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Pontyos történet MAGYAR
Hun kori leletegyüttes

Attila hun király korabeli, felbecsülhetetlen értékû leletegyüttessel gyara-
podott a Magyar Nemzeti Múzeum egy igazi hazafinak, Ehmann Gábornak 
köszönhetôen, aki túrázás közben figyelt fel az avarban ragyogó kis arany- és 
ezüsttárgyakra. Varga Benedek fôigazgató ritka esetnek nevezte Ehmann 
döntését, mert manapság már nem nyilvánvaló dolog, hogy egy múzeum kapja 
meg a leleteket.

Ehmann Gábor februárban szolgáltatta be a túrázás közben talált leletet a 
Magyar Nemzeti Múzeumnak, melynek a régészeti osztálya júniusban megkap-
ta az ásatási engedélyt és neki is fogtak a helyszín feltárásának –-- amit titokban 
tartanak, csak annyit tudhatunk, hogy valahol Északkelet-Dunántúlon találták. 
Elôször Bertók Gábor és Bödôcs András végzett különbözô mûszeres, 
talajradaros és magnetométeres méréseket, de a tervásatás még nem zárult le 
–-- mondta Szenthe Gergely, az ásatást vezetô régész és a Régészeti Tár 
munkatársa, aki szerint még hátra van pár heti munka, hisz a szinte teljesen 
feltárt hun kori anyag mellett más leletek is lehetnek. Mivel a lelôhely kör-

Kárpátaljai diákok látogattak az 
Országházba

Az Erzsébet-programban résztvevô kárpátaljai diákokat fogadott a Parla-

mentben Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért 

felelôs államtitkár.

A diákok egy hétig a zánkai táborban nyaraltak, a program utolsó pontjaként 

Budapest fôbb nevezetességeit nézték meg.

Czibere Károly, az Emberi Erôforrások Minisztériumának államtitkára a 

mintegy kétszáz gyermek ünnepélyes köszöntésén azt mondta, a kormánynak 

számon kell tartani a kárpátaljai magyarokat, és az Erzsébet-tábor is ezt a célt 

szolgálja. A program nemcsak egy tábor, hanem a számon tartás kultúrája is. 

Ezt a kultúrát erôsíteni kell és figyelemmel kell kísérni a határon túli magyarok 

sorsát.

A tavalyi év után idén is több ezer kárpátaljai diák nyaralhat az Erzsébet-

táborokban június 18-a és augusztus 26-a között. Idén kétezer fiatalt fogadnak.

Összesen 99 magyar tanítási nyelvû osztály van Kárpátalján, tavaly 86 isko-

lából érkeztek diákok, és a szervezô idén is hasonló eredményre számít. A nya-

ralás részeként minden csoport látogatást tesz Budapesten, a Parlamentben a 

kormány egy-egy felkért képviselôje köszönti ôket.

Mi mást kér az ember egy balatoni 
strand vendéglôjében, mint rántott pon-
tyot? A filézett fogas elôzô nap megvolt, 
a halételtôl eltántorodni harminc fok-
ban nem érdemes, engem ilyenkor sem 
babgulyás, sem pörkölt nem hoz tûzbe. 
Egymást érik a fizetôs strandon az ét-
termek, büfék, így aztán nem hosszú 
a sor. Elmondom kívánságomat, mire 
az ablak mögötti fáradt ember vissza-
kérdez: hol olvasta? Mondanám, hogy 
Schopenhauernél, de az itt nem lenne jó 
vicc. A bejárat melletti táblán krétával 
tetszettek kiírni az étlapot. Meglepôdés. 
Ez biztos? Mi lennénk azok? Hol látta? 
Kezdem elveszteni a bizalmamat, milyen 
hely az, ahol nem tudják, mit kínálnak a 
vendégnek.

A fáradt ember ekkor hátraszól: van 
nekünk rántott pontyunk? A szakácsnô 
kedélyesen bólogat, de még mennyire 
hogy van, és milyen friss! Na, az majd 
kiderül, gondolom, mindenesetre étvágy-
gerjesztônek kérek egy fröccsöt. Várom a 
kérdést, ezt meg hol olvastam, Krúdynál? 
De nem, szó nélkül a pultra kerül a gyön-
gyözô, jó hideg, a pohárra párát lehelô 
fröccs. Mellé kapok egy szalvétát is, kissé 
rálötykölve a pohár tartalma. Akkor ez 
most kis híján egy fröccsöntött szalvéta.

Nemsokára asztalomra kerül a pontyétel, 
dupla adag tartárral, ahogyan kértem. 
Csakhamar megértem, miért vagyok az 
egyedüli, aki rántott halat kért. A ponty 
jóízû, de nagyon szálkás. Egy balatoni 
strand éttermében azonban, ahová vi-
zes fürdôruhában is bátran beülnek az 
emberek, nincsenek gátlásaim kézzel 
szedegetni szét a pontypatkót. Kérhetnék 
éppen halkést is, ha körbe akarnám 
röhögtetni magam, most ettôl inkább el-
tekintek.

Az utolsó falatnál érzem, szálka van 
a torkomban. Aki ponttyal kezd, erre 
számíthat, nem különleges eset. Egye-
diségét talán az adja, hogy a szálka úgy 
döntött, marad. Nem akarom elhinni. 
Leküldök öt szem hasábburgonyát, oda se 
neki. Iszom rá a fröccsbôl, attól se mozdul. 
Képzeletemben megjelenik az Amadeus-
film egyik groteszkbe hajló jelenete: a 
született gonosz (van ilyen?) Salieri apja 
asztalkendôvel a nyakában egyszer csak 
fuldokolni kezd. Szemei kigúvadnak, 
kapkod a torkához, mindhiába. Ott éri a 
halál az asztalnál, nyilván ô is szerette a 
rántott pontyot. Öt-hat nyelési kísérlet 
után föladom. A szálka délcegen ül a 
torkomban, engem elkerül a gyors halál 
kegyelme, ilyen könnyen nem úszom meg. 
Méltóságomon alulinak tartom a nyilvános 
fuldoklási jelenetet, ezért odamegyek 
a fásult személyzethez, aki azt se tudja, 
mit árul, és a torkomra mutogatok, mi-
közben hôsiesen szavakat formálok. Kis 
problémám akadt. Igen, akadt. A szó szoros 
értelmében. A mandulám hûlt helyén. A 
fáradt ember fölélénkül. Gyorsan egyen 
kenyeret! Elém tesz egy egész kosárral. A 
helyemre viszem, ki tudja, mi lesz a vég, 
mégis más az elmúlás a saját briftasnim 
és mobilom mellett. A megélénkült ember 
követ a tekintetével. Átinteget az asztalok 
fölött. Nagy harapásokkal! Ne rágja meg! 
Egyben! A szemében emberi melegség, 
részvét, szimpátia és empátia, csak úgy to-
csogok az együttérzésében. Sok ez nekem. 
Meg még a szálka is.

Egy gulág-fogoly mohóságával hatalma-
sat harapok a kenyérbe. Nézôközönség 
jelképesen kirekesztve. S hogy jót harap, 
hozzáharap megint, írná rólam a költô. 
A harmadik falásnál a szálka eltûnt a 
torkomból. Hálás pillantásom találkozik 
a megkönnyebbülten sóhajtó pincérével, 
aki felmutatja a gyôzelem V betûjét.

Hát hol kapom én ezt meg Kelet-Közép-
Európán kívül? Korfun történhetne 
velem ilyesmi? Vagy Barcelonában? Ott 
ez pont fordítva van. Mint vendég, talán 
fontosabb lennék. De mint segítségre szo-
ruló ember?

És jó ez nekem így. 

Körmendy Zsuzsanna
(Magyar Nemzet)



nyezetében nem találtak sírt, ezért úgy gondolják, hogy ez a hun kori ,,áldozati 
leletek” közé sorolható, amelyhez hasonló a Kárpát-medencében csak Szeged-
Nagyszéksóson, Pécs-Üszögpusztán, Pannonhalmán és Bátaszéken került elô a 
földbôl.

A 125 darabos együttesbôl sok máig tisztázatlan dolog derülhet ki a hun 
áldozati rítusokról és a korabeli temetkezési szokásokra vonatkozó ismereteket 
is teljesen átírhatja. A tárgyak akár helyi mûhelyben is készülhettek valamikor 
420-450 között, ekkor a hunok központja már a Kárpát-medencében volt. Azt 
sem lehet kizárni, hogy a vagyonos, vezetô réteghez tartozó személy a korszak-
ban hun aranyadóként ismert sarcból gazdagodott meg. A 125 hun kori tárgy 
több csoportban bukkant elô, mivel külön ásták el a rangos tulajdonos lószer-
számait, vasból készült, de almandinberakásos öveit, fegyvereit (köztük egy 
aranyveretes tôrt) és lábbelikészletét –-- a régészek errôl úgy vélik, hogy a 
korszak legszebb és legteljesebb ilyen fajta kárpát-medencei együttese.

A lelôhely egy meredek hegyoldal aljában, keskeny platón helyezkedik el és 
a jó talaj miatt olyan kiváló állapotban maradtak meg az arany- és ezüsttárgyak, 
hogy a restaurátoroknak nem sokat kellett velük bíbelôdniük. Nagyon jól vizs-
gálható a felületük, és kiderült, hogy a legtöbb tárgy új vagy félkész, mivel jól 
megfigyelhetôk rajtuk a szerszámnyomok, de használatból származó kopást 
még a zordabb körülmények között találtakon sem vettek észre. A tárgyak a 
felszínrôl vagy 30-40 cm mélységbôl kerültek elô, nyolc-tíz, egymástól két-
három méterre lévô csoportban. A csoportok egy száraival a lejtôre állított, 
észak–déli tájolású patkóalakot alkotnak. A patkó nyugati szárában a nyereg és 
a szügy--- és/vagy farhám veretei, keleti szárában a zabla és a fejhám díszei 
voltak –-- itt találtak rá a páratlan pikkelymintás, aranyozott ezüstlemezekbôl 
készült nyeregdíszekre is.

A lelet azért fontos, mert elôször tanulmányozhatják és írhatják le a hun áldo-
zati rítust, amirôl eddig csak jól megrögzött toposzokban beszélt a tudományos-
ság, mivel ilyen lelet, amiben minden tárgy benne lett volna, mostanáig nem 
került elô. Szenthe arra is figyelmeztetett, hogy a korban olyannyira hatottak 
egymásra a germán, a nomád és a római elitek szokásai, fôleg a tárgyi kultúra 
és jelrendszer, hogy nehéz jól megkülönböztetni a tárgyak származási helyét, 
ezért az is elképzelhetô, hogy az áldozati rítus leletegyüttese egy hun, egy hu-
nokhoz szegôdött iráni–alán népcsoport vagy a hun vezetô réteghez hasonulni 
igyekvô germán származású személyé lehetett. Ugyanis az együttesen meg-
figyelték a tudatos rongálás nyomait, és noha a kutatói közbeszédben mindig 
szó volt szertartásos rongálásról, mivel nem ismerték a leleten belüli összefüg-
géseket, soha nem tudták bebizonyítani ezt a feltételezést. A most talált lelet a 
többitôl abban tér el, hogy ismerik a kontextust, és ez lehetôvé teszi a hun kori 
áldozati rítus leírását és kulturális összefüggések közé helyezését.

A legújabb régészeti elméletek szerint számos kincslelet --– így a szilágysom-
lyói gepida aranykincs is --– az áldozati leletek közé tartozik. Ezeket nem lehet 
kizárólag a nomád népekhez kötni, a germán birtokosaik skandináv áldozati 
szokásokból is utánozhattak. De a kor összefonódott germán és nomád világában 
az áldozat elrejtésének szokása –-- más céllal és körülmények között --– 
egymástól függetlenül is elôfordulhatott. A mostani leletegyüttes tárgyai miatt 
is összetettebb jelenség, mert tárgyai és összetétele különbözik, a többi hun ál-
dozati együttestôl.

A fentebb említett dél-, és nyugat-dunántúli együttesekben fegyverek és ló-
szerszámok találhatók, és fontos jellemzôjük, hogy a tárgyak díszítésére hasz-
nált vékony aranylemezek miatt nem lehet rendeltetésük szerint használni 
ôket, tehát az áldozat elôtt díszítették ki, erre a célra készültek és sosem használ-
ták ôket. A korábbi leletekben kizárólag vagy fôleg olyan tárgyak vannak, ame-
lyek a hun kor elôtt ismeretlenek voltak Európában –-- például hun szablya, 
pikkelymintás lemezekkel díszített nyereg, a reflexíj hun kori változata --– 
viszont az új leletben számos tárgy a késô római, európai formai és mûhelyha-
gyomány terméke, ilyen a zabla, a szakállas nyílcsúcs vagy a niellós ezüstcsat.

A részletes vizsgálatok elôtt úgy tûnik, hogy a Kárpát-medencei rítusok kö-
zül a mostani lelet inkább a sztyeppeiekhez csoportjába sorolható. Az együttes 
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összetételével a legpontosabb analógia a mai európai Oroszország területérôl 
ismert, az említett hun kori áldozati leleteken kívül hasonló összetételû együt-
tesek az avar korban is megjelennek a Kárpát-medencében.

Panaszt nyújtott be az Uber 
Magyarországgal szemben

Panaszt nyújtott be az Uber az Európai Bizottságnak Magyarországgal 
szemben. Az amerikai székhelyû fuvarmegosztó a magyarországi mûködését 
ellehetetlenítô jogszabályt kifogásolja. Rob Khazzam, az Uber közép-európai 
régiós vezérigazgatója újságíróknak azzal indokolta a lépést, hogy a cég vissza 
akar térni Budapestre, ahol 2014-ben kezdte meg mûködését.

Az Uber kezdetben 80 000, majd 120 000, végül 160 000 havi fuvarszámról és 
1200 sofôrrôl számolt be Magyarországon. A fuvarmegosztó július 24-én szün-
tette be tevékenységét az országban, miután életbe lépett a mûködésüket 
szerintük ellehetetlenítô jogszabály.

Az Uber szolgáltatása iránt a legnagyobb kereslet Kínában jelentkezik, ahol 
azonban évi több mint egymilliárd dolláros veszteséggel mûködik a vállalat. 
Jelenleg a világ 76 országának több mint 450 városában nyújt fuvarmegosztó 
szolgáltatást, szemben az egy évvel ezelôtti 311 várossal.

Kecskesajtos-bazsalikomos
Big Mekk lett az Év Strandétele
Az Év Strandétele díjat idén a kecskesajtos-bazsalikomos Big Mekk nyerte - 

közölte Kardos Gábor, a balatoni büfékultúra és kínálat megújítását célzó 
versenyt tavaly elindító Balatoni Kör szóvivôje az MTI-vel.

A gyôztes étel a badacsonyi Kishableány és a balatonboglári Paletta strand-
bisztrók kínálatában szerepel, Bezerics Dániel specialitása, egy különleges, 
harmonikus, viszonylag könnyen elkészíthetô univerzális strandétel- fejtette ki 
a szóvivô. A verseny elôválogatását idén is a We Love Balaton portál végezte, a 
gyôztesrôl szakmai zsûri határozott.

Kiosztották az Év Felfedezettje különdíjat is, amit a vonyarci Spot nevû 
strandbüfé nyert meg. Kardos Gábor beszámolója szerint az idén nyílt hely a 
Balaton egyik legjobb strandbüféjévé válhat a jövôben lángosburgerük, a hozzá 
készített coleslaw (amerikai káposztasaláta) és az egyedi mártogatós szószaik 
révén.

Az üdülôrégió ismert borászaiból és vendéglátósaiból álló Balatoni Kör célja 
az Év Strandétele díjjal a vendéglátós szakemberek jobb elismerése. Ezt
szolgálja a társaság tavaly meghirdetett Beach Food programja is, amely 
együttmûködéssel és versenyeztetéssel kívánja elérni, hogy minél több helyen 
frissen, helyi alapanyagokból készített kreatív ételek jelenjenek meg a balatoni 
vendéglátásban a mirelit tömegáru helyett.

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

PERSONAL INJURY LAWYER

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

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

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

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

DOLLÁR
ÁRFOLYAM
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Sej, a mi lobogónk!
Érdekes törésvonal figyelhetô meg a 

szivárványos zászló használata men-
tén. Miközben az idén harmincegy 
nagykövetség állt ki a Budapest Pride 
mellett, Robert Fico szlovák minisz-
terelnök alaposan letolta külügyminisz-
terét, amiért országának budapesti 
képviselete is lobogóval tisztelgett a 
menet elôtt. A magyar külügybôl az 
Indexnek elmondták, a magyar nagy-
követségeken kizárólag a nemzeti és 
az uniós zászló loboghat. (Kivételt a 
határon túl élô magyar nemzeti közös-
ségek zászlói jelentenek, egyes ünnep-
napokhoz vagy megemlékezésekhez 
kapcsolódóan.) A Budapest Pride szer-
vezôi nyomban reagáltak: „A mozga-
lom és az egyenlô jogokért folyó küz-
delem sokkal régebb óta van jelen 
Magyarországon és Európában és to-
vább marad annál, mint a kirekesztô 
kijelentéseket tevô politikusok, képvi-
selôk és külügyesek.” Hogy mennyire 
a feje tetejére állt a világ, jól mutatja, 
hogy eközben az új brit konzervatív (!) 
külügyminiszter, Boris Johnson --– aki 
londoni polgármestersége idején ró-
zsaszín kalapban rendszeresen részt 
vett a Pride rendezvényein –- feloldotta 
elôdje rendeletét, amely elôírta, a kül-
képviseleteken kizárólag a brit, az 
uniós, valamint a királyságot alkotó 
nemzetek zászlói loboghatnak.

Talán elkerülte volna a pereskedést a 
kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal, 
ha a székely lobogó helyett náluk is 
szivárványos zászlót tûznek ki. Így vi-
szont a brassói táblabíróság minapi 
ítélete nyomán el kell távolítaniuk azt 
a város egykori katonaneveldéje, illet-
ve a Gábor Áron-szobor mellôl. A 
verdikt szerint a székely zászló magán-
jellegû szimbólum, nincs helye közte-
rületeken. A szivárványos még elmen-
ne…

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

Szíves
figyelmükbe ajánljuk
Dr. Kalotay Eszter, Csaba testvér 

munkatársa, öt napot Melbourne-
ben fog tölteni.
Aki találkozni szeretne vele, az 

megteheti augusztus 28-án a reggeli 
misén a Szent István templomban, 
vagy a déli misén a Szent Colman’s 
templomban, ahol Csaba testvér 
legujabb könyvét is meg lehet ven-
ni.
Elérhetôsége itt tartózkodása alatt 
0421 528-634 vagy (03) 9687 2928

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

Ausztrália és New Zealand fehatalmazott forgalmazója.
Telefonon István: 0407 683-002 vagy (03) 9439-7067

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net



(Folytatás az 1. oldalról.)
Tehetik, mert mindenre biztatást 

kapnak a spekuláns milliárdos által 
felkarolt álcivil társulatoktól, no meg 
az ENSZ menekültügyi fŒbiztossá-
gától is, amely a jelek szerint koope-
rál velük. A déli határnál talált eldo-
bált ENSZ-emblémás táskákban test-
vériesen megfértek a Soros György-
féle Nyílt Társadalom Alapítvány 
egyik csoportja által készített tájékoz-
tató kiadványok és az Európába jutás-
ra ösztönzŒ térképek. Úgy néz ki, a 
fŒbiztosság hasonló gyakorlatot kö-
vet, mint az áljogvédŒk. Ha nem így 
lenne, azonnal cáfolniuk kellett volna 
a felmerült gyanút.

