhány éve 

elfekvô EU-pályázat segít-
ségével támogatást szerez a 
hivatal számára. 
22:00 Tûzvonalban (2008)   

Maradj mellettem Lecsap 
az alvilág és a Papa emberei 
elhurcolják Kálmánt.
22:55 Ridikül
23:5Család-barát válogatás   

A mûsoridôt magyarországi idôzónában 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

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

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

BOYD VARJU & ASSOCIATES

Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

KÖZÉPKORÚ intelligens nô  éjsza-

kai felügyeletet, fôzést, vásárlást vá l-

lal különálló lakrészért vagy lakásért. 

Hívjon: 0450 265-317 számon (Sydney)

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*
227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.
Grüner Péter és munkatársai

várják önöket 
az új évben is

BEJÁRÓ TAKARITÓNÔT ke-

resünk heti 2-3 napra (hétfô, csütörtök 

és péntek)  Caulfield-i otthonunkba.. 

Csak megbizható, szorgalmas és 

gyakorlott személy jelentkezését 

várjuk. Kérjük hívja a (03) 9525-8408 

számot.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban

Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899

E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

SYDNEYBEN élô 30  év körüli csi-

nos hölgy keres 30 é s 43 év körüli 

férfit párkapcsolat céljából. Kedves, 

aranyos, humoros, vidám természetû, 

keresi ugyanilyen karakterû férfi 

társaságát. Bemutatkozásodat és 

fényképedet erre az email cimre 

kérem:  gyongyvirag5@gmail.hu

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au