Végig követhetŒ tehát a lineáris vo-
nal, az erŒszakos bevándorlásboom 
torz evolúciója. Említett személyek, 
szervezetek mind szemek a láncban. 
Ha vétlenek lennének a migráció és a 
nyomában loholó terrorizmus eszkalá-
ciójában, el kellene határolódniuk a 
migránslázító csapatok tevékenysé-
gétŒl, hogy még a látszatát is elkerül-
jék a bûnpártolásnak, az EU és orszá-
gainak a belügyeibe való beavatkozás-
nak.

Hiszen nem kis bûnökrŒl van szó – 
embercsempészés gyanúja is felme-
rülhet. Ha ehhez hozzávesszük, hogy 
a szülŒföldjükkel elégedetleneket 
alaposan átverik a csábításokkal, ak-
kor az általuk állandóan menekültek-
nek aposztrofáltak életével is felelŒt-
lenl játszanak. A terrorizálás eszköze-
ként használják fel az átvert szeren-
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csétleneket, hogy nyílt társadalmi ál-
muknak megfelelŒ népesség alakul-
jon ki súlyos háborús konfliktusok 
elhúzódása árán is. Tudják, hogy mig-
ráció nélkül sem Európában, sem 
pedig az Egyesült Államokban nem 
jön létre olyan választóközönség, 
amely hatalmukat megszavazná. A 
betelepítés tehát nem az ötödik vagy 
sokadik elem, hanem a fŒ cél.

Mondják némelyek ellenvetésként, 
Amerikában mást jelent a bevándor-
lás, ott könnyebben lehet hozzászok-
tatni a lakosságot. Az Egyesült Álla-
mok felvirágzásához azonban nem az 
erŒszakos, ellenséges, invazív beván-
dorlók járultak hozzá. S fŒként nem 
az integrációt, s együttmûködést 
megtagadók. Ahogy Európában sem 
az ilyesfajta betelepülŒk lendítettek a 
fejlŒdésen. Az igazán nagy gond így 
az, hogy vadliberális tanácsadóik 
intenciói szerint ragaszkodnak az ille-
galitáshoz és ellenségesen viselked-
nek. ErrŒl pedig a ballib politikai 
felvilág és a hozzá kapcsolódó, általa 
pórázon tartott sajtó semmilyen mó-
don nem hajlandó beszámolni.

Az eredmény drámai: a Nyugatot 
tökéletesen készületlenül érték az 
erŒszakos cselekmények, terrorista 
merényletek. A migráció és a terror-
izmus közti kapcsolatot a PC jegyé-
ben ma is megpróbálják letagadni, 
ami persze egyre tragikomikusabb. 
Van-e épeszû ember, akivel el lehet 
hitetni, hogy a lezúduló hatalmas esŒ-
zések és az azokat követŒ árvizek 
között nincs összefüggés?

A bevándorlásboom láncolata

Donald Trump, az amerikai Re-
publikánus Párt elnökjelöltje az Egye-
sült Államok NATO-szövetségeseivel 
és Oroszországgal is együttm°ködne 
az Iszlám Állam ellen és a radikális 
iszlamisták megfékezése érdekében. 

Trump sok tekintetben finomított, 
sŒt, változtatott is eddigi külpolitikai 
álláspontján augusztus 15-én elmon-
dott – és elŒre nagyon beharangozott, 
sŒt, elemzŒk által már elŒre értékelt – 
beszédében, amit az ohiói Young-
stown-ban mondott el, s amit teljes 
egészében a külpolitikának, ponto-
sabban az iszlám nevében fellépŒ 
terrorizmus legyŒzésének szentelt. 
Beszédének mottója és lényege: „te-
gyük Amerikát ismét biztonságossá!”. 

E gondolat jegyében fejtette ki véle-
ményét a Közel-KeletrŒl, és terjesz-
tett elŒ konkrét intézkedéseket tartal-
mazó tervezetet az Egyesült Államok 
nemzetbiztonsága erŒsítésérŒl. 

A republikánus elnökjelölt a jelenle-
gi közel-keleti helyzet kialakulásának 
okait elemezve ezúttal nem ismételte 
meg múlt heti állítását, miszerint 
Obama elnök és Hillary Clinton, a 
Demokrata Párt elnökjelöltje volna 
az Iszlám Állam létrehozója, de úgy 
fogalmazott: a terrorszervezet az 
Obama-kormányzat idején „emelke-
dett fel” és erŒsödött meg, az ameri-
kai elnök konkrét téves döntései kö-
vetkeztében is. Majd – változtatva a 
NATO-val kapcsolatos korábbi állás-
pontján – leszögezte: a NATO-szövet-
ségesekkel „nagyon szorosan együtt-
m°ködik majd az Iszlám Állam 
legyŒzésében”. E cél érdekében 
Oroszországgal is együttm°ködne. 
Katonai, ideológiai és pénzügyi 

háborút ígért a terrorszervezet ellen. 
Trump szerint 2009-ben, még 

mielŒtt Obama és Clinton hatalomra 
került, Szíriában a damaszkuszi 
kormány ura volt a helyzetnek, és az 
Iszlám Állam majdhogynem elt°nt. 
Megállapította: ma Szíriában polgár-
háború pusztít, az Iszlám Állam nagy 
területeket tart ellenŒrzése alatt, és 
Irak is káoszba süllyedt „Obama és 
Clinton döntései következtében”. 

Trump felidézte a tavaly téli kali-
forniai terrormerényletet, amely San 
Bernardinóban történt, majd az idén 
Orlandóban elkövetett tömegmészár-
lást is, s megjegyezte: mindkét eset-
ben sejteni lehetett az elkövetŒkrŒl, 
hogy radikalizálódott iszlamisták. A 
San Bernardinó-i terrorakció nŒi elkö-
vetŒje például illegálisan tartózkodott 
az Egyesült Államokban, „vŒlegénye 
vízumával”, amely vízumfajta – hívta 
fel a figyelmet Trump – nem is léte-
zik. Az orlandói tömegmészárlás elkö-
vetŒjérŒl pedig tudták, hogy örömmel 
üdvözölte a 2001. szeptember 11-i ter-
rormerényleteket, ám az ismerŒsök 
és a szomszédok nem mertek errŒl 
szólni a hatóságoknak, attól való fé-
lelmükben, hogy rasszistáknak bé-
lyegzik Œket.

Trump hangsúlyozta: megengedhe-
tetlen, hogy mégegyszer ilyen terror-
akciót elkövethessenek amerikai föl-
dön, s ennek érdekében elnökként 
szigorú ellenŒrzést vezetne be. ElsŒ 
elnöki intézkedései között ígérte egy 
bizottság életre hívását, amelyben 
mérsékelt amerikai muszlimok is 

résztvennének, hogy közös erŒvel ta-
nulmányozzák „a radikális iszlámot”, 
és együtt próbáljanak meg gátat 
vetni a muszlim radikalizálódásnak. 
„Együtt” és „közös erŒvel” – gyakran 
hangzottak el ezek a szavak: Trump 
olyan leendŒ elnökként mutatta be 
magát, aki az összefogást szorgalmaz-
za az amerikai társadalom különbözŒ 
csoportjaival. Közben nem mulasz-
totta el minŒsíteni Barack Obamát 
sem: „megosztó” elnöknek nevezte. 

A republikánus elnökjelölt a beván-
dorlók ellenŒrzésének új rendszerét 
ígérte, s aként fogalmazott: „aki ide-
jön, illeszkedjék be a társdalomba, de 
aki gy°löletet prédikál, azt elŒször 
felkérjük, hogy menjen haza, s ha 
nem akar, akkor mi toloncoljuk Œt 
vissza a hazájába”. Álláspontja szerint 
a külügyminisztériumnak és a bel-
biztonsági minisztériumnak össze kell 
majd állítania egy listát a világnak 
azon térségeirŒl, amelyek veszélye-
seknek minŒsülnek, s onnan az Egye-
sült Államok vagy nem fogad be, 
vagy nagyon szigorú ellenŒrzés után 
fogad be menekülteket. 

Donald Trump ostorozta demokrata 
párti vetélytársát, Hillary Clintont, s 
leszögezte, hogy Clintonnak „hiányzik 
a morális tisztasága” ahhoz, hogy a 
Fehér Házba kerüljön. Kijelentette: 
Hillary Clinton Amerika Angela Mer-
kelje akar lenni. Szerinte a demokra-
ták elnökjelöltje potenciálisan veszé-
lyes menekültek egész hadát hívná az 
Egyesült Államokba. A beszédben 
Trump „gy°löletes ideológiának” ne-
vezte az iszlamisták elveit, s szerinte 
nem szabad megengedni, hogy elá-
rasszák a világot.

Mikor térnek már észhez a nyugati 
társadalmak népei? Mire várnak a 
franciák, a németek? A 2017-es parla-
menti választásokra? Nem lesz késŒ 
addigra? De különben is, a szélsŒlibe-
ralizmussal fertŒzött választók, a szo-
cialista–liberális–kommunista–zöld 
alakulatok tömege, lehet, hogy újra 
hatalomhoz juttatja a nemzeteiket 
sírba vivŒ politikai elitjeiket, és akkor 
már nem lesz menekvés, mert akkor 
ezek már be fogják teljesíteni a meg-
kezdett m°vüket: Európa végzetét. 

A nyugati társadalom beteg. Hiába 
lesz a titkosszolgálatok megerŒsítése, 
a rendŒri, katonai létszám megemelé-
se, az önkéntes rendŒrök, segítŒk be-
állítása, a merényletek, terrortámadá-
sok nem kerülhetŒk el, amíg a társa-
dalomban a jó és a gonosz relativizá-
lása a mérce, és a politikai vezetés 
nem áll ki egyértelm°en az évezredes 
értékrend szerinti Jó feltétlen érvé-
nyesítése mellett.

Amíg a neoliberális szélsŒségek 
csúcsra járatása helyett a társadalmi 
együttélés ezeréves európai normái 
alkotta értékrend nem áll helyre, ad-
dig hiába minden, csak pótcselekvés 
az egész próbálkozás. Az emberi jo-
gok tisztelete, a másság iránti türe-
lem…  a nemes szándéknak helye van 
a társadalmi életben, de csak addig, 
amíg nem élnek vissza vele. Amíg 
nem fordítják visszájára a szép elve-
ket, a nemes szándékot a törvénytisz-
telŒ, jó szándékú többséggel szem-
ben.

De ha a pipogya vagy hazaáruló, 

politikai hatalmat gyakorló vezetŒk 
nem fojtják el csírájában a visszaélé-
seket, ha nem torolják meg a normá-
lis többség elleni gyalázatos provoká-
ciókat, akkor a társadalom védtelenné 
válik az eltorzult, egykor nemes esz-
mékkel szemben, és beteggé válik. A 
különbözŒ különbbé emelkedik, és a 
deviáns lesz a norma. Jelenleg itt 
tartunk. A gonosz áll nyerésre a jóval 
szemben.

Azt mondja az Iszlám Állam, hogy 
vállalja a felelŒsséget a nizzai, a pá-
rizsi, a brüsszeli, a német, a norman-
diai stb. terrortámadásokért. MirŒl 
beszélnek? Milyen felelŒsséget vállal 
ez a terrorbanda? Mikor, hogyan, ki 
elŒtt vállal felelŒsséget az ártatlan 
emberek százainak legyilkolásáért?

A nyugati társadalmakban elültetett 
félelem légköréért, a világ számos 
pontján elkövetett gyilkos merény-
letekért, az általuk teremtett kaotikus 
állapotokért, a normális élet lehetet-
lenné tételéért is „vállalja a felelŒs-
séget” az Iszlám Állam? Lássuk már 
ezt a felelŒsségvállalást! Mikor állnak 
bíróság elé, mikor állnak ki a nép elé 
a „felelŒsségvállalók”?

Mikor néznek szembe jól megérde-
melt büntetésükkel? Soha, sehol, sem-
mikor. Találjon már ki a média vala-
milyen más szóhasználatot arra, ami-
kor egy-egy gaztett elkövetése után 
bejelentkezik ez a terrorbanda, hogy 
közük van a gyanútlan, ártatlan em-
berek lemészárlásához! Ne írjanak, 
ne beszéljenek „felelŒsségvállalásról”, 
hanem csak azt írják meg, hogy a 
gyilkosokkal, merénylŒkkel, terroris-
tákkal azonosul az Iszlám Állam, ve-
lük vállal közösséget!

Trump a NATO-val és Oroszországgal együtt 
harcolna az ISIS ellen

Vajon az Európai Unió Bizottsága, 
Junckerrel, Schulzcal az élen, és 
Angela Merkel, az Európai Unió tény-
leges vezetŒje vállalja-e a felelŒsséget 
az unió területén mindennapossá vált 
iszlamista terrorcselekményekért? 
Esze ágában sincsen. Még nyilatko-
zatban sem, még olyan cinikusan 
sem, mint az Iszlám Állam.

Virágot visznek ájtatos arccal, meg-
rendülten a tetthelyekre, fogadkoz-
nak, hogy most már tényleg mindent 
megtesznek… és Merkel századszor 
is elmondja, hogy megbirkóznak a 
feladattal, nem hátrálnak meg stb. 
Valójában azonban semmit sem tesz-
nek sem az Iszlám Állam felszámo-
lása, sem a tömeges illegális beván-
dorlás ellen, sem Európa megszállá-
sának azonnali megszüntetésére.

Még gondolatként sem merül fel 
bennük, hogy az illegális bevándorlás-
nak véget vessenek. Inkább azon 
mesterkednek, hogyan lehetne legali-
zálni és a népek torkán lenyomni az 
ingyenélŒ milliók betelepítését és a 
mindennapossá váló terrorcselekmé-
nyek elfogadtatását.

EbbŒl van már nagyon elege Európa 
népeinek, ez ellen küzdenek a V4-ek, 
élükön Magyarországgal, és ezért 
hagyta el az uniót Nagy-Britannia, 
nem vállalva a megadó engedelmes-
séget, az önkéntes halált.

A Nyugat társadalma (nem csak 
Európában, mert látjuk, mi történik 
Amerikában is) beteg. Gyógyulásához 
a népek, nemzetek öntudatra ébre--
dése szükséges. Az, hogy lerázzák 
magukról a rájuk telepedett, a hata-
lomba belemerevedett, a népüktŒl 
elszakadt politikai eliteket. Európában 
és az Egyesült Államokban egyaránt.

(A szerzŒ nyugalmazott ügyvéd.)

A milliárdos szigorú 
ellenôrzéseket ígér

Az egész nyugati társadalom nagyon beteg

Somogyi János

Nem munkára kell a migráns
Nagy volt a hangja a baloldalnak, hogy majd a német ipar csak úgy 

simán felszippantja a munkaképes migránsokat. Aztán most kiderült, 
hogy az 1,1 millióból, nem több százezer, hanem összesen 54 – nem téve-
dés! – ötvennégy bevándorló kapott munkát német nagyvállalatoktól. 
(Korábbi posztomban már írtam arról, hogy a migránsok nem törik 
össze magukat, hogy munkába álljanak.

Két liberális hazugság is megdŒlt ezzel az adattal. Kiderült, hogy nem 
azért kell támogatni a migrációt, mert több százezer üres állás van 
Németországban, amelyeket a szakképzett bevándorlóknak kell betölte-
niük. Továbbá: nem azért kellenek Európának a migránsok, mert 
nyugdíjrendszer csak nagyszámú, új munkaerŒ beáramlásával tartható 
fenn. A migránsok ugyanis egyáltalán nem szakképzettek, nem beszél-
nek idegen nyelveket, sŒt sokuk analfabéta. A német cél, hogy 2020-ra 
ötszázezer migráns fog dolgozni Németországban, teljesen irreális. És 
világos, hogy a Mallorcán üdülŒ német nyugdíjasokat nem szír beván-
dorlók fogják eltartani.

Európának sokkal inkább a liberális politikai célok miatt van szüksége 
a migránsokra, és fŒként azért, mert a migráció maga teremt munka-
helyeket. Persze nem a menekülteknek, hanem a németeknek. Segély-
munkások, egészségügyi alkalmazottak, tolmácsok, hivatalnokok, ügy-
védek, gyógyszergyárak, biztonsági cégek, élelmiszeripari vállalkozók 
találják meg számításaikat a bevándorlásban. Üzletág ez is. Több mint 
egy millió migráns eltartása iszonyú pénzbe kerül és nem idénymunka. 

Évekre tervezhet az a vendéglátó-ipari cég, amely például a mig-
ránsokra fŒz. De az is, amelyik gondoskodik orvosi ellátásukról, vagy 
amelyik a menekülttábort felépíti, takarítja, Œrzi. Kaszálnak a gyógy-
szergyárak is. Mivel a migránsok többnyire súlyosan fertŒzött orszá-
gokból jönnek, be kell Œket oltani, kezelni kell a betegségeiket – például 
a köztük gyakori hepatitist. 

Az egészségügyi ellátásba belépŒ újabb 1 millió ember jelentŒsen 
megdobja egy gyógyszercég forgalmát. (Udo Ulfkotte A menekültipar 
cím° könyvében ír errŒl részletesen.)

Persze a migránsok gyógykezelését a német adófizetŒk állják, ami 
teljesen tönkre teszi a német ellátórendszert, hiszen a menekültek nem 
fizetnek egészségügyi járulékot, nem fizetnek adót. Illetve, bocsánat,  
54-en kŒzülük már igen.

Szikszai Péter, Magyar IdŒk



A dolgok logikájából fakadóan újjá-
építeni azt kell, amit leromboltak.

Természeti katasztrófák, hadseregek, 
érzéketlen várostervezôk vagy át-, de 
inkább bevonuló alakulatok. Átvonul-
tak volna a törökök is, németek is, 
oroszok is, de maradtak. Nem volt már 
erejük továbbmenni, lerombolták, 
amit értek. Városokat, hidakat, palo-
tákat és kunyhókat, az évszázadok 
alatt felhalmozott javainkat. Nincs 
igazán a köztudatban, milyen pusztí-
tást végzett a török, a német, az orosz 
ebben az országban. Majdhogynem 
romantikus ködbe burkolózik már a 
sok emberöltô, amely talán örökre ki-
szakította az országot Európa szerves 
fejlôdésébôl. És a magyarságot is 
megfosztotta attól, hogy képes legyen 
betölteni addig evidens küldetését. 
Hogy Európát szilárdítsa meg itt a 
végeken, és megállítson mindenféle 
keleti hordát, eszmét, vallást, népván-
dorást.

Sokáig sikerült: a véres küzdelemben 
két királyunk is a csatatéren, karddal 
a kezében esett el. Várnában és Mo-
hácsnál is. És százezernyi vitézünk, a 
magyarság színe java sokféle ránk 
kényszerített háborúban. A harcot 
elvesztettük. Nyugatról segítô kezet 
vártunk, de sokáig csak egy kisujj 
nyúlt felénk, és aztán már annyi sem.

Idomulni kellett, de már nem kultúrá-
hoz, valláshoz: idegen hatalomhoz. 
Vagy esetleg megtéveszteni azt hódo-
lattal, hízelkedéssel. (S persze élvezni 
ennek elônyeit). De megtanultuk! 
Nagyságról, küldetésrôl már alig esett 
szó, legfeljebb a ködös „harmadik 
útról”. A Bocskaiak, Tökölyek, Rá-
kócziak, Zrínyiek, Wesselényiek 
kígyóinkat eltaposták volna. És 
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milyen igazuk volt! De jött az új arisz-
tokrácia, jöttek a kiszolgálók, a hitet, 
urat meg nyelvet is könnyen cserélôk. 
Általában kurucok vagy labancok let-
tünk, de inkább a kettô között didereg-
ve bujdosó magyarok.

A használni vágyás szökkent szárba a 
reformkorban a tetthazafiság és a 
rebellió jegyében. Akkor kevesen lát-
ták, maga Széchenyi és Kossuth sem, 
hogy e kettô milyen sorsszerûen ka-
paszkodik, fûzôdik egymásba itt, Kö-
zép-Európában. Az arányokat eltalálni: 
ez a politikus felelôssége errefelé. Ez 
volt a reformkorban, a huszadik szá-
zadban és ez ma is. Igazi nagy állam-
férfi az lehet, aki a helyes arányokat 
megtalálja, és érvényesíti is! A tettha-
zafiság és ellenálló hazafiság egy célt 
szolgál. Ha ez a két gondolat két ellen-
tétes tábort képez, elvesztünk. Dilem-
mák mindig lesznek: kiegyezni, beletö-
rôdni vagy ragaszkodni a 
negyvennyolchoz? Hódolat vagy eb 
ura fakó? Hiszen a „kiegyezés” után az 
építkezés ideje jött el. Iskoláink, kor-
házaink, hídjaink, középületeink, va-
sútjaink legnagyobb része akkor épült. 
Csak ma már nem csukódnak az abla-
kok… Újjáépült az ország. Újjáépítette 
szimbólumait is: az esztergomi Bazili-
kát, a budai királyi Várat, ezer falu 
templomát. A „lehetôségek országa” 
volt Magyarország minden itt élô és 
bevándorló népnek. Itt, Európa köze-
pén. Sikertörténet volt, és hogy nem 

Újjáépítés: 
szükség és érték

lett jó vége, az csak részben a mi hi-
bánk.

Ami utána történt: már inkább a rom-
bolás. A széthúzás, önfeladás, kiszol-
gáltatottság. De a magyarság még 
ebben a letarolt, legyengített, mega-
lázott állapotban is képes volt egy 
olyan szabadságharcra, amely tiszta-
ságával és nemességével tûnt ki. A 
forradalomban, 1956-ban konkrétan 
megfogalmazták a semlegesség esz-
méjét. Ez csak úgy lehetett, hogy a 
magyarság még bízott magában. 
Mindössze hatvan éve történt.
Utoljára akkor rombolták le a várost, 

a többi –-- fôként lelki, szellemi, erköl-
csi –- rombolás már saját mûvünk. A 
kádári idôszak –-- a felgyorsult világ-
ban – igen hatásosnak bizonyult. Sokan 
el is hitték, hogy az egy „harmadik út”. 
Épült akkor is az ország, de az össze-
omlás tragikus volt. A szocializmus 
történelmi kudarca után megint eljött 
az újjáépítés ideje. De bekövetkezett, 
amire nem számítottunk, mert nem 
figyeltünk eléggé. Kiraboltak. Ha va-
laha kellett a tetthazafiság és az ellen-
állás értelmes egyensúlya a politiká-
ban, akkor ma kell igazán. A tétek 
láthatóan emelkednek. Már nem 
„csak” a javaink, a nemzet, az ország 
léte forog kockán. Tudjuk, hogy a mi 
országunk szinte védtelenebbül állt 
1990-ben az új kihívások elôtt. Ennek 
dokumentálható történelmi okai 
vannak.

A rendszerváltoztatás óta sok idôt, 
erôt vesztegettünk el. Alighanem ez a 
mostani nekiveselkedésünk az utolsó 
esélyünk. Ma is van megosztottság. 
Vannak, akik azt hirdetik, hogy tárjuk 
ki a kapuinkat. Olvadjunk egy nagy 
masszává, most a globalizmus jegyé-
ben. Volt már ilyen. Akkor császártól 
führerig a germán egység jegyében. 
Késôbb cártól a fôtitkárig a pánszlá-
vizmus meg a kommunista világrend-
szer jegyében. Ma másként zajlanak a 
dolgok. Nem birodalmak hódítanak. A 
helytartókat nem Haynaunak, Veesen-
mayernek vagy Kádár Jánosnak hív-
ják. Másként dolgoznak ma. Szeren-
csétlen, megtévesztett, jobb sorsra 
érdemes milliók kelnek útra, hogy új 
rabszolgák lehessenek, mert rabszol-
gának jobb lenni, mint megdögleni. S 
velük mi is azok legyünk. Úgy tûnik, 
ma már Európa is egy hatalmas ültet-
vény, amelyet be kell népesíteni.

Ha nem akarunk rabszolgák lenni, de 
cselédek sem, építkezzünk és álljunk 
ellent. Építsük újjá az önmagunkba 
vetett hitünket. Ne törôdjünk bele a 
másodrangú európai polgár állapotba, 
mondván, hogy alattunk is vannak! 
Modern oktatás, egészségügy, kultúra, 
ipar és mezôgazdaság. Újjá kell épí-
teni élni akarásunk szimbólumait is. 
Azt hiszik talán, hogy Itáliában a ve-
lencei harangtorony nem omlott már 
le? Nem hordták el a köveit? A husza-
dik században építették újjá, és ki ten-
né ma fel a kérdést: mennyibe került 
ez? 

Azt hiszik, hogy a drezdai székesegy-
ház nem semmisült meg? Mégis áll. 
Vagy a varsói óváros? A semmibôl állí-
tották helyre. A párizsi Notre Dame 
ilyen pompában vészelte át az évszá-
zadokat, köztük Robespierre-éket? 
Nagyon helyes, hogy nem építünk gi-
gantikus templomokat, mint Bukarest-
ben, Moszkvában vagy Nigériában. 
Felhôkarcolókat, mint Dubajban. 
Nincs rá szükség. De értékeinket hely-
reállítani, megóvni: erre szükség van.

Újjá kell építeni magunkat. Ehhez 
hozzátartoznak a szimbólumok is. 
Nem elegendôek, de szükségesek. Ér-
dekes, hogy még 1945 után is tudtak 
errôl valamit. Talán „Gerô, a hídverô” 
is. Hiszen szerkezetileg csaknem ere-
deti állapotában állították helyre a Sz-
abadság hidat (egykor Ferenc József-
híd), a Lánchidat és a Margit hidat is. 
Az értetlenek akkor is ágáltak, pedig 
az is újjáépítés volt. Hogy rossz irányt 
vett, megint nem csak a mi hibánk. 
Kádár már nem ejtett könnyet az Er-
zsébet hídért. Pedig hány illegális ta-
lálkozót bonyolíthatott le a hídfônél… 
Nem volt érzelgôs ember.
Aki épít, hisz a jövôben. Megdöb-

bentô, hogy manapság nagy hangon 
azt kiabálják itt is, ott is: ne építs! Mi-
nek? Még nem mondják, de gondolják: 
minek, hiszen úgyis véged! Hiszen 
nincs jövôd! Elfogysz. Elöregedsz, 
elmenekülsz, kihalsz, sôt: megsülsz! 
Gátat se építs! A budai Vár maradjon 

romos állapotban. Nem kell múzeum! 
Stadion meg uszoda aztán fôleg nem! 
Út sem, gyár sem, atomerômû semmi-
képpen! Minek? Kinek kell itt még 
áram harminc év múlva? Van egy 
lebegô, helyét nem találó része a ma-
gyar értelmiségnek, amely nihilistább 
a valaha voltnál is, és amely így a 
legrosszabb magyar értelmiség. Ez a 
gyászos társaság összeomlást vizionál 
nap mint nap képernyôn, rádióban, la-
pokban, minden létezô fórumon. Szin-
te már saját érdekeivel szemben is. Ne 
becsüljük le ennek hatását! Ez a hit-
ványság sem új: zsoldot vár. A zsold 
biztosan érkezik is. De kitôl? És med-
dig? Már jóval több mint ezer év tanul-
sága, hogy ennek csak rossz vége le-
het. S jó, ha azok is megjegyzik ezt, 
akik tagadják, hogy a magyarság 
szükség és érték az emberiség földi 
útján.

Szerencsés Károly 
(Magyar Hírlap)

RAJKÓ



Szlovákiához hasonlatosan Csehor-
szágban is tervezik a közmunka beve-
zetését a szociális segélyek folyósítá-
sáért cserébe. A Hospodárske Noviny 
szlovák gazdasági napilap úgy tudja, 
hogy a cseh munkaügyi minisztérium 
már kidolgozta a közmunka bevezeté-
sének jogi feltételeit, az intézkedéstôl 
a mintegy 160 ezer tartósan állástalan 
egy részének visszavezetését várja a 
munka világába.

A szaktárca azzal számol, hogy aki 
aktívan kiveszi a részét a közmunka-
programból, az havi 3700 koronában 
részesül, aki kevésbé, az 1500 koro-
nával kisebb segélyben részesül, vége-
zetül a programot teljes mértékben 
elutasítók semminemû szociális se-
gélyt nem kapnának. Ez látszólag szi-
gorú intézkedésnek tûnik, azonban a 
Mladá Fronta Dnes közéleti napilap 
júniusban arról írt, hogy nemegyszer 
elôfordul: a (formálisan) munkát kere-
sôk akár a havi 20-24 ezer koronás 
(220-265 ezer forint) bruttó keresettel 
kecsegtetô ajánlatokat is visszautasíta-
nak.

Például a McRoy Czech munkaerô-
közvetítô társaság az általános gép-
gyártásban kínált állásokat ekkora fi-
zetésért cserébe, és a jelentkezô 30 
állástalan közül végül egyik sem fo-
gadta el a lehetôséget. A McRoy Czech 
szerint már nemcsak Prágában, ha-
nem Brünnben is alig lehet találni je-
lentkezôt, aki hajlandó 20 ezer korona 
körüli bérért dolgozni, miközben az 
országos átlagkereset 27 ezer korona.

Szlovákiában 2014 januárjában lépett 
életbe a közmunkaprogramról szóló 
törvény, ennek keretében legalább ha-
vi 32 órát kell ledolgozni, cserébe a 
rászoruló havi 61,60 euró segélyt kap. 
Az a négytagú család, amelynek fel-
nôtt tagjai visszautasítják a felkínált 
munkát, havi 120 eurót veszít: a 156 
eurós támogatás 36 euróra olvad. A 
szociális ügyi minisztérium szerint így 
lehet majd újra visszavezetni az embe-
reket a munkaerôpiacra. „Aktivizál-
juk a szociális segélyen élôket” -– 
magyarázta a jogszabályt Ján Richter 
szociális ügyi miniszter.

A jogszabály annyi könnyítést tartal-
maz, hogy továbbra is kaphatja a se-
gélyt az, akinek nem jut munka, vagyis 
akinek semmilyen közmunkát nem 

tud felajánlani az önkormányzat. „Fon-
tos eleme a jogszabálynak, hogy csak a 
településen állandó lakhellyel rendel-
kezôknek kell munkát kínálni” –-- véli 
Jozef Dvonc, a Szlovákiai Városok és 
Községek Szövetségének elnöke.

A szlovák szaktárca másik „fegyve-
re”, hogy azoknak a tartósan munka-
nélkülieknek, akik önerôbôl állást ta-
lálnak, ám a keresetük nem éri el a 
minimálbér kétszeresét (ez napjaink-
ban 405 euró), fél éven át havi 126 eu-
rót folyósít, majd további hat hónapon 
át ennek az összegnek a felét. A mun-
kaügyi tárca szerint e megoldás révén 
egy év leforgása alatt mintegy 25 ezer 
ember vette fel a munkát. A képhez 
hozzátartozik, hogy még így is mintegy 
150 ezren vannak legalább két éve ál-
lás nélkül. Szlovákiában egyébként hat 
hónapig jár munkanélküli-segély, ám 
e juttatásból csak minden tizedik állás-
talan részesül.

Ez nagyrészt a segély szigorú szlová-
kiai feltételeinek köszönhetô, ez ugya-
nis csak annak jár, aki az elbocsátása 
elôtti három évben legalább két évet 
ledolgozott. A munkanélküli-segély 
összege nagyságának kiszámítását 
2013 januárjától szigorították, azóta 
legfeljebb az országos átlagbér kétsze-
resébôl számítják ki a nagyságát.

* * *
Kelemen Hunor szerint a romániai 

szakértôi kormány megpróbálja meg-
akadályozni, hogy a csíksomylói búcsú 
felkerüljön az Egyesült Nemzetek Ne-
velésügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezete (UNESCO) szellemi kultu-
rális örökségi listájára.

A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) elnöke a székelyföldi 
Csomakôrösön (Chiurus) egy pódium-
beszélgetésen beszélt errôl. Mint feli-
dézte, kulturális minisztersége idején 
terjesztették fel 2011-ben a csíksom-
lyói búcsút az UNESCO szellemi kul-
turális örökségi listájára.

„Informálisan tudjuk, hogy az UNES-
CO ezt elfogadta, hivatalosan hátra 
van még egy szavazás az év végén. 
Azonban a beterjesztô állam, jelen 
esetben Románia, bármikor visszavon-
hatja a jelölések közül a csíksomlyói 
dossziét. Néhány hónapja a román 
külügyminisztérium és a kulturális 
tárca azon dolgozik, hogy a szakembe-

rek által összeállított, minden érdekelt 
fél beleegyezését és támogatását élve-
zô indítványt, dossziét visszavonja” – 
idézte Kelemen Hunort az RMDSZ 
hírlevele.

Kelemen sérelmezte, hogy a Ciolos-
kormány nem hozta létre a magyar 
pedagógusképzô intézetet, holott a 
kormányhatározat hónapok óta elké-
szült, és az intézetre a költségvetésben 
pénzt különítettek el. „Tologatják a 
papírokat egyik minisztériumból a 
másikba, most éppen a külügyminiszté-
riumban azt vizsgálják, hogy ennek az 
intézménynek milyen diplomáciai és 
külpolitikai vonzatai lehetnek. Ez ab-
szurdum” –-- jelentette ki.

Az RMDSZ elnöke azt is felrótta a 
kormánynak, hogy az erdélyi regioná-
lis mûemlékvédelmi bizottságból min-
den indoklás nélkül felmentett két 
magyar szakembert: Guttman Sza-
bolcsot, Nagyszeben volt fôépítészét 
és Csók Zsolt régészt. A kormány 
számlájára írta, hogy késik a mezôgaz-
dasági támogatások folyósítása, és a 
kormány a nyári költségvetés-kiegé-
szítéskor egyetlen lejt sem juttatott a 
megyei önkormányzatoknak.

„Ilyen körülmények között úgy vé-
lem, nincs szükség technokrata kor-
mányra” –-- idézte Kelemen Hunort a 
hírlevél.

Az ôszi parlamenti választásokra vo-
natkozóan elmondta, várhatóan mint-
egy felerészben megújulnak az RM-
DSZ parlamenti frakciói. Kijelentette: 
a szövetség két befutónak számító 
képviselôi helyet ajánl fel a Magyar 
Polgári Pártnak (MPP).

* * *
A svéd kormány tiltakozik amiatt, 

hogy Magyarország nem hajlandó fo-
gadni Svédországból azokat a mene-
dékkérôket, akiket Magyarországon 
regisztráltak. Stockholm bejelentette, 
hogy evégett a jövô héten bekéretik a 
külügyminisztériumba a magyar 
nagykövetet.
Morgan Johansson, a migrációs 

ügyek minisztere a TT sajtóügy-
nökségnek nyilatkozva azt mondta, 
hogy Magyarország a területén re-
gisztrált menedékkérôk fogadásának 
elutasításával megszegi a dublini 
egyezményt, amelyhez csatlakozott, 
és amely lehetôvé teszi, hogy a tagor-
szágok visszaküldjék a menedék-
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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

A legsikeresebb 
magyar olimpikon
Hosszú Katinka bámulatra méltó 3 

arany és 1 ezüst éremei után tény, 
hogy egy néhányszázad másodperc 
miatt Katinka csak majdnem utolérte 
egy még élô 95 éves ötszörös olimpiai 
bajnok tornászt, a magyar tornasport 
legeredményesebb versenyzôjének 
rekordját.
Keleti Ágnes 46 alkalommal nyert 

magyar bajnokságot, hétszeres csa-
patbajnok. Ô az egyetlen magyar olim-
pikon aki egy olimpián (Melbourne 
1956) négy aranyérmet szerzett Ma-
gyarországnak. Az internetes lexikon-
ban olvashatjuk, hogy Keleti Ágnes 
(eredeti neve Klein Ágnes) 1921. 
január 9-án született egy zsidó család 
gyermekeként. A Horthy rendszer-
ben nem akadályozták sportpályafutá-
sát. A Nemzeti Torna Egylet színeiben 
kezdte meg a sportolást, 18 évesen 
mutatkozott be a válogatottba. 1940-
ben nyerte elsô bajnoki címet. A hábo-
rút a német megszállás után vidéken 

hamis papirokkal vészelte át. Az 1948-
as nyári olimpián a válogatott csapat 
tagja volt, de sérülés miatt nem vehe-
tett részt a versenyen. 1949-ben négy 
aranyat nyert a fôiskolai világbajnok-
ságon. Az 1952-es Helsinki olimpián a 
talaj bajnoka volt, ezenkivül egy ezüst 
és két bronzérmet nyert. 1954-ben a 
felemás korláton világbajnokságot 
nyert.

De karrierjének csúcspontját itt 
Ausztráliában a melbourne-i olimpián 
1956-ban érte el. Három szeren (talaj, 
gerenda, felemás korlát) és a kéziszer 
csapatban is nyert olimpiát. Ezen túl 
még két ezüst érmet (egyéni és csapat) 
is szerzett Magyarországnak.

Közvetlenül az 56-os olimpia után 
Ausztráliában, majd Izraelben telepe-
dett le. Izraelben megteremtette a 
nemzeti tornasportot. 1958-tól 1980-ig 
az izraeli tornász válogatott edzôje. 
1957-tôl 1980-ig az Izraeli Testnevelési 
Fôiskola tanára volt. Keleti Ágnes 
munkássága sajnos nem hozott tornász 
olimpiai érmet Izraelnek. Az 1952-es 
olimpiai játékok óta egy kivétellel 

mindig résztvevô Izrael állam olimpiai 
szereplése ---- udvariasan kifejezve --- 
kissé vérszegény: 1 arany, 1 ezüst és 7 
bronz. Ebben benne van a két bronz-
érem amit a judo-sok Rio-ban szerez-
tek. Magyarország érmei 1896 óta 
Rio-t nem számolva: 167 arany, 144 
ezüst, 165 bronz.
Keleti Ágnes díjai és elismerései a 

rendszerváltozás után:
Magyar Olimpiai Bizottság Olim-

piai Aranygyûrû (1995)
MOB érdemérem (2003)
A Nemzet Sportolója (2004)
A Magyar Sport Halhatatlanja 

(2008) A Magyar Tornasport Díj 
(2011) Elnöki Díszérem (2011)
Prima Primissima Díj (2015)
Végül is ne feledkezzünk meg egy 

másik Prima kitüntettrôl Darnyi 
Tamásról úszó bajnokunkról négysze-
res olimpiai bajnok (Szoul, Barcelona), 
négyszeres világbajnok, nyolcsoros 
európa bajnok. Több mint ötvenszer 
nyert bajnoki címet.
HAJRÁ MAGYAROK!

Kroyherr Frigyes
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kérôket abba az európai uni-ós tag-
országba, amelybe elôször beléptek.

„Minden országnak be kell tartania a 
közös szabályokat, különben nem 
lehetnek tagok. A jövô héten behíva-
tom a magyar nagykövetet, és közlöm 
ezt vele” –-- jelentette ki Johansson.

A 2015-ös európai migránsáradat 
szétfeszítette a menedékkérelem uni-
ós jogi kereteit, a dublini rendeletet, és 
bizonyos EU-tagországoknak –-- fôleg 
Görögországnak, Olaszországnak és 
Magyarországnak –-- sokkal nagyobb 
terhet jelentett, mint másoknak.

Svédországban a hatóságok szerint 
valamivel több mint ezer olyan mene-
dékkérô van, akit vissza akarnak kül-
deni Magyarországra, és több mint 
152 ezer olyan, aki a skandináv ország-
ban várja menedékkérelme elbírálá-
sát. A 9,8 milliós ország tavaly 163 ezer 
menekültet fogadott be, a lakosság 
számához viszonyítva a legtöbbet Eu-
rópában.

Svédország július 20-án új, szigorúbb 
menekültügyi szabályokat léptetett 
életbe, és ez azokra vonatkozik, akik 
2015. november 24. után adták be me-
nedékkérelmüket. Eszerint a hatósá-
gok a következô három évben csak 

ideiglenes tartózkodási engedélyt ad-
hatnak ki a menekülteknek, és a csa-
ládegyesítést is korlátozzák. A szabá-
lyozás alól kivételt képeznek az 
EU-tagállamok között kvóták alapján 
elosztott menedékkérôk. Emberjogi 
szervezetek élesen bírálták az új sza-
bályozást.
Szijjártó Péter furcsának és egyben 

elfogadhatatlannak tartja, hogy Mor-
gan Johansson svéd miniszter ahe-
lyett, hogy a valódi megoldást keresné, 
egy olyan országot bírál, amely betart-
ja a szabályokat –-- így reagált a 
külgazdasági és külügyminiszter az 
MTI-nek arra, hogy Stockholm beje-
lentette: a jövô héten bekéretik a kü-
lügyminisztériumba a magyar nagy-
követet.

Szijjártó Péter kiemelte: „a leghatáro-
zottabban visszautasítom a svéd igaz-
ságügyi és migrációs miniszter telje-
sen alaptalan bírálatait”. Kifejtette, az 
illegális bevándorlók visszafogadá-
sával kapcsolatban a magyar álláspont 
egyértelmû és változatlan: „csak azo-
kat fogadjuk vissza, akik valóban Ma-
gyarországnál léptek be elôször az 
Európa Unió területére”. A közel-keleti 
illegális bevándorlók százezrei azon-

ban nyilvánvalóan legalább egy uniós 
országon áthaladtak, mielôtt Magyar-
országra értek. Ôket Magyarország 
nem fogadja vissza –- tette hozzá.

Magyarország azon kevés ország kö-
zé tartozik, amely az illegális beván-
dorlási válság kezdete óta betartja az 
európai szabályokat –-- szögezte le 
Szijjártó Péter, kiemelve: „megvédjük
a határunkat, ami az Európai Unió kül-
sô határa is, így jelenleg Magyarország 
védi Svédországot is”.

* * *
Az aranyvonat létére utaló bizonyí-

tékok teljes hiánya ellenére megkezdik 
az ásatásokat Lengyelországban, az 
alsó-sziléziai Bagoly-hegységben, ahol 
egy lengyel és egy német kincsvadász 
a nácik által összerabolt kincsekkel 
teli állítólagos szerelvényt gyanítja.
Piotr Koper lengyel és Andreas 

Richter német amatôr történész 35 
fôs keresôcsapata a napokban kezdte 
meg az ásás elôkészítését a Wroclaw 
és Walbrzych közti vasútvonal 65. 
kilométerkövénél. Elkerítették a terü-
letet, és hozzáláttak a föld elegyenge-
téséhez, a fák kivágásához. A munkát 
az interneten élôben közvetítik.

Az állítólagos aranyvonatot rejtô fel-

tételezett alagutat „magánvállalko-
zásban” akarja feltárni a kincsvadász 
páros, mivel a szakértôi vizsgálatok 
nem igazoltak semmiféle hasonló ob-
jektumot a mélyben, ezért sem állami, 
sem önkormányzati szervezetek nem 
vesznek részt a keresésben.

Koper és Richter egy éve jelentette 
be, hogy egy haldokló egykori náci ka-
tonától megtudták a második világhá-
ború végén a visszavonuló németek 
által állítólag a föld alá rejtett, szerte 
Európából összerabolt kincsekkel teli 
szerelvény helyét.

A kincsvadászok szóvivôje, Andrzej
Gaik azt mondta lengyel újságíróknak, 
hogy Koper és Richter tisztában van 
az elmúlt hónapokban végzett tudomá-
nyos vizsgálatok negatív eredményé-
vel, de ez sem tántorítja el ôket, „bizo-
nyosak abban, hogy megtalálják az 
elveszett vonatot”.

* * *
A globális felmelegedés miatt az 

északi félteke legtöbb városa alkalmat-
lanná válhat arra 2085-re, hogy nyári 
olimpia házigazdája legyen, köztük 
van Isztambul, Madrid, Róma, Párizs 
és Budapest, amelyek pályáztak vagy 
pályáznak a 2020-as vagy a 2024-es 
nyári olimpiai játékok megrendezésé-
re, vagy Tokió a 2020-as játékok hely-
színe --- állapították meg amerikai 
tudósok.

Szerencsére 2024-re még nem válha-
tó drasztikus hômérséklet-emelkedés, 
így Budapest is várhatja a NOB dönté-
sét.

The Lancet orvostudományi folyóirat  
számában megjelent kommentárjuk-
ban Kirk Smith és John Blames, a 
Kaliforniai Egyetem professzorai és 
tudóstársaik a klímaváltozás modelle-
zése és az olimpiai házigazdák jelenle-
gi kiválasztásának biztonsági követel-
ményei alapján arra a következtetésre 
jutottak, hogy a Nyugat-Európán kívü-
li 543 vizsgált városból csupán nyolc --
– köztük Szentpétervár, Riga, Ulánbá-
tor, Vancouver, San Francisco, 
Calgary –-- lesz elég hûvös ahhoz, hogy 
nyári olimpia házigazdája legyen. La-
tin-Amerikában és Afrikában nem lesz 

egyetlen nagyváros sem, Nyugat-Eu-
rópában 25 város teljesítheti a követel-
ményeket –-- olvasható az egyetem 
honlapján.

A 22. századra viszont, ha a tudósok 
elôrejelzései teljesülnek, az észak fél-
tekén csupán négy lehetséges nagyvá-
ros –-- Dublin, Belfast, Edinburgh és 
Glasgow felel majd meg a követelmé-
nyeknek.

A tanulmány készítôi az északi félte-
kére összpontosítottak, ahol a világ 
népességének 90 százaléka él. Hat-
százezer lakosnál nagyobb városokat 
vonták be tanulmányukba, és kizárták 
az 1600 méter fölött fekvôket, mivel az 
ilyen magasságban rendezett olimpia 
–-- mint az 1968-as mexikóvárosi -– 
számos kihívással járt a versenyzôk 
egészségére.

A téli olimpiai játékok lehetséges há-
zigazdái felbecsülésére használt 10 
százalékos kritériumból indultak ki. A 
téli olimpia esetében ha egy lehetséges 
pályázó városban nem lesz elégséges 
hó, vagy elég hideg a játékok lebonyo-
lítására, pályázói esélyei csökkennek. 
A tudósok a nyári olimpiák esetében 
azt vették alapul, hogy ha az adott 
helyszín esetében 10 százaléknál na-
gyobb az esélye annak, hogy röviddel 
a versenyszám megrendezése elôtt el 
kell halasztani a maratonfutást --- a 
nyári olimpiai játékok egyik legjelen-
tôsebb külszíni eseményét ---, akkor az 
adott város alkalmatlan olimpia rende-
zésére.

A tudósok a jövôbeni olimpiai játékok 
helyszíneinek életképessége megálla-
pításához a WBGT-re (wet bulb globe 
temperature = a hômérsékletbôl, a 
páratartalomból, a napsugárzás erôs-
ségébôl és a szél sebességébôl számí-
tott standard) támaszkodtak mint mé-
rôeszközre. Ez a négy tényezô alapvetô 
a hôség okozta fokozott megterhelésbôl 
fakadó kockázatok reális felméréshez. 
Kutatások igazolták, hogy a WBGT jól 
modellezi a hômérséklet emberi szer-
vezetre gyakorolt hatását. A tudósok 
két klímamodellt használtak arra, 
hogy elôrevetítsék az emelkedô hô-
mérsékletet a következô évszázadban.

* * *



A méltóságos úr – 
Kiss Ferenc története

(Folytatatás)
Két év múlva a Színmûvészeti Aka-

démia igazgatója lett, és a Nemzeti 
Színház örökös tagjává választották. 
1939-ben a Színmûvészeti és Filmmû-
vészeti Kamara elnökévé nevezték ki. 
1940-tôl már ô volt a filmügyek mi-
niszteri biztosa is, a Takács Film Rt.-
ben pedig résztulajdonos. 1937-ben 
teljesen természetes volt, hogy a Kiss 
házaspár is meghívót kap Horthy 
Miklós várbeli „garden party”-jára.

Eleinte azt rebesgették: Gömbös 
Gyula miniszterelnök tolja elôre. De a 
színészkirály az Imrédy- és a Teleki-
kormány alatt is halmozta az állásokat 
és az elismeréseket. A kormányzati 
kinevezésekhez pénz és méltóságosi 
cím is járt. Meg néha kellemetlen fe-
ladatok is. A kamarát, amelynek az 
elnöke lett, azért hozták létre, hogy 
végrehajtsa a szakma zsidótlanítását. 
Színészeket, rendezôket, kollégákat 
kellett eltávolítani a pályáról az 1938. 
évi XV. törvénycikk értelmében.

Színházi embernek soha akkora ha-
talma nem volt Magyarországon, mint 
a negyvenes évek elején Kiss Fe-
rencnek. Mégis hiányzott neki valami. 
A legnagyobb álma a Nemzeti Színház 
irányítása volt.
Egy szobor ledôl
Kiss Ferencnek a Nemzetiben közös 

öltözôje volt a másik királlyal, Jávor 
Pállal. Sokszor találkozott már az út-
juk. A húszas évektôl ismerték egy-
mást, amikor még a Magyar Szín-
házban játszottak együtt. 1937-ben 
már ellenfelek voltak, de még csak a 
filmvásznon –-- Jávor pandúrt, Kiss 
Ferenc betyárt alakított a Pusztai szél-
ben. 1941-ben szerelmi riválisok vol-
tak, Kiss a megcsalt férjet, Jávor a 
szeretôt játszotta a Lángok címû film-
ben.

1944 áprilisában Jávor Pálnál elsza-
kadt a cérna. A színészkamarában 
verte az asztalt, tiltakozott a letar-
tóztatások, az elhurcolások miatt. 
Majd berontott a közös öltözôbe, és 
úgy vágta ki onnan Kiss Ferenc mell-
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Halálos tavasz ’45
 Hetvenegy évvel ezelôtt ért véget a II. világháború. Ami 

utána következett, az sem kizárólag örömöt és boldogságot 
hozott mindenkinek. Fábián Titusz (Magyar Nemzet) 

izgalmas, megható és a korról-korokról rengeteget eláruló 
sorozata  amelyben csodás mûvészek sorsán keresztül 

mutatta be, mi hogyan volt akkor, azelôtt, azután. 

szobrát, hogy darabokra tört. „Ta-
karodj innen, sötét fekély Thália 
testén, takarodj!” –-- kiáltozta. Aztán 
az akadémisták, Kiss Ferenc tanítvá-
nyai elôtt szidta fennhangon az elnö-
köt. A növendékek jelentették az ese-
tet, Jávort fél évre eltiltották. Az akkor 
19 éves akadémista, Inke László 
párbajra is kihívta Jávor Pált. Társa, a 
szintén 19 éves Raksányi Gellért vi-
szont nem volt hajlandó aláírni a Jávor 
elleni jegyzôkönyvet.

1944 májusában Kiss az Egyedül Va-
gyunk címû lap antibolsevista mati-
néján játszott Páger Antallal, egy 
külön a számukra írt egyfelvonásosban. 
A bolsevizmust legyôzô nemzeti gon-
dolatról szólt az agitációs darab, a 
színészkirály egy magyar származású 
szovjet parancsnokot, Páger egy fog-
ságba esett magyar ôrvezetôt alakí-
tott.

Hogy mit csinált vagy nem csinált 
még Kiss Ferenc ezekben az idôkben, 
azt nehéz pontosan rekonstruálni.
Gobbi Hilda így emlékezett rá: „A 

Nemzeti Színház nagyszerû mûvészé-
vel indultunk el próba után a Rákóczi 
úton, szeretett, bár tudta, hogy nem 
vagyok híve az akkori rendnek, sôt. 
Megszólalt: »Nézz ide, Gobbi, ebben a 
házban még mindig vannak zsidók.« 
És sajnos másnap már nem voltak ott 
zsidók. K.F.-et még ezek után sem 
tudtam gyûlölni, zseniális mûvésznek 
tartottam, és sajnáltam korlátoltsága, 
végzetes hiúsága miatt.

„Eszköz volt, és silánnyá vált.” A 
nyolcvanas években egy interjúban 
azt nyilatkozta: „Kiss Ferenc aligha 
értette, hogy mibe sodródik. Énvelem 
mindig baráti volt.”
Major Tamás a könyvében mûvelet-

len, deklamáló, buta színésznek ne-
vezte, aki állandóan Németh Antalt, a 
Nemzeti igazgatóját fúrta Imrédynél, 
Szálasinál.
Turay Ida viszont úgy vallott memo-

árjában: Kiss Ferenc pontosan tudta, 
hogy zsidó férje, Békeffi István a 
Rudas Szálló padlásszobájában bujkál 
a nyilasok elôl. Nem szólt errôl senki-
nek. Bános Tibor szerint Kiss azzal is 
tisztában volt, hogy Fényes Szabolcs 
kijátssza a zsidótörvényeket, továbbra 
is Békeffi és Kellér Dezsô írja neki a 
librettókat egy stróman neve alatt. 
Személyesen figyelmeztette a zene-
szerzôt, legyen óvatos, feljelentések 
jönnek ellene, tüntesse el a bizonyíté-
kokat.
A Nemzeti-igazgató
1944. október 15-én a nyilasok át-

vették a hatalmat. Négy nap múlva 
teljesült Kiss Ferenc legnagyobb ál-
ma. Ô lett a Nemzeti igazgatója. No-
vember elején újabb posztot kapott, a 
színészügyek kormánybiztosa lett. Ez 
már a sokadik megbízatás. És az utolsó 
is egyben.

Novemberben Szálasi gyûlést rende-
zett a Várban, odarendelt minden fon-
tos személyiséget, mûvészt, akit el tu-
dott érni, hogy a hungarizmusról 
beszéljen nekik. Kiss Ferenc is ott 
volt, Páger Antal társaságában. Egy 
hungarista esten Alföldi Géza Csak a 
gyökér kitartson címû versét szavalta, 
ez még a filmhíradóban is benne volt. 
1944. november 16-án az Új Magyarság 
lapnak beszélt ars poeticájáról: „A 
magyar színmûvészetet, a színházak 
mûvészi munkáját csakis az építô 
nemzetiszocializmus hathatja át.”

Másfél hónap jutott neki az intézmény 
élén. Közeledett a front, a nemzet 
színháza már leginkább csak szórakoz-
tató darabokat játszott. Hiányoztak az 
új elôadások, hiányoztak a szereplôk. 
Major és Gobbi illegalitásban volt, 
Szeleczky vidékre menekült, Jávort 
elfogták a nyilasok, aki tudott, beteget 
jelentett. Aztán bezárult Budapest kö-
rül az orosz ostromgyûrû.

Kiss Ferenc a kormánnyal és a koro-
nával együtt Nyugat-Magyarországra, 
majd Németországba menekült. Vitte 
magával a kislányát és a gyermek 
anyját. Nem a feleségét, hanem egy 
Fülöp Kató nevû fiatal színmûvészt.
Nem tilthatja be Kiss Feri
1945. május elsején Kiss Ferenc még 

mindig Németországban bujkált. Eza-
latt a Nemzeti színészei –-- Gobbi és 
Major vezetésével –- az Andrássy úton 
vonultak fel, táblákkal, jelszavakkal. 
Pataky Jenô kikiáltóként toborozta a 
közönséget:

Itt látható a Gobbi Hilda, aki két évig 
be volt tiltva.Itt látható a legnagyobb 
blamázs, itt játszik ma Major Tamás. 
Gyertek, gyertek mulatni, isteni,hogy 
ezt nem tilthatja be Kiss Feri.

Kiss Ferencet Németországban fog-
ták el az amerikaiak. Az angol meg-
szállási övezetbe menekült, kiadták. 
Egy magyar származású hadnagy, 
George Gerbner hozta haza. „Én 
fogtam el Imrédyt, Kerekest, Hain 
Pétert. És Kiss Ferencet is. Olyan 
zsúfoltak voltak a börtöneink, hogy 
hosszú ideig nem tudtuk lezárni. 

Szabadlábon volt, és naponta jelent-
keznie kellett nálam, amíg végre he-
lyet tudtunk szorítani neki. Egyre azt 
hangoztatta, hogy ô egy nagy színész, 
semmi más, soha nem politizált, nem 
érti, miért tartóztatták le –-- mesélt a 
tiszt a Fényszórónak. –- Fedák Sárit, 
úgy hallottam, aznap fogták el, amikor 
mi útnak indultunk. Szeleczky Zitának 
és Páger Antalnak is a nyomában 
vagyunk. Elcsípjük ôket.”

Kiss Ferenc a Markó utcai fogház 
harmadik emeleti cellájában várta, 
hogyan alakul a sorsa. Újságírók sû-
rûn látogatták a börtönben. „A Nem-
zeti Színház igazgatója akartam lenni, 
ez volt minden vágyam. Ezért küzdöt-
tem, és ha néha tévedtem is, vagy 
olyasmit tettem, ami nem volt fair, 
ennek az érdekében követtem el. A 
hiúságom hajtott. Meg akartam mutat-
ni, hogy a méltóságos címet, amit 
évekkel elôbb megkaptam, megérde-
meltem. Szolgálni akartam érte” -– 
nyilatkozta az egyiknek.

A vád politikai ügyésze Kiss Ferenc 
egykori nemzeti színházas színész-
rendezô-tanár kollégája, Nagy Ador-
ján volt. „Nagyon szégyellem magam, 
hogy a vádlottak padján kell látnom a 
Nemzeti Színház egy volt tagját. Szín-
játszásunk szempontjából pedig vég-
telenül sajnálom, hogy ez a színész 
olyan tehetséges, mint amilyen Kiss 
Ferenc volt. Hangsúlyozom, hogy volt, 
mert –- és ezt teljes tárgyilagossággal 
állapítom meg –-- amióta az ország-
vesztô politika szolgálatába lépett, 
egyre üresebben és lelkiismeretleneb-
bül állt a közönség elé.” Úgy hírlett, 
Rákosiék a Nemzeti vezetését ígérték 
Nagy Adorjánnak a szerepért. Az újsá-
gok még a vádiratnál is többet tudtak. 
Hogy Kiss Ferenc volt a színészet Szá-
lasija. És Hitlere. Antiszemita darabot 
íratott Kádár Lajossal. Elhurcoltatta 
Jávor Pált, Karádyt, Békeffy Lászlót 
és Horváth Árpádot. „Nem voltál való 
te se méltóságos úrnak, se akadémiai 
igazgatónak. Te csak színésznek való 
voltál. Neked nem volt elég az a siker, 
amit a színházak közönsége a két kezé-
vel tapsolt össze neked. Te a nemzet-
vezetô keze után kapkodtál” --– ször-
nyülködött a Fényszóró. Ludas Matyi 
ekkoriban nem jelent meg Kiss-kari-
katúra nélkül.
A színészek Hitlere
1945. november 26-án a Zeneakadé-

mia nagytermében került sor a perre, 
a Bárdossy- és az Imrédy-ítélet után. A 
lesoványodott és erôsen megôszült 
színészkirály ügyét a Molnár-tanács 
tárgyalta. Eljött sok kolléga, tanúként 
vagy csak hallgatóságként.

A vádirat szerint Kiss Ferenc egész 
színészi képességét, magánéletét és 
közhivatali állását a szélsôjobboldali 
eszmék szolgálatába állította, a ma-
gyar színészetet fenntartás nélkül ki-
szolgáltatta a fasiszta világnézetnek, a 
színházat propagandaeszközzé süly-
lyesztette. Egy díszelôadáson felemelt 
karral üdvözölte a hallgatóságot, és 
nyilas eszmét dicsôítô költeményeket 
szavalt. Propagandatevékenységét 
még az ország „felszabadítása” után 
sem hagyta abba. 1945 januárjában a 
Donausender rádióban felolvasta a 
„Nyilas miatyánk” címen ismert, Szá-
lasit dicsôítô költeményt. Színészi 
élgárdánk egy részének elnémításában 
vezetô szerepet játszott, ahogy 
Horváth Árpád halálában, Karády, 
Békeffi, Jávor elhurcolásában is. És 
így tovább.

Felolvasták neki az újpesti színháza-
vatáskor mondott uszító beszédét. 
Kiss nem tagadta, hogy elmondta. 

Ahogy a Solymosi Eszter vére címû 
verset is. Színésztársai üldöztetése 
kapcsán viszont azt vallotta, hogy nem 
ô, hanem a kamara fôtitkára jelentette 
fel ôket. Jávor, Karády és Horváth 
Árpád ellen pedig nem tett semmiféle 
kijelentést. Azzal is védekezett, hogy 
bár kormánybiztossá nevezték ki a 
nyilasok, ô semmilyen intézkedést 
nem eszközölt.
Tapolczay Gyula, a Nemzeti Színház 

tagja elmondta, hogy Kiss Ferencet 
még abból az idôbôl ismeri, amikor 
zsidóbarát és liberális volt. Mint fogal-
mazott: nagy színésznek tartja, de 
utolsó embernek. Abonyi Géza, a 
színészek szabad szervezetének elnö-
ke úgy vallott, Kiss Ferencet már 
akadémiai növendék korában is fékte-
len hiúság fûtötte. Örült a német meg-
szállásnak, októbertôl csak „Kitartás!”-
sal köszönt.

Terhelô vallomást tett Karády Ka-
talin is. A beszámolók szerint Kiss 
Ferenc felé fordulva szenvedélyesen 
kiáltott rá: „Maga volt a színészek 
Hitlere!” A jelenetrôl még egy Ludas 
Matyi-karikatúra is készült.

Bár sok vádpontot nem sikerült bizo-
nyítani, például azt, hogy életek kerül-
tek miatta veszélybe, az ügyész halált 
kért rá. Nyolc év börtön lett a vége. A 
Nemzeti új igazgatója viszont nem 
Nagy Adorján lett, hanem Major 
Tamás.
Mindenért fizetni kell
Kiss Ferenc Fedák Sárival, Hindy 

Iván vezérôrnaggyal, Dövényi Nagy 
Lajossal, Hóman Bálinttal, gróf Feste-
tich Ernôvel raboskodott a Maglódi 
utcai gyûjtôfogházban. A lapok szerint 
nem szenvedtek eléggé a bûnösök, 
szanatóriumi kényelemrôl, cellai dári-
dózásról, börtönbeli kaszinóéletrôl ír-
tak, arról, hogy úgy élnek, mintha a 
soproni Lövérekben lennének. „A va-
sárnapi református istentiszteleten, 
ahol helyhiány miatt együtt vannak a 
férfi- és nôi foglyok, botrányos jelene-
tek játszódnak le, ez a foglyok szerelmi 
eldorádója –-- számolt be Gyöngyélet a 
Gyûjtôben címû riportjában Palásti 
László újságíró. –-- Itt pompázik pazar 
városi bundájában Kiss Ferenc, a 
kórház örökös díszbetege is.”

Ízületi bántalmai voltak, és sokat sírt, 
írták a lapok. „Az volt a baj, hogy a Ze-
neakadémiában tárgyalták az ügye-
met. Akkor még nagyon rossz volt a 
légkör. Engem nyolc évre ítéltek, Vér-
tes Lajost pedig, aki az elnököm volt, 
igazolták. Biztosan az volt az érdeme, 
hogy Jób Dániel kutyáját rejtegette. 
Én meg Jób Dánielt segítettem, nem a 
kutyáját.                                 Folytatjuk!Kiss Ferenc utban a Markó utcai fogházba

Kiss Ferenc a hetvenes 
években



Békés Csaba  tanulmányának – 
amelyet múlt heti számunkban némi 
lényegtelen rövidítéssel közöltünk – 
elemzŒ tételeit ezúttal visszaidézve és 
dŒlt betûvel szedve megkíséreljük  
összevetni eddigi ismereteinkkel és 
értékelésünkkel. 

A tudós történész természetesen 
elismert, igazolt, ellenŒrzött forráso-
kat alkalmaz, munkája következetes 
a történészi szakma igazolt tényekhez 
alkalmazkodó rendjéhez. Módja van 
egyes elemek egyéni kiértékelésére, 
de aligha mondhat szembeszegülŒ 
ítéletet valamely világszerte vallott, 
hitt, hirdetett, tézissé vált megállapí-
tásról.  Csak példaként említve, olyan 
dogma él a politikatörténet világában, 
ami szerint a kommunizmus lebontá-
sában három személy jeleskedett : 
Reagan, Tatcher és II. János Pál. 

Mindamellett jelentŒs önállóságról 
tanúskodik Békés Csaba „új értelme-
zése”, ami szerint:

„az enyhülés 1953-ban kezdŒdött, 
és folyamatosan érvényben volt a 
hidegháborús korszak végéig, 
1991-ig. Az 1953–1956 közötti né-
hány évben a kelet–nyugati vi-
szony ugyanis olyan jelentŒs válto-
záson ment keresztül, hogy a hi-
degháború 1953 utáni szakaszát a 
szuperhatalmi együttmûködés új 
modelljének nevezhetjük.”

Ehhez a ponthoz tudjuk mi, magyar 
emigránsok hozzákapcsolni azt a fel-
ismerésünket, hogy a hivatalos ame-
rikai politika és az amerikai nép véle-
ménye egymás ellen feszült a háború 
kimenetele történetében, a kommu-
nizmus megítélésében.  Akkor még 
volt ép politikai ítéletû amerikai köz-
vélemény. Amerika népét akarata 
ellenére, de valamiféle német veszély 
indokolásával vitték háborúba, és 
nem azért, hogy a munka végeztével, 
Európa romhalmain a kommunizmus 
diadalmaskodjon. Az amerikai közvé-
leményt nyugtalanította a kommuniz-
mus térhódítása. Egy tisztességes 
tisztogatás kísérletét két év alatt le-
szerelte az akkor már többségében 
internacionalista szemléletû kor-
mányzat, amely kísérlet megtisztí-
totta volna az amerikai államappa-
rátust a beépített kommunistáktól. A 
kísérlet a média beavatkozásával 
összeomlott, olyan véget ért, amit a 
történetírás mai napig is mint boszor-
kányüldözés emleget. A közvélemény 
lenyugtatására a hivatalos politika és 
a média harsány antikommunista 
hangra váltott. Ez annyira sikeres 
taktika volt, hogy mindvégig alkal-
mazták a kormányzatok következetes 
politikájának elkendŒzésére, hiszen a 
közvélemény felháborodása még sok-
szor fellángolt, amivel a kormányzat-
nak számolnia kellett.

Amerika népét vezetŒi nem avatták 
be olyan fejleménybe, ami Európa 
tartós, véglegesnek szánt megszál-
lását eredményezi. Ki kellett találni 
valamit, ami a háború által létrehozott 
helyzet elfogadására kényszeríti a 
hazai és a „nyugati” világot, mint a 
szovjet hatalom indokolatlan és értel-
metlen berendezkedése Európában.

A fegyverkezési versenyben 
„az Egyesült Államok és a Szov-

jetunió (illetve az általuk irányított 
politikai-katonai tömbök) folyama-
tos egymásra utaltsága és kény-
szerû kooperációja lett, hiszen 
mindkét fél számára világos volt, 
hogy a termonukleáris korban 
csak a másik elviselése esetén 
tudja elkerülni a totális világégést. 
Ez azt jelenti, hogy az antagoniz-

mus és a kényszerû kooperáció 
elemei 1953 után mindvégig pár-
huzamosan és folyamatosan voltak 
jelen a szuperhatalmak viszonyá-
ban, attól függetlenül, hogy külön-
bözŒ idŒszakokban a közvélemény 
számára hol az egyik, hol a másik 
látszott dominánsnak.”

„Együttmûködésük a súlyos vál-
ságok idején is változatlan volt, a 
színfalak mögötti egyezkedés 
gyakran riasztóan cinikus és cin-
kos jellege miatt mindkét oldalon 
csak a legfelsŒ vezetés abban volt 
érdekelt, hogy mindez maradjon a 
legnagyobb titokban.”

Az amerikai politika következetesen 
botrányos irányzata olyan kettŒs poli-
tika folytatására késztette Amerika 
kormányát, amely végletekig a szov-
jet veszélyre hivatkozással indokolta 
európai katonai jelenlétét és gazdasá-
gi berendezkedését az általa megszál-
lott nyugati fél-Európában. 

A két katonai-politikai tömb anta-
gonisztikus szembenállásán alapu-
ló hidegháborús nemzetközi rend-
szer ugyanis 1945 és 1991 között 
végig fennállt, és csak a Szovjet-
unió, illetve a keleti blokk integrá-
ciós szervezeteinek az 1991-es fel-
bomlásával szûnt/szûnhetett meg. 
Így 1953-tól párhuzamosan volt 
(továbbra is) érvényben a hideg-
háborús nemzetközi rendszer a 
maga megváltozhatatlan antago-
nizmusával, illetve az enyhülés 
mint a kelet–nyugati viszonyban 
ettŒl fogva mindvégig érvényesülŒ 
új együttélési modell. Vagyis a 
hidegháború és az enyhülés nem 
egymást kizáró kategóriák.  

Könnyû lenne olyan magyarázatot 
adni, ami szerint egy nagy színjátékot 
folytattak évtizedeken át, ami a kö-
zönség számára kommunista–kapita-
lista vetélkedŒ játék megjelenítése 
volt, ugyanakkor állandó folyamat 
volt a nyilvános tárgyalás az együtt-
élés módozatairól, amihez nemcsak a 
fegyverkezési verseny megjátszása 
kellett, hanem folyt az ideológiai 
vetélkedés is amiben a világmédia 
szívesen tálalta a szovjet rendszer 
fŒlényét. Így politikai vonalon a szov-
jet dipomácia valóságos sikerek soro-
zatát élte meg a nyugatiak kudarcai 
mellett. Lehet nevezni taktikai játék-
nak, de a kérdés megválaszolatlanul 
maradt a politikatörténetben: milyen 
cél érdekében folyt ez a hosszas, szí-
vós, költséges, világméretû huza-vo-
na? Erre majd egy jövŒ történészi 
érdeklŒdés ad választ: mi készült 
ilyen nagy apparátussal, ami olyan 
egyszerûen értelmetlenné lett a szov-
jet világhatalmi társ birodalmának 
kívánatlan szétoszlásával. 

Minket változatlanul érdekel ez a 
mi lett volna ha kérdés, mert az új 
helyzetben is változatlanul fennáll a 
kérdés: mi a célja most a párját vesz-
tett világhatalomnak Európára telepí-
tett hadigépezetével és a Európára 
ráüldözött invázióval. A múlt ismere-
te nélkül a jövŒ beláthatatlan.

Felvetül tehát az ideológiai kérdés: 
hova igyekezet a nyugati nagyhata-
lom a vetélkedésben, ismerve hogy a 
kommunisták valóban meggyŒzŒdés-
sel vallották a világ átalakítását, hit-
tek az eszme gyŒzelmében, ugyanak-
kor a nyugati félen valóban terjedtek 
a kommunista elveket valló irányza-
tok (better red than dead), egyre 
terjedt az ideológiai fegyverletétel. 

Fel kellett vetni a kérdést itt az emig-
rációban, hogy ha a két nagyhatalom 
a már amúgy is deklarált kétpólusú 
világrend állandósítására törekszik, 
elkerülhetetlenné válik a két ideoló-
giai alap valamilyen konvergenciája. 
Ezért tartottuk itt veszélyesnek a 
kommunizmus növekvŒ terjeszkedé- 
sét a világban, és a szocialisták elŒ-
retörését itt Ausztráliában a 70-es 
években. 

„A két rendszer akár hosszabb 
távra is nyúló együttélése még 
nem látszott lehetetlennek: amiért 
a hidegháború olyan nagy veszélyt 
jelentett az emberiségre, az nem 
az ideológiai, hanem a katonai 
ellentét, s különösen annak minŒ-
ségileg új jellege volt.  A fegyver-
kezési verseny területén ugyanis 
nem volt érdemi enyhülés. Éppen 
ellenkezŒleg: 1945-tŒl egészen 
1987-ig a nukleáris és a hagyomá-
nyos fegyverek egyre növekvŒ, az 
emberiség elpusztításához több-
szörösen is elegendŒ arzenálját 
halmozták fel mindkét oldalon.” 

Maradjunk egyelŒre az elsŒ évtized-
nél. A háború mérhetetlen pusztulást 
hagyott maga után. Az összes háborút 
viselt ország közül egyedül Amerika 
jött ki teljes erŒnléttel. A háborút az 
amerikai hadigépezet döntötte el, ami 
1945-ben erŒsebb volt mint valaha. 
Az elpusztult szovjet fegyverállomány 
pótlása, versenyezve az amerikai 
fejlesztésekkel, a lerombolt szovjet 
hadiipar és a még mindig primitív, 
összeomlott gazdasági helyzetben a 
mesék birodalmába tartozik. Erre az 
évtizedre esik a szóbanforgó váltás 
1953-ban a feszült viszonyt felváltó 
enyhülés kezdete.

„A köztudatban ezt a kort egy-
szerre jellemzik olyan történelmi 
események, folyamatok, mint az 
enyhülés kezdete, a kelet–nyugati 
feszültség oldódását ígérŒ »genfi 
szellem« és az SZKP történelmi 
jelentŒségû XX. kongresszusa.”

Ha a Nyugat a szabadságot és a de-
mokratikus rendet kívánta volna meg-
honosítani a vafüggönytŒl keletre, 
meg kellett volna ragadjon olyan vál-
ságokat, mint az említett

„1953-as kelet-berlini felkelés, az 
1956 júniusi poznani lázadás, a 
„lengyel október”, a magyar forra-
dalom, illetve a második berlini és 
a kubai válság”

Csakhogy éppen ezek voltak a kor 
nyíltszíni politikai eseményei, ame-
lyekbŒl a szovjet oldal profitált a 
„kényszerû” együttmûködés indokolá-
sával. Így indult el az az ötödfél évti-
zed, amely nem hozott megoldást a 
szovjet uralomra adott népeknek, 
amely állandósította és terjesztette a 
háborús feszültséget a „harmadik 
világ”-ban is, de amely éltette Európa 
jobbról-balról megszállását és az US–
USSR bipoláris világhatalmat. Mind-
ezt egy pusztulással fenyegetett, 

megzsarolt világgal szemben, amely-
nek el kellett tûrni, hogy mindez

 „kölcsönös fel- és elismerése volt, 
hogy a két világrendszer kényte-
len együtt élni és egymást elvisel-
ni, ha el akarja kerülni a totális 
pusztulást jelentŒ harmadik világ-
háborút”.

A világ ettŒl háborús félelemben élt. 
1961-ben írtam a melbournei Magyar 
Szó aug. 24-i számában:

— „Európa és Ázsia népei mellett 
Amerika polgárai is változást kíván-
nak a szovjet veszélyeztetettséget 
állandósító koegzisztenciás politiká-
ban. Eisenhower választási propagan-
dájában még benne szerepelt Kelet-
Európa felszabadítása. Tudjuk, hogy 
a választási propaganda illeszkedik a 
választópolgárok hangulatához és kí-
vánságaihoz. Eisenhower nyolc éven 
át folytatott politikája nem illeszke-
dett a kívánságokhoz. Az USA-kormá-
nyok politikája nem fedte az amerikai 
nép akaratát.

A berlini kérdés, amivel kapcsolat-
ban a „lesz-e háború” kérdése felve-
tôdik, Kennedy elnökbôl határozott 
nyilatkozatot váltott ki, ami a lokális 
kérdésbôl amerikai presztizskérdést 
csinált. Nem mi vagyunk az oka, hogy 
ha a nyilatkozatot követô cselekedet-
rôl esik szó, háborúra gondolunk.

Háborús hangulat olyan idôkben, 
amikor rengeteg gyújtóanyag halmo-
zódik fel fél világ rabságban tartásá-
val – nagyon könnyen kerekedhetik. 
A háborút azonban nem a hangulatba 
esôk, hanem a politikai tényezônek 
számító hatalommal bírók határozzák 
el, nem hangulatból, hanem hideg 
számítással. Mi, akiknek csak a han-
gulat jutott, csak a jelekbôl következ-
tethetünk.

A jelek pedig: Amerika külpolitiká-
jának, UNO-státusának és propagan-
dájának szívhangjai nem mutatnak 
olyan háborúra, amely megszünteti a 
népek börtönét, a szovjet kolosszust. 
Ilyen háború egyelôre nem lesz.” 
(Idézet vége.)

A nagy színjátékot ilyen színpadias 
háborús riadalmakkal folytatták vé-
gig az elkövetkezŒ évtizedeken át.

„Az 1979–1985 közötti idŒszakban 
pedig maga a konfrontatív amerikai 
politika is (mind a Carter-, mind az 
elsŒ Reagan-adminisztráció idején) 
valójában elsŒsorban a propaganda 
és a retorika szintjén jelentkezett, a 
kényszerû kooperáció mechaniz-
musa ekkor is tökéletesen mûködött. 
Ronald Reagan 1981–1983 közötti 
politikáját leginkább az Eisenhower-
adminisztráció 1953–1956 közötti 
»kettŒs könyveléséhez« lehet hason-
lítani: az amerikai politika valódi 
célja akkor is a Szovjetunióval való 
modus vivendi megtalálása volt, ám 
ez jól megfért a kelet-európai »rab 
népek felszabadítását« célzó hang-
zatos retorikával, amelyrŒl viszont 
ma már jól tudjuk, hogy semmilyen 
valódi alapja nem volt. Persze a 
maga idején, sŒt még több évtizedig, 
ezt legfeljebb csak sejteni lehetett, 
bizonyítani nem. 

1985-tŒl, Gorbacsov eljövetele 
után a szuperhatalmak között példa 
nélküli közeledésre és együttmû-
ködésre került sor. 

Mindez tehát azt jelenti, hogy az 
enyhülés nem egy taktikai jellegû, a 
kelet–nyugati kapcsolatok megjaví-
tását célzó jelenség volt, hanem egy 

Hidegháború, enyhülés, Új Világrend
MAGYAR ÉLET2016. augusztus 25.
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Csapó Endre

olyan szuperhatalmi együttélési 
modell, amely a hidegháború 1953 
utáni szakaszában mindvégig ér-
vényben maradt.”

Nagyon sajnáljuk, hogy a történész 
nem foglalkozott a nagy rejtély kinyi-
tásával. Avval, hogy miféle célt szol-
gált az amerikai kormányzat félévszá-
zadon át folytatott kettŒs játéka: mást 
vallott és mást cselekedett, hirdette a 
jót, a nemest, és követte a rosszat, a 
gonoszt.

Persze, minden megítélés kérdése. 
Amikor egy nagyhatalom a biztonsága 
érdekében tovább terjeszkedik, az szá-
mára igazságos, nemes cselekedet. Az 
is történelmi tapasztalat, hogy a nagy-
hatalom világhatalom akar lenni. 

Régi, korabeli írásaimból idézek:

– Amikor Kissinger vendégül látta 
az UN. General Assembly kiküldötteit 
1973. október 4-én a New-York-i Met-
ropolitan Museum of Arts épületében, 
világosan megmondta, hogy a Nixon-
adminisztráció célja a világkormány: 

„Az atompusztulásnak e veszélyes 
korszakában a legsürgôsebb felada-
tunk, hogy a történelem állítólagos 
vastörvényein túltegyük magunkat. 
Egy világtársadalom szemlélete, mely-
nek nem az erô, hanem az igazság az 
alapja, az amire a mi korunknak 
szüksége van. Biztosíthatom önöket, 
hogy az Egyesült Államok készen áll 
a világtársadalom kiépítésének útjára 
lépni.” 

A világtársadalom vezetésére Kis-
singer az UNO-t kivánja (kommunista 
szavazattöbbségével ékesítve): „Höl-
gyeim és uraim! Kérem önöket, csat-
lakozzanak hozzám, ürítsük poha-
runkat az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetére, az emberiség legnemesebb 
törekvéseinek kincsestárára.”

Szinte szóról-szóra ugyanazt mondja 
Nixon, mint amit a moszkvai bolse-
visták már ötven éve. Fulbright 
szenátor, a hírhedt bolsevista-barát, 
valamivel pontosabban fogalmazott 
már közel tíz évvel ezelôtti (Bécs, 
1965. május 11.) beszédében, amely-
ben dícsérte Hruscsovot és Titót és 
követelte, hogy össze kell fogni a 
Nyugatnak ezekkel a vezetôkkel: „egy 
új nemzetközi rend felépítésére a 
csôdbejutott régi helyére”.  Azóta a 
nyugati politikusok, államfôk, újsá-
gok, papok hirdetik a nyugati csôdöt 
és az új világrendet, a „New World 
Order”-t. 

Nixon még mindig nem hiszi, hogy 
nincs rá szükség, sôt már közelinek 
érzi történelmi nagy szerepét.

1974 március 27-én nagy dolgokat 
jelentett be: „Ma a világbéke ügye a 
mi kezünkben van. Gondoljuk át, 
amit mi ma Amerikában csinálunk, a 
világ három billió népességének sor-
sát fogja meghatározni ennek az év-
századnak a végéig. És ez a mi 
ügyünk is. Az önök támogatásával, az 
elkövetkezendô három évben el fog-
juk érni ezeket a nagy célokat Ame-
rika és a világ részére.”

**
A magyar forradalommal kapcsola-

tos amerikai viselkedés megrázó él-
ménye óta külön figyelmet fordítok 
Amerika világpolitikai szereplésére. 
Amerika politikai világuralomra tör, 
ez nem titok, igazolható mindenegyes 
elnökének erre utaló kijelentéseivel. 

E témában kimerítŒ információ ol-
vasható a magyarelet.net kinyitá-
sával a Világállam-utópia címû írá-
som letöltésével, vagy még bŒveb-
ben az Ilyen a világ I. címû, ugyan-
csak ott letölthetŒ könyvemben.

***

9. oldal
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. augusztus 28-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik 

megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD templom melletti 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 

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

Istentisztelet
és Úrvacsora Közösség 

az Új Kenyér megáldása alkalmából 
 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 28-án de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET és Úrvacsora Közösség az Új 

Kenyér Megáldása Alkalmából
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 28-án vasárnap de. 11 órakor 
 Istentisztelet és Úrvacsora Közösség 

az Új kenyér Megáldása alkalmából 
 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) augusztus 

du. 2 órakor Bibliaóra
2016.augusztus (minden hónap harmadik 

vasárnapján) 
du. 2 órától Istentisztelet

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Istentisztelet után közös ebéd Presbyterian Church Cottesloe Drv. and 

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

2016. augusztus de. 11.30 órától Istentisztelet
és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit. 
vallási megkülönbôztetés nélkül

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

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

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA 
A BOCSKAI MAGYAR ISKOLÁBAN

2016. augusztus 7-én, a Bocskai Központ vasárnapi iskolájában rendhagyó, dramatizált történelemórán 
vehettek részt az ott tanuló gyerekek. Az óra alaptémáját az 1956-os forradalom eseményei és elôzményei 
adták. Fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek átfogó képet kaphassanak  errôl a korszakról, éppen ezért 
úgy terveztük meg a délelôtti foglalkozást, hogy nyelvtudástól és kortól függetlenül mindannyian részesei 
lehessenek valamilyen módon- ezt vizuális és dramatizált eszközökkel igyekeztünk minél jobban 
megvalósítani.

Célunk az volt, hogy meglássák  és átérezzék a gyerekek, hogy mibôl lett elegük a fellázadt hôsöknek és 
miért indult el a forradalom. A témakör feldolgozásának alapkoncepcióját a szocialista korszakban meg-
jelenô ellentétek adták – mi az, amit a kormány és az akkori vezetôség ígért és kínált a népnek és mi az, ami 
ebbôl ténylegesen megvalósult – mik azok a tények, amelyek megbújtak az idilli felszín alatt? A Bocskai 
Központ rendelkezésre álló paravánjai közül hármat „feldíszítettünk” szemléltetô eszközökkel, képekkel, 
korabeli szövegekkel.  A paravánok különbözô témaköröket (gazdaság, diktatúra, család) jelenítettek meg: 
egyik oldaluk „képviselte” az álomszerû elképzeléseket, míg a másik oldalon a valóság hideg és megrázó 
tényei sorakoztak. 

A gyerekek csoportokban, forgószínpad-szerûen minden „állomáson” jártak, s mindenhol szembesültek 
a kommunizmus propagált – és valódi eszméivel, veszélyeivel. A témakörök feldolgozása közben a kü-
lönféle szemléltetô feladatok mellett a gyerekek lehetôséget kaptak érzéseik, gondolataik kifejtésére is. 

Ezt a hosszabb részt keretszerûen fogta közre az elôzmények átbeszélése, illetve az utána következô 
„forradalmi hangulat” – célunk megvalósulása abban látszott, hogy a rendhagyó történelemóra utolsó 10 
percében mindannyiukból elôtörtek a hôsöket is jellemzô érzelmek: a sorstársi közösség és a bátor tettre-
készség. Átérezve a korszak hányattatásait, észrevétlenül is forradalmárokká váltak, improvizatív módon, 
lelkesen és büszkén elevenítették fel a szabadságharc eseményeit: gyülekeztek a Bem-szobornál, ledöntöt-
ték a Sztálin-szobrot, kivonultak a rádióhoz, amit hosszas tûzharc után végül is sikeresen elfoglaltak. 

Mozgalmas és eseménydús délelôtt volt. Sokat tanultunk belôle, mindannyian. 

Az Egyházfenntartási járulékról
Kedves Testvérek és Barátok!
Szeretettel kérünk Benneteket, hogy támogassátok Egyházunk szolgálatát az 2016/2017. pénzügyi 

évben. Az Egyházfenntartási járulék éves összege családonként 250 dollár, egyénenként 125 dollár.
Minden fenntartási járulékot nagy szeretettel köszönünk és nyugtázunk.
A fizetés módjai:
1. Készpénzzel: — keresse fel fôgondnokunkat Csutoros Istvánt. (Vasárnaponként az Istentisztelet 

elôtt vagy után a Bocskai teremben, vagy személyesen vagy telefonon 040 683 002 -- 9439 7067 Bártal 
Nándort vagy Szatmári Istvánt elérhetô.)
2. Csekkel: — a Hungarian Reformed Church, PO Box 1187, Fitzroy North 3068 névre.
Cím: — PO Box 1187 Fitzroy North 3068
3. Direkt Banking: — Hungarian Reformed Church BSB 033 195      AC500101

Egyházunk már 67 éve áll Isten és az ausztráliai magyarság szolgálatában. 
Köszönjük, hogy ebben továbbra is támogattok!
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MEGALAKULT A BOCSKAI KÓRUS
Az elsô kóruspróbán a hét lelkes alapító- kórustagból hét nem hitte el, hogy a próba végére egy kánont el fogunk tudni 

énekelni- a felvetést egy bátortalan (és titkon szkeptikus) mosollyal nyugtázták.

A próba vége elôtt húsz perccel a kánon megszólalt.  

A kórus elsôsorban egyházi vonatkozású énekekkel fog szolgálni különféle gyülekezeti alkalmakon, ezenfelül népdal 

jellegû, hazafias énekekkel díszítjük majd a magyar ünnepek megemlékezéseit. A próbák egy idôpontra esnek a Magyar 

Iskolában tanuló gyerekek foglalkozásaival, ennek oka az, hogy az éppen szabad, gyermekeikre váró szülôk is részt 

vehessenek ezeken az alkalmakon.

A kórusban való éneklés egyik legfôbb pozitívuma, hogy szoros kapcsolatot teremt a résztvevôk között. Az együtt 

éneklés alkalmával a tagok megtanulnak figyelni egymásra, megtanulják észrevenni és értékelni a „saját részüket az 

egészben”, telítôdnek sikerélményekkel, egy hangként szólalnak meg, így együtt aratják le munkájuk gyümölcsét- a 

próbák, együttlétek és fellépések alkalmával észrevétlenül is közösséggé formálódnak.

A Bocskai Kórus egyik célja tehát, hogy megteremtse egy új közösség kialakulásának lehetôségét, hogy még szorosabb 

kapcsolat alakulhasson ki az idôsebb és a fiatalabb generációk között. Mindemellett kórusvezetôként célom az is, hogy a 

résztvevôk egyénileg is megtapasztalhassák és megélhessék az éneklés örömét és lélekemelô erejét.

Kodály Zoltán szerint énekelni mindenki tudhat- egy esélytelen kihívásként kezelt, ámde mégis jól megszólaló kórusmû 

után az éneklôk arcán a kezdeti, hitetlenkedô mosoly helyett végighúzódó büszkemosoly felülír minden ezzel kapcsolatos 

kételkedést.

Szeretettel várok minden Érdeklôdôt és énekelni vágyót a hónap minden elsô és harmadik vasárnapján, 9.30-tól 10.50-

ig, a református templomban!

Plicher Dorka (kórusvezetô)

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA A 
BOCSKAI MAGYAR ISKOLÁBAN

Fiesta Latina Est és ria-ria-hungária!
2016. június 18-án rendezte meg latin táncestjét a Gold Coasti-i Magyar 

Egyesület a Broadbeach Senior Citizen Centre-ben. Bár nem éppen egy tipikus 
magyar programot állítottak össze a szervezôk, a rendezvény célja az volt, hogy 
a fiatalabb magyarokat is bevonják a közösségi életbe ezzel a pörgôs, vidám, 
hangulatos eseménnyel. Ez maximálisan teljesült is, hiszen a nagyjából 120 fôs 
vendégségben egyaránt köszönthettük a legidôsebbtôl kezdve a legfiatalabbig 
minden generáció tagjait. Az eseményre a Duna Televízió is eljött.

A rendezvény 7 órakor kezdôdött vacsorával. A vendégeket 3 féle menüvel és 
sok szeretettel várták a szervezôk. Az este hangulatát az öttagú O.L.B. Music 
Production Band emelte lendületes, változatos, ízig-vérig latin zenéjével. Az 
összegyûlt magyarokat azonban nem csupán az együttes szórakoztatta, ugyanis 
Szirmai Csaba – a világszerte ismert, sokszoros bajnok magyar származású 
latintáncos – és partnere, Fatima voltak kedvesek elfogadni a meghívást és 
részt venni az eseményen. A fantasztikus táncbemutatójuk után tartottak 
gyorstalpalót is a latin tánc alapjaiból, melyhez 5 párt hívtak ki a színpadhoz. A 
mûsor rendkívül humoros, ötletes, vicces és szórakoztató volt, hol a tapsvihartól, 
hol pedig a felszabadult nevetéstôl volt hangos a terem. Csabáék produkciója 
után folytatódott a buli, és nagyjából éjfélig megállás nélkül táncolt a 
vendégsereg. Igazán sikeres programot zárt a Gold Coast-i Magyar Egyesület. 

 Ám az este itt még nem ért véget. Ne felejtsük el, hogy akkor este – helyi idô 
szerint hajnal 2-4-ig – játszott EB mérkôzést a magyar focicsapat az izlandiak 
ellen. A magyar közösség nagyjából 30, a latin esttôl kimerült tagja szurkolt 
lelkesen és kitartóan a broadbeechi kaszinóban. Az izgalmas meccs végül 1-1-es 
végeredménnyel zárult, így a magyar csapat ekkor elsô helyen állt a saját 
csoportjában. Van abban azért valami megható, hogy hosszú idô után újra 
szurkolhatunk a magyar focicsapatnak, és hogy ezt tértôl-idôtôl függetlenül 
megteszi minden magyar közösség, egy emberként skandálva a ria-ria-
hungáriát.

Bartos Krisztina
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KRÓNIKA
két év.

Utoljára most nem régen volt,  ami-
kor láttam Marikát a szokásos fôsze-
repében. A mosoly nem halványodott 
el az arcán ennyi év után sem, a szemei 
továbbra is huncutul jártak. Amikor 
észrevett, barátságosan köszönt visz-
sza. No, gondoltam magamban, ennyi 
évi köszöngetés után, megkérdezhe-
tem, találna-e egy kis idôt arra, hogy 
elbeszélgessünk. Mert szeretnék írni 
róla. (Nem használva olyan szavakat, 
hogy „fantasztikus, csodálatos, elké-
pesztô“, egyszerûen azt mondani, hogy 
Ôt Isten jókedvében teremtette.) De 
az is igaz hogy, aki ilyen erôvel, kitar-
tóan tölti be a szerepét évtizedek óta 
mint Marika az megérdemli a legma-
gasabb fokú jelzôket. Hát nagyon 
örültem amikor azt mondta, „semmi 
gond, mond meg mikor tudsz eljönni 
hozzám“. Hû, ez már jó, és amikor 
kezembe került a telefonszáma, fel is 
hívtam. Azt mondta, ha valamelyik 
nap megfelel a délután két óra --– 
természetesen igen! ---- menjek el 
hozzá, mert akkor eteti a madarait. Ezt 
látni kell. (Szóval Ô a madarakkal is 
foglalkozik naponta.)

Bekopogtam pontos idôben, bemen-
tem a kapun s elém tárult egy csodás 
kis kert, ahol a kerekes kút sem 
hiányzott és Marika várt tárt karokkal 
no meg a nótából egy sorral, hogy… 
kis kút kerekes kút van az udvarom-
ban… Aztán kezébe vette a tálkát 
amiben a madáreledel volt, s egyszerre 
odarepült --- azt sem tudtam honnan, --
- a sereg madár!  Volt ott több féle, de 
én csak a papagályokat tudtam mene-
vezni.  Miután elfogyasztották a délu-
táni adagjukat, szép sorban leültek a 
fák ágaira. Elcsendesültek. Marika 
behívott a házba, hogy ott beszélges-

sünk. Feltettem egy-két kérdést, a 
szokásosakat, ha valakit közelebbrôl 
meg akarunk ismerni például azt: 
hogy jutott el erre a világrészre?

Hát bizony hosszú volt az út Tököltôl 
a Gold Coast-ig. A bátor, tizenkilenc 
éves lány, egyszer felült a déli vonatra 
egy-két baráttal, hogy világgá menjen 
körülnézni, hogy mi van a határon túl. 
Mert kiváncsi volt és nagyon elhat-
ározott. Bizott abban, hogy bár hol fel 
fogja találni magát. Eljutott Londonba, 
de valószinû ez még túl közel volt, --- 
17 hónap elég is --- na meg gondolom, 
hiányzott kissé a napsütés. Hát akkor 
miért ne nézhetne körül Ausztráliában, 
ahol van jó meleg nyár, tenger is, 
sivatag is, hegyek-völgyek és furcsak 
állatok amelyeket Ô még talán csak 
fényképeken látott. Persze ezen kívül 
gondolt a lehetôségekre is, mert úgy 
hallotta azokban az években nagy 
szükség volt szorgalmas kezekre. Ak-
kor neki ott a helye, mert tudta, hogy 
nem a lusták közé tartozik. Meg fogja 
találni a helyét. Elôször egyedül, aztán 
párostól. Hamar bekötötték a fejét. 
Folytatódott élete Melbourne-ben. Rö-
vid idô után születtek a gyerekek, de Ô 
mind amellett, hogy háziaszony, fele-
ség és anya volt, eljárt dolgozni. Nem 
számított, hogy akkor még nem na-
gyon tudott angolul, mert dolgozni azt 
tudott, szorgalmasan, kitartóan. Nem 
csoda, hogy több mint tíz lány dolgo-
zott a keze alatt a MAYR  egyik nagy 
üzletében, ahol az ételeket készítették. 
Új ízekkel gazdagította az ausztrál 
konyhát. Hát ez nem semmi!

Mivel nem pontos életrajzot készülök 
írni Marikáról, így röviden megemlí-
tem, hogy eljött az a nap amikor 
megérkezett a Gold Coast-ra. Lehet, 
azzal az elhatározással, hogy már 

végleg elteheti a bôröndöket. Férjével 
együtt bekapcsolódtak a már meglévô 
magyar közösségbe, de pár évre rá 
megalakították a Baráti Kör-t, ahol 
konyhában is szorgoskodtak. Megle-
hetôsen sikeresen. A jó falatok hozzá 
tartoznak a rendezvények sikeréhez. 
Ezt Ôk nagyon jól tudták és szívesen 
foglalkoztak ezzel. 8 évi sikeres munka 
után, visszavezette a Baráti Kör tag-
jait a Gold Coast-i Magyar Egyesület 
soraiba, ahol azóta is az Elnökhelyettesi 
pozícióban tevékenykedik nagy szor-
galommal.

Közben  egy kritikus pillanat jött el 
Marika magánéletében, amikor egye-
dül kellett szembe néznie mindennel. 
De akkor bizonyosodott be igazán, 
hogy mennyi bátorsággal és erôvel 
rendelkezik. Hozzá volt már szokva, 
hogy mindig elôre kell menni az úton, 
egyedül vagy párosan, de soha nem 
feladni! Bizott önmagában és Istenben. 
Nem kért segítséget senkitôl, de még 
is kapott. Így megbizonyosodott abban 
is, hogy vannak jó emberek, akik az 
adott pillanatban mellé állnak. Néha 
egy okos tanács többet ér mint a pénz. 
Azt mondta nekem, „tudod, én bodog 
vagyok és elégedett az életemmel. Ha 
néha kicsit utolér a rosszkedv, akkor 
kimegyek a kertembe dolgozgatni, be-
szélgetni a növényeimmel, akik ezért 

nagyon hálásak! Ezt onnan tudom, 
mert szépen nônek.” Szóval, szereti a 
házát, amely szép tágas. Így alkal-
masint pár napra van hely benne 
néhány magyar mûvész számára aki 
eljön fellépni a Gold Coaston. Az egyik 
szoba falára ki van akasztva két dísz-
oklevél, az egyiket Camberrából a 
másikat itt a Gold Coaston kapta. Ez 
melegséggel tölt el. Ha rajtam múlna, 
én pedig átadnám neki az aranyfakanál 
érdemrendet! Sajnos nem vagyok elég 
fontos személy ehhez.

Marika egyedül él, de még sem érzi 
magát egyedül. Hogy is érezhetné, --- 
modja --- hiszen meg van a családja, 
amely a magyar közösség tagjaiból 
alakult ki. Neki ez nagyon sokat szá-
mít. Na meg a Duna tv. Egyetlen 
kívánsága az, hogy legyen továbbra is 
jó erôben, egészségben, mert még 
annyi dolga van, sok mindent akar 
csinálni a „Nagy Családjáért”. Mert Ô 
soha nem adja fel. A beszélgetés befe-
jeztével jött a házi sütemény és a 
elmaradhatatlan kávé, amelyet jóizû-
en fogyasztottam.

Amikor elbúcsúztunk, szeretettel 
öleltem magamhoz Marikát.  Hazafelé 
jövet arra gondoltam, sajnálom, hogy 
nem vagyok író, mert akkor nem csak 
egy rövid cikket, hanem könyvet írnék 
róla..                                    Ibolya R.

Az élet szerelmese
Még a nevét sem tudtam, amikor 

elôször megláttam Ôt. A színhely: egy 
magyar baráti összejövetel, valamikor 
tizenhat évvel ezelôtt. Arcát nem fe-
lejtettem el, sem élénk, huncut sze-
meit, s azt ahogy jött-ment apró lép-
tekkel, de gyorsan mint a villám.  
Miután befejezte a munkáját a kony-
hában, és a vendégek falatoztak, akkor 
kijött, kicsit körülnézett, figyelvén az 
arcokat, hogy meg vannak-e elégedve 
a szorgalmas csapat fôztjével. Megszó-
lalt a zene, a talpalávaló, s hopp! le a 
kötényt, már ott ropta a táncot. Az 
ember azt hihette volna, hogy majd 
leül, de nem, az energiájából bôven 
tellett csárdásozni is.

Aztán amikor már gyakrabban jár-
tam a rendezvényekre, eljutottam 
odáig, hogy megkérdezzem a nevét. 
Szerettem volna jobban megismerni.  
Nagyon érdekelt az egyénisége.  Meg-
tudtam, hogy Pohl Marika, de ismer-
kedésre nem kerülhetett sor, mert 
rögtön eltûnt mellôlem, mondván neki 
más dolga van mint beszélgetni. Hát 
igen, ebben igaza volt, mert várták Ôt 
a nagy lábasok, az üres tányérok, ame-
lyeket teli rakva finomságokkal kellett 
átadni a vendégeknek.  Amikor már 
ezzel készen volt, akkor megint, hopp 
le a kötényt!, ment táncolni, mert a ze-
ne nem hagyta Ôt hidegen, csiklandoz-
ta a talpát. Egy alkalommal még en-
gem is elkapott, mert ott ügyetlenked-
tem egyedül a terem egyik sarkában, s 
így kettesben már jobban jártak a lá-
baim, nevettünk is nagyokat. S amikor 
egy pillanatra megállt a zene, megint 
eltûnt, irány a konyha, mert volt még 
mit tenni ahhoz, hogy tisztán maradjon 
minden amikor eljön a záróra. Aztán 
már csak akkor vettem Ôt észre, ami-
kor beszállt az autójába. Elrobogott. 
Gondoltam magamban, ha türelmes 
vagyok, akkor majd eljutok odáig, 
hogy elôbbre jussak az ismerkedésben. 
Hiszen már volt egy jó kezdet. Táncol-
tunk is együtt. De megint eltelt egy-

Búza, búza, de szép sárga búza…
Ugyan Ausztráliában most tél van, itt is méltó módon ünnepeltük meg a 

hagyományosan július derekán kezdôdô aratást. 
Elôször július 9-én a brisbanei Magyar Házban került sor az Arató-

ünnepségre. Az eseményre  összegyûlt vendégséget vacsorával várták a 
szervezôk, majd Kuchárné Balázs Éva gyönyörû dalcsokrát élvezhettük, aki 
az eseményre összegyûjtött pár búzával, aratással kapcsolatos népdalt. 
Mielôtt megáldotta a kenyeret, Kovács Lôrinc lelkész beszélt az aratás je-
lentôségérôl, hagyományáról, szépségérôl. A magyar Himnusz közös el-
éneklése után felszeltük a kenyeret, és finom szalonnával, lilahagymával 
elfogyasztottuk. A tombolát követôen pedig elkezdôdött az éjszakába nyúló 
tánc.

Egy héttel késôbb a Gold Coast-on is megtartottuk az Aratóbált. A me-
netrend itt is hasonló volt. A finom ebéd után fellépett a Brisbane-bôl meg-
hívott Tulipán Magyar Néptánccsoport, majd a Szivárvány Gold Coast-i 
Magyar Iskola tanulói szavaltak. Éva itt is énekelt nekünk, erre az alkalomra 
újabb népdalokat összeválogatva. A délután egyik fénypontja a 93 éves 
Bencze Magda színmûvésznô energikus, magával ragadó szavalata volt – 
Isten éltesse ezúton is. Ezután bevonultak az „aratók” büszkén hozva a Filak 
Magdi vezetôségi tag által sütött, nemzetiszín szalaggal átkötött kenyeret, 
melyet Lakatos Sándor lelkész áldott meg. A kenyeret itt is közösen fo-
gyasztottuk el, finom szalonnával és kolbásszal kísérve. Kaponay Mihály és 
Teréz voltak kedvesek  árverésre bocsátani jó pár rúd kolbászt; a befolyó 
összeget – több, mint 400 dollárt - a Szivárvány Iskolának adományozták. 
A délután tombolával és közös tánccal ért véget.
Az egyszer biztos: ha az idei aratás sikere a queenslandi magyarokon 

múlik, akkor a következô évben is sok finom kenyér fog kerülni a magyar 
családok asztalára. 

Bartos Krisztina/

Gratulálunk Pohl Marikának az alelnökünknek a QLD-i Gold Coast-i Magyar 
Egyesületben a közösség részére végzett önkéntes munkájáért. 

Az elismerési oklevelet a QLD-i miniszter úr Steven Ciobo adta át.
Köszönjük Marika, Isten éltessen még sokáig! Vezetöség
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Szilágyi Áron a kardvivás 
olimpiai bajnoka

A riói olimpia férfi kardvívó ver-
senyszámának döntôjében Szilágyi 
Áron magabiztos, lehengerlô, ellenáll-
hatatlan vívással 15:8-ra legyôzte az 
amerikai Daryl Homert. 

A szenzációs gyôzelem után Szilágyi 
Áron azon melegében nyilatkozott az 
M4 Sportnak: „Áldott ember vagyok, 
hogy másodszor is átélhetem: olimpiai 
bajnok lettem. Már elôször is fan-
tasztikus élmény volt, most viszont 
másodszor is a nyakamba akasztják 
majd az olimpiai aranyérmet. El sem 
hiszem, amíg meg nem kapom.”

Szilágyi Áron kiváló társaságba 
került, hiszen Fuchs Jenôhöz (1908, 
1912) és Kárpáti Rudolfhoz (1956, 
1960) hasonlóan ô is meg tudta védeni 
olimpiai bajnoki címét egyéniben.

Ráadásul egy régóta tartó átokkal is 
leszámolt, hiszen 1948 óta nem sikerült 
a magyar csapat zászlóvivôjének olim-
piai bajnoki címet szerezni. 

FÉRFI KARD EGYÉNI
1. SZILÁGYI ÁRON 
(Decsi Tamás a 32 között búcsúzott

Márton Anita szédületes 
dobással olimpiai 

bronzérmes
Nagy meglepetést okozott Márton 

Anita az atlétikai stadionban, a fedett 
pályán világbajnoki ezüstérmes súly-

ez az élet nagy igazsága volt így.
És akkor az olimpia utolsó magyar 

vonatkozású számában Kapás Boglár-
ka taktikus úszását élvezhettük végig. 
Az Újpest 23 éves versenyzôje takti-
kus úszással a világcsúcsot repesztô 
Katie Ledecky mögött, a brit Jazz 
Carlinnal végig versenyben az ezüst-
ért, harmadikként csapott a falhoz, az 
országos csúcsot és egyéni legjobbját 
(8:19,43) is másodpercekkel megjavít-
va (8:16,37). Éremért ment Rióba, meg 
is szerezte – második kedvenc számá-
ban. Pechjére 1500 nincs az olimpián, 
csak vb-n és Eb-n. Úgyhogy jövôre, 
Budapesten megmutathatja.

Kapás Boglárka (M4 Sport): –  Kö-
szönöm a szüleimnek, az edzôimnek, a 
profizmusuknak. Mindenki mellettem 
állt. Köszönöm az Újpestnek, hogy tárt 
karokkal fogadott, és minden 
segítséget megkaptam, köszönöm a 
sportpszichológusnak, a masszôrnek, 
és mindenkinek. Ez nagy közös siker 
volt.

A magyar úszócsapat – Hosszú 
Katinkával az élen – három arannyal 
(Hosszú Katinka: 400 m vegyes, 100 m 
hát, 200 m vegyes), két ezüsttel 
(Hosszú Katinka: 200 m hát; Cseh 
László: 100 m pillangó) és két bronzzal 
(Kenderesi Tamás: 200 m pillangó; 
Kapás Boglárka: 800 m bronz) zárt, 
ami túlszárnyal minden elôzetes vára-
kozást, a fiúk várakozáson aluli sze-
replését pedig még hosszú hetekig 
fogja elemezni a Magyar Úszó Szö-
vetség, amelynek ez is a dolga.

Bronzérmet szerzett a férfi 
párbajtôr-válogatottunk

Megszerezte a riói olimpia bronzér-
mét a magyar férfi párbajtôr-váloga-
tott. A Boczkó Gábor, Imre Géza, 
Somfai Péter, Rédli András összetételû 
csapat az ukránokat verte a harmadik 
helyért zajló párharcban. 

Nem a támadó vívásról marad emlé-
kezetes ez a bronzmérkôzés. Az elsô 
tusra egésen a harmadik asszóig kel-
lett várni, akkor a Boczkó Gábor he-
lyét átvevô Somfai Péter és ellenfele, 
Anatolij Herey együttes találatot ért 
el. 

A párharc során ekkor volt utoljára 
egyenlô az állás, hisz a magyarok 
folyamatosan emelték elônyüket: 
Imre Géza 8-5-t követôen, majd Rédli 
András 9-5-nél „adta tovább a stafétát”. 
A hatodik asszónál belefért az egy 
tusos vereség is, 12-9-t követôen pedig 
újra az olimpiai ezüstérmes Imre lé-
pett pástra. 

Tovább folytatódott a taktikus pár-
bajtôrözés, a magyar-válogatottnak 
ugyan már az együttes találatok is 
megfelelôek voltak, Imre Géza végül 
egy tussal kikapott (23-21). A két tar-
talék, Khvorost és Somfai asszóját 
magabiztosan nyerte a magyar, így a 
bronzcsata utolsó asszóját 5 pontos 
vezetéssel kezdhette Rédli András.

A végére ugyan maradtak izgalmak, 
Nikishin ugyanis hét másodperccel a 
vége elôtt egyre csökkentette a kü-
lönbséget, a következô tust Rédli 
szerezte, ez pedig azt jelentette, hogy 
Magyarország bronzérmes lett Rióban 
(39-37)
A kapitány szerint a vívóválogatott 

nagyon büszke lehet
Több mint háromszorosan múlta 

felül a magyar vívóválogatott a lon-
doni eredményét, amire nagyon 
büszke lehet - utalt arra Udvarhelyi 
Gábor szövetségi kapitány, hogy a 
négy évvel ezelôtti egyhez képest Rio 
de Janeiróban négy érmet nyert a 
csapat. „Londonban egy arany volt, itt 
két arany, egy ezüst és egy bronz. Gra-
tulálok minden versenyzônek, edzônek 
és a sportági vezetésnek”. 

A kapitány elmondta, hogy nagyon 
jók voltak a feltételek, korábban soha 
nem tudtak ilyen jó körülmények kö-
zött felkészülni - amit a versenyzôk is 
hangoztatnak -, ennek lett az ered-
ménye a sikeres szereplés.

Megvan a hatodik arany – 
Szabó, Kozák kajakduó

Óriásit lapátolva aranyérmet nyert 
500 méteren a kajakkettôsök nôi 
versenyében Szabó Gabriella és Kozák 
Danuta! A hagyományokat megôrizve 
a németekkel volt a duó nagy ver-
senyben, de az utolsó pillanatban meg-
indított támadást visszaverték Sza-
bóék, és 51 ezreddel nyertek. Pedig 
Kozák nincs is százszázalékos álla-
potban…

Jöhetett itt betegség, rosszullét, has-
menés, a napnál is világosabb: jelenleg 
nincs jobb nôi páros a világon Szabó 
Gabriella és Kozák Danuta kettôsénél. 
A világ- és Európa-bajnoki címvédô 
egység Rióban megszerezte az olim-
piai aranyat is, Kozák pályafutása 
harmadik, Szabó második olimpiai 
gyôzelmét könyvelhette el.

A rajtból a német és a magyar egység 
jött ki a legjobban – ilyen sorrendben 
–, s az elsô 200 méteren Franziska 
Weber és Tina Dietze is lapátolt az 
élen, ám a magyarok fehér hajója 250 
méternél átvette a vezetést. Nagyon 
lehetett érezni a négy versenyzô 
mozgásán, hogy abszolút nincs lefutva 
még ez az ütközet. Négyszáz méternél 
a németek indítottak egyet, Szabóék 
képesek voltak reagálni rá, s hatalmas 
hajrával mindössze néhány centivel 
maguk mögé utasították a német 
egységet.

Az arany biztosan jó orvosság lesz 
Kozáknak, szükség is lesz rá, hiszen a 
nemzet Danája még két számban kell 
hogy versenyezzen az ötkarikás 
játékokon, 500 méter egyesben és a 
nôi négyes tagjaként. Az éremátadás 
után egymás kezét fogva hallgatták 
Himnuszunkat a hölgyek, akiknek 
nem gyôzünk szívbôl gratulálni.

zékenyülve a bronzérmes Márton 
Anita a viadal végén.

Éremesô: Cseh 
megkoronázta pályafutását
Igazából két érmet tartottunk reális-

nak a magyarok záróestjén a riói olim-
pia úszóprogramjában. Nem titkoltan 
aranyat Hosszú Katinkától, miután 
toronymagasan a legjobb idôvel jutott 
be a 200 méteres nôi hátúszás döntô-
jébe. Ezüstöt vagy bronzot pedig Ka-
pás Boglárkától, aki második legjobb 
idôvel kvalifikált 800 gyorson a nyolc 
közé. Cseh Lacitól nem várhattunk ér-
met azok után, ahogy 200 méter pillan-
gón, erôsebb számában elpáholta a 
mezôny (hetedik lett), a döntôben pe-
dig ott volt a világbajnok Chad le Clos 
Dél-Afrikából, a világcsúcstartó ame-
rikai Michael Phelps és a döntôbe a 
legjobb idôvel bejutó szingapúri Jo-
seph Schooling.

Hosszú Katinka szûk 1,5 másodperces 
elônnyel dübörgött be a döntôbe 200 
méter háton, ahol szuper rajtot vett, és 
50-nél úgy tûnt, ez sétagalopp lesz. 
100-nál is csak kicsit férkôzött hozzá 
közelebb az eddig Katinka által min-
denhol elvert Maya DiRado, és 150 
méternél is még fél testhossz volt 

NB I. 5. forduló
Újpest – Gyimrót 3-1

Videoton – Mezôkövesd 2-0

Honvéd – Paks 3-1

Haladás – DVTK 3-1

DVSC – MTK 1-1

HTC – Vasas 1-2

lökônk utolsó sorozatára dobott 19.87 
méteres országos csúccsal bronzérmet 
nyert.

Hogy egy súlylökô verseny ilyen iz-
galmakat tartogathat? Talán senki 
sem hitte. De Márton Anita és a gyôz-
tes amerikai Michelle Carter is gon-
doskodott a végén a nagy csattanóról.

Márton Anita a nyolcadik helyen 
kezdett 17.60-as lökésével, majd szép 
fokozatosan jött fel, a harmadik kí-
sérletére elért 19.39 méteres dobása 
centire ugyanannyi volt mint az akkor 
a harmadik helyen álló kínai Kungé, 
akit az utolsó sorozatban nehéz helyzet 
elé állított a magyar versenyzô. 19.87 
méteres új országos csúcsával ugyanis 
feljött a harmadik helyre. Centire pon-
tosan akkorát dobott, mint a verseny-
ben akkor még második helyen álló 
amerikai Michelle Carter, aki azonban 
durván meglepte az élen álló új-zélandi 
Valerie Adamset. Adams ugyanis már 
második kísérletére 20.42-ôt, idei leg-
jobbját lökte és a biztos gyôzelem tu-
datában mosolyogta szinte végig a 
viadalt. Carter azonban hatodikra javí-
tani tudott, 20.63-mal megnyerte a 
versenyt.

Még kell pár nap ahhoz, hogy fel-
fogjam mi történt velem. Boldog 

vagyok, mert elértem, amiért 
kijöttem, megjavítottam az országos 
csúcsot. A 20 méteres álomhatárt 
ugyan még nem sikerült átlépnem, de 
egy szoros meccsbôl tudtam gyôztesen 
kijönni. Hál Isten, az a nagy 
erôsségem, hogy a végén mindig 
tudok javítani” – értékelt elér-

Hosszú elônye. Az igazság az, hogy 
még a célba érkezéskor is úgy látszott, 
hogy a falat Katinka érintette meg elô-
ször, de a tábla azt mutatta, hogy Ka-
tinka tragikus benyúlásának ezüst-
érem lett a következménye, Maya 
DiRado, az amerikai pedig lenyúlta az 
aranyat a mi Katinkánk elôl – aki 
viszont így is minden dicséretet meg-
érdemel, hisz az olimpiát három 
arannyal és egy ezüsttel zárta – Keleti 
Ágnes mögött ô az egy olimpián 
második legsikeresebb magyar 
sportoló.

Egy olyan, magyar érdekeltségû 
futam következett – a 100 méteres pil-
langó –, amelytôl nagyon féltünk. Volt 
egy, az idôk alapján nagy esélyes 
szingapúri, Joseph Schooling, akit 
Cseh Laci edzôje is aranyvárományos-
nak nevezett, volt egy Michael Phelps, 
minden idôk leggyorsabb úszásának 
tulaja, volt egy világbajnok Chad le 
Clos és volt Cseh László, akivel csú-
nyán elbántak 200-on néhány napja. 
Aztán jött a csobbanás, ahol Laci azon-
nal megmutatta klasszisát, tapadt Le 
Clos-ra, és tapadt Phelpsre, az utolsó 
50-en pedig mindent megmutatott, 
amit valaha láttunk tôle, beért 
mindenkit – a szingapúrin kívül, így az 
olimpiák történetében elôször osz-
tottak ki egyéni számban három 
ezüstöt: egyet Michael Phelpsnek, 
egyet Chad le Clos-nak és egyet Cseh 
Lászlónak. Bronzérmet természetesen 
így senki nyakába nem akasztottak, de 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Nagy testû, fehér 
tollazatú, fôleg Angliában népszerû 
csirkéé, 2. Semmit: dologtalanul tölti 
idejét, 3. Rúdra tûzött, arany félhold-
ra függesztett lófarok, 4. Ninive, 5. 21 
százaléka oxigén 6. Február 24., 7. 
Kisbér, 8. Jacques Offenbach, 9. Eol, 
Aioliszról a szél istenérôl, 10. A has-
nyálmirigyé.

E heti kérdéseink:
1. Mit mértek elôdeink árkussal?
2. Ki írta a Villámfénynél c. szín-

mûvet?
3. Miféle étel a szultánkenyér?
4. Mennyi lakósa van Németországnak?
5. Milyen kutyafajta a bobtail?
6. Ki írta az Üllôi úti fák c. verset?
7. Kiket neveznek brahmanoknak?
8. Mibôl áll -- Moldova György köny-

ve szerint --- a ferencvárosi koktél?
9. Melyek a hivatalos nyelvek 

Luxemburgban?
10. Melyik ország az Európai Unió 

legkisebb állama? 
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Három professzor megbeszéli, hogy 

kipróbálnak egy nudista strandot. 
Vígan napozgatnak, újságot olvasnak, 
mikor ijedten felkiált az egyik:

--- Ajaj! Itt jön a Molnárné a fizika 
tanszékrôl!

Mindhárman felugranak, ketten az 
ágyékuk elé teszik az újságot, a har-
madik professzor viszont a fejére. 
Üdvözlik Molnárnét, majd miután tá-
vozott, megkérdik a harmadiktól:

--- Te, hogyhogy a fejedre tetted az 
újságot?

--- Nem tudom, ti hogy vagytok vele, 
de engem általában az arcomról is-
mernek meg!

* * *
A jó házasság 4 alapszabálya:
1. Olyan nôt kell találni, aki jól fôz és 

tisztán tartja a lakást.
2. Olyan nôt kell találni, aki sok pénzt 

keres.
3. Olyan nôt kell találni, aki jó az 

ágyban.
4. Meg kell oldani, hogy ez a 3 nô ne 

tudjon egymásról.
* * *

--- Miért vannak a természetvédôk a 
bundák ellen, miért nem a bôrkabátok 
ellen?

--- ???
--- Mert könnyebb idôs hölgyeket mo-

lesztálni, mint motoros vagányokat...
* * *

--- Vádlott, az Ön ellen felhozott vád 
szerint, halálra verte a feleségét egy 
kalapáccsal.

Egy hang hátulról:
--- Mocskos szemétláda!
Bíró:
--- Azzal is vádolják, hogy az anyósát 

is agyonverte, ugyanezzel a kalapács-
csal.

A hang a hátsó sorokból újra:
--- Utolsó, mocskos disznó!
A bíró, mérgesen:
--- Rendre intem! Mérsékelje magát, 

vagy a bíróság megsértéséért fogom 
megbüntetni! Különben is, mi a baja?

--- Még hogy mi a bajom? A vádlott 
szomszédja vagyok, 10 éven át kértem 
tôle kölcsön egy kalapácsot, de mindig 
letagadta, hogy van neki!

* * *
A skót megnyeri a fônyereményt a 

lottón, de egyáltalán nem látszik bol-
dognak.

--- Miért nem örülsz? --- kérdezi a 
barátja

--- Hiszen tiéd a fônyeremény.
--- Soha nem fogom magamnak meg-

bocsátani, hogy két szelvényt vettem.
* * *

--- Hogy lehet eljutni a leggyorsabban 
Amerikába?

--- ???
--- Ha Elvis Presley.

* * *
Négy üzletember elmegy teniszezni. 

Mikor befejezik, egyikük elmegy fi-
zetni, a többiek pedig elkezdenek tár-
salogni:

--- Az én fiam olyan sikeres, hogy a 
múltkor egy házat vett egy barátjá-
nak.

--- Az semmi, az én fiamnak olyan jól 
megy, hogy nemrégiben két Merce-
deszt vett az üzlettársának --- mondja a 
másik.

--- Az én fiam tôzsdézik, és annyit 
keresett, hogy egy csomó részvényt 
adott egy ismerôsének ajándékba --- 
kontráz a harmadik.

Közben visszajön a negyedik, kérdik 
tôle is, hogy mi újság a fiával?

--- Ne is mondjátok, az én fiam ho-
mokos. Nem vagyok rá büszke, de 
azért jól boldogul. A múltkor is kapott 
a barátaitól egy házat, két Mercedeszt 

Egyperces tudományNe hazudjon, mert késôbb 
nem emlékszik az igazságra
Brit kutatók azt vizsgálták kísérletek 

során, hogy a hazugság mennyire 
befolyásolhatja a memóriát. Kiderült, 
hogy azok, akiket elôször arra kértek, 
hazudjanak, késôbb pontatlanul és ne-
hezen idézték fel a valódi esemé-
nyeket.

Az epizodikus memóriát a kutatás 
során kétféle módon próbálták befo-
lyásolni: megtévesztô kérdésekkel 
(külsô inger) és hazugsággal. A három 
hétig zajló tesztek során kiderült, hogy 
a megtévesztô kérdéseknél erôsebb 
volt az, ahogyan a hazugság eltorzította 
az emlékeket.

Utóbbira a Leedsi Egyetem és a He-
riot-Watt Egyetem kutatói olyan kísér-
letet végeztek, amely elôzményeként 
a résztvevôket egy egyszerû memó-
riateszt kitöltésére kérték. Az alanyok 
javában írták a válaszaikat a papírra, 
amikor szándékosan megzavarták a 
tesztet: valaki bejött a terembe, és ki-
sebb szóváltásba keveredett a kísérlet 
vezetôjével arról, hogy ki foglalta le 
elôbb az érintett szobát.

A szóváltás után az alanyoknak el-
mondták, hogy ez egy megrendezett 
jelenet volt, egyik részüket megkérték, 
hogy a késôbbi teszteken igazat mond-
janak, másik részüket pedig arra uta-
sították, hogy hazudjanak. A három 
hét során összesen háromszor kérdez-
ték ki ôket: az elsô fázis során (rögtön 
a megrendezett jelenet után) a hazu-
goknak hazudniuk kellett, az igazmon-
dóknak pedig igazat mondani. A máso-
dik szakaszban szintén így oszlottak 
meg a feladatok.

A harmadik héten azonban a hazugo-
kat is felkérték, hogy most már mond-
ják el ôszintén, mi történt a megrende-
zett jelenet során.

Az alanyoknak kétfajta kérdéssorra 
kellett válaszolniuk. Az elsô során in-
kább a külsô megfigyelésre vonatkozó 
információkat kellett visszaadniuk 
(milyen volt a vitatkozó hajszíne, mi-
lyen magas volt, milyen volt a terem, 
ahol a memóriatesztet kitöltötték), a 
második során pedig a történésekkel 
kapcsolatban kellett emlékeket feli-
dézniük: miért szerette volna használni 

a termet az illetô, mikor, a kutatónak 
meddig kellett még a terem, bárme-
lyikük bocsánatot kért-e a másiktól.

A kutatás mindhárom hetében, mind 
a három fázisban ugyanezeket a kér-
déssorokat kapták meg a résztvevôk. 
Kiderült, hogy a harmadik szakaszban, 
amikor már a korábban hazudóknak is 
igazat kellett mondaniuk, a hazugok 
nehezebben és pontatlanabbul idézték 
fel a valós történéseket, mint azok, 
akik végig igazat mondtak.

Érdekes, hogy az elsô kérdéssorban 
nem mutatkozik nagy eltérés aközött, 
ahogyan a hazugok és az igazmondók 
emlékeznek –-- ez a kutatók szerint ab-
ból adódhat, hogy minden hazugságnak 
kell hogy valóságalapja is legyen, azaz 
a hazugok valószínûleg a mindenki 
számára egyértelmû külsô dolgokat 
érintetlenül hagyták. A második kér-
déssorban azonban a hazugok sokkal 
kevesebb kérdésre adtak helyes vá-
laszt, mint azok, akik végig igazat 
mondtak.

A résztvevôket arra is megkérték, 
hogy a harmadik szakaszban fejtsék 
ki, mennyire biztosak abban, hogy 
amit válaszolnak, az megfelel az igaz-
ságnak. Érdekes módon a külsôségekre 
vonatkozó kérdéseknél a hazugok, a 
történésekre vonatkozó kérdéseknél 
az igazmondók voltak a magabizto-
sabbak –-- utóbbinál azonban nem túl 
nagy különbséggel maradtak le a ha-
zugok sem, tehát elég magas volt 
azoknak a száma, akik magabiztosak 
voltak a válaszaikban.

Mit jelent mindez? Azt, hogy ha so-
káig hazudunk valamirôl, utána már 
sokkal kevésbé pontosan tudjuk feli-
dézni az eredeti történéseket, még 
akkor is, ha tényleg szándékunkban áll 
elhagyni a hazugságot. Érdekesség az 
is, hogy ennek ellenére elenyészô a 
különbség magabiztosság tekinteté-
ben, tehát azok, akik hazudnak, igaz-
mondás során szinte ugyanolyan biz-
tosak benne, hogy pontosan idézték fel 
az eseményeket, mint azok, akik való-
ban végig az igazat mondták. Ez a min-
dennapi élet számos területén félreve-
zetô lehet --- egy bûnügyi tárgyaláson 
például a korábban hazudó ember 
hiába szeretne végül igazat mondani, a 
kutatás szerint akkor sem fog tudni 
teljesen pontos eseményeket felidézni, 
ha tényleg ez a szándéka.

Dávid és Góliát történetét 
teljesen félreértettük

Dávid és Góliát párharca az egyik 
legismertebb bibliai sztori, az esélyte-
len, de a nyomasztó túlerô ellen mégis 
bátran kiálló kisember csodával hatá-
ros gyôzelmének szimbóluma. Csak-
hogy az a helyzet, hogy a legutóbbi 
kutatások szerint a történetet évszá-
zadokon át tökéletesen félreértettük.

Mit is olvashatunk a híres ószövetségi 
történetben? A filiszteusok megtámad-
ják Izraelt, és mivel a csata patthely-
zetbe fullad, a kor szokásainak megfe-
lelôen párbajban döntik el, ki nyer: 
mindkét fél kiállít egy bajnokot, akik 
megverekszenek egy az egy ellen, az 
egész sereget képviselve. A filiszteu-
sok Góliátot küldik a ringbe, aki egy 
hatalmas harcos, talpig páncélban, 
maga a legyôzhetetlenség élô szobra, 
nagyjából úgy képzelhetjük el, mint a 
Hegyet a Trónok harcából. Az izra-
eliek közül --- érthetô módon --- senki-
nek nem akaródzik kiállni ellene, míg-
nem jelentkezik egy pásztorfiú, Dávid, 
aki a parittyájával egy lövésbôl leteríti 

az óriást. A filiszteusok megszégyenül-
ve vonulnak vissza, Dávidból pedig 
késôbb a zsidók királya lesz, és róla 
nevezik el a legismertebb zsidó jelké-
pet, a Dávid-csillagot.

Lássuk, mivel árnyalják a sztorit a 
korszakot kutató specialisták, történé-
szek és orvosok.

Az ókori hadseregekben a tüzérség 
szerepét az íjászok és a parittyások 
játszották, akik általában az ellenséges 
gyalogság megritkításával döntötték 
el a csaták kimenetelét. A parittya ma 
már sokszor összemosódik a csúzlival, 
de valójában elég félelmetes fegyver 
volt: egy bot végére rögzített bôrszíj, 
amibe beletettek egy követ, és a botot 
megpörgetve, majd a bôrszív másik 
végét elengedve óriási sebességgel 
lôtték ki. Hadtörténészek számításai 
szerint a lövedéket nagyjából 120-130 
km/órás sebességgel lehetett kilôni a 
parittyából, a mozgási energiája pedig 
egy nagyságrendben volt egy mai, .45-
ös kaliberû pisztolyból kilôtt golyóéval. 
A korabeli leírások szerint kb. 180 mé-
terre tudtak vele aránylag pontosan 
lôni, és amikor vadászatra használták, 
röptében lôttek le vele madarakat. 
Vagyis a fegyver egy rutinos parittyás 
kezében nemcsak pusztító erejû, de 
félelmetesen pontos is volt. Góliát a 
történet szerint bôven lôtávolságon 
belül van, és szinte mozdulatlan cél-
pontként várja Dávidot a parittyájával 
együtt.

Góliát valószínûtlenül hatalmas mé-
rete és a leírt viselkedése alapján jó 
eséllyel gigantizmusban szenved. Ez 
az agyalapi mirigy hibás mûködésébôl 
fakadó probléma: a növekedési hor-
mon termelése nem áll le a kamaszkor 
után, és további, állandó növésre kész-
teti a testet. Amit az általában nem bír 
sokáig. A gigantizmus legjellemzôbb 
okozója az agyalapi mirigy daganata, 
tipikus melléktünetei az ügyetlen, las-
sú mozgás, és a homályos látás, mivel 
a daganat nyomást fejt ki a látóideg-
keresztezôdésre. Góliát félelmetesen 
néz ki, de ez csak optikai tuning.

Az összecsapás valóban teljesen re-
ménytelen és kilátástalan, de éppen az 
óriás számára. Dávid egy lassú, félig 
vak ellenféllel kerül szembe, aki közel-
harcban, test test elleni küzdelemben 
a puszta mérete és fizikai ereje miatt 
halálos ugyan, de a kor legfejlettebb, 
gyilkos erejû és pontosságú lôfegy-
verének tökéletes célpontot biztosít. 
Ha jó pár évszázaddal késôbbi analó-
giát keresünk, valahogy így képzelhet-
jük el a „harcot”:

és egy csomó részvényt...
* * *

Móricka bemegy az elsô nap a suliba, 
és megkérdezi a tanárnôtôl:

--- Tanárnô! Hazamehetek?
--- Miért Móricka?
--- Mert nemi problémáim vannak.
--- Jó, menjél.
Másnap:
--- Tanárnô! Hazamehetek?
--- Miért?
--- Mert nemi promblémáim vannak!
--- Jó, menjél.
Harmadnap:
--- Tanárnô! Hazamehetek?
--- Miért?
--- Mert nemi problémáim vannak!
--- Móricka de mi a te nemi prob-

lémád?
--- Hát csak annyi, hogy a tököm tele 

van a sulival.
* * *

--- Miért vásáról a skót brilliánsgyûrût 
a feleségének, amikor az autót kér?

--- Mert a hamis autót még nem 
találták fel. 

* * *
 McDonald, az aberdeeni kereskedô, 

megkérdi kereskedôtársát és barátját, 
McFoole-t:

--- Igaz, hogy a te cégednél rövidesen 
gyûjtést kezdenek jótékonysági cél-
ra?

--- Természetesen.
--- És a magad részérôl te személyesen 

mennyit adományoztál erre a célra?
--- Én adtam az engedélyt. 

* * *
 Egyik skót dicsekszik a másiknak:
--- Ilyen okos kutyája senkinek sincs, 

mint nekem! Minden reggel kimegy a 
lépcsôházba, és behozza az újságot!

--- Ugyan már, ezt minden kutya meg 
tudja csinálni, ha egy kicsit tanítják!

--- Igen, de én nem fizettem elô sem-
milyen újságra! 

* * *
Székely bácsika reggel felébredvén 

aszongya: 
--- Hej, anyjuk, óly’ szépet álmodtam!
 --- Mi volt az, apjuk?
 --- Képzeld, Bukarestben voltam!
 --- S mi abban a szép, kend?
 --- Hát az, hogy útlevél is kellett 

hozzá...
* * *

A rabbi találkozik Kohnnal az utcán:
--- Igaz, hogy te udvarolsz a Weiss 

lányának?
-- Igen rabbi, igaz.
--- De hát neked van feleséged.
--- Igen rabbi, feleségem az van, de 

már köhög.
* * *

Egy skót egyik tablettát a másik után 
nyeli le.

--- Rosszul van? 
--- kérdi az egyik járókelô.
--- Nem, de holnap lejár a szavatossági 

ideje... 
* * *

A hajó, melyen a skót cég egyik 
alkalmazottja utazik, zátonyra fut. 
Kétnapi veszteglés után a skót távira-
tozik a fônökének:

--- Két napja vesztegel a hajó. Mit 
tegyek?

Hamarosan visszajön a válasz:
--- Sürgôsen vegye ki a szabadságát, a 

hajó zátonyra futásától kezdve! 
* * *

Tábla egy szlovák könyvesbolt kira-
katában.: „Sajnálattal közöljük, hogy a 
szlovák történelemkönyv elfogyott. 
De kérésére SMS-ben elküldjük ön-
nek.” 
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05:50 Hajnali gondolatok 
05:55 Kult+ 
06:05 Halálbiztos diagnózis 

Amerikai krimisorozat
06:55 Kenó
07:00 Híradó 
07:25 Roma Magazin
07:55 Domovina
Szlovák nyelvû nemzetiségi 

magazin
08:25
A természetfilmezés ku-

lisszatitkai -Drónok arca
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
08:30 A természetfilmezés 

kulisszatitkai  -Alámerülve
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
08:40 Váratlan utazás 
Kanadai tévéfilmsorozat
„Ha nem keresnéd olyan 

vadul az igazit, hamarabb 
rátalálnál.” - mondja Sarah 
nagy bölcsen a kapkodó 
Felicitynek, akinek tetszik 
Arthur komolysága és 
felkészültsége, de riasztja 
mindaz, amit a szerelemrôl 
és a házasságról vall. Gus is 
megkéri a kezét, így most 
nehéz döntés elôtt áll. 
Felicity édesanyjától kér 
tanácsot, aki nem 
befolyásolja döntése 
meghozatalában, csak 
felteszi neki a kérdést: 
„Felkészültél - e a 
házasságra, tudod - e, 
milyen életre szóló 
köteléket jelent”?
09:30 A hegyi doktor
Német családi filmsorozat  
10:20 Család-barát 
12:00 Déli harangszó 
12:00 Híradó 
12:45 Kult+
12:55 Jamie vidéki kony-

hája  – Angol ismeretterjesz-
tô sorozat 
13:25 Halálbiztos diagnózis 
Amerikai krimisorozat
14:15 A palota ékköve 
Dél-koreai tévéfilmsorozat  
Yun királynôt királyi pa-

rancsra méreg általi halálra 
ítélik. Az ítéletet végrehajtó 
katonák egyike, Seo Cheon-
soo hazafelé indul, ám az 
úton baleset éri. Egy 
titokzatos öreg remete siet 
segítségére, aki különös 
jóslattal ajándékozza meg: 
sorsát három nô fogja 
meghatározni. Az elsônek a 
halálát okozza, a másodikat 
megmenti, de miatta vész 
el, a harmadik pedig a 
vesztét okozza, de ezáltal 
sokakat megment. A katona 
sokat töpreng a jóslaton, 
míg egy napon egy haldokló 
nôt talál a patak mentén. 
Kiderül, hogy a gyönyörû 
lány a palota egyik 
udvarhölgye, akit 
megmérgeztek. Cheon-Soo 
azonban épp idôben 
érkezik…
15:20 Erdészház 

Falkenauban
Német tévéfilmsorozat
Martinnak problémái 

akadnak az egyik faszállító 
céggel, kiderül, hogy nem is 
ok nélkül. Andrea alig meri 
bevallani apjának, hogy 
titokban összeházasodtak 
Tobiasszal Las Vegasban. 
Valahogyan ki kell 
engesztelni Martint...
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16:15 Charly, majom a 
családban
Német családi filmsorozat  
17:10 Ridikül 
Nôi talkshow a  Dunán
18:00 Híradó 
18:35 A hegyi doktor
Német családi filmsorozat  
19:25 Maradj talpon!
20:25 Csak színház és más 

semmi
Magyar tévéfilmsorozat 
21:25 A király halála - II. 

Lajos élete és rejtélyes 
halála (2015)
Magyar történelmi dráma  
22:20 Kenó
22:25 No Limit 
Francia akciófilm sorozat  
23:30 A szerelem három 

évig tart 
Francia-belga romantikus 

vígjáték
01:10 Utazás egy indiai 

ashramba
A n g o l - f r a n c i a 

dokumentumfilm
02:35 Célkeresztben 
Amerikai thriller
04:40 Duna anzix 
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
04:55 Peru, Chile  San 

Gregorio, A szellemfalu
05:20 Paula és a vadállatok 
Német ismeretterjesztô 

sorozat gyerekeknek
05:45 Himnusz 
05:50 Hajnali gondolatok 
05:55 Kult+
06:05 Halálbiztos diagnózis 
Amerikai krimisorozat
06:55 Kenó
07:00 Híradó 1
07:25 Srpski Ekran
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
07:55 Unser Bildschirm

Német nyelvû nemzetiségi 
magazin
08:25 A természetfilmezés 

kulisszatitkai
08:40 Váratlan utazás
Kanadai tévéfilmsorozat
09:30 A hegyi 

doktor – Német családi 
filmsorozat
10:20 Család-barát 
12:00 Déli harangszó
12:00 Híradó
12:45 Kult+
12:55 Jamie vidéki 

konyhája
Angol ismeretterjesztô 

sorozat
13:25 Halálbiztos 

diagnózis
Amerikai krimisorozat 
Noelle Andrew több társát 

manipulálja, zsarolja egy 
magániskolában, ahol Mark 
is órákat ad. Miután két 
haláleset is történik az 
iskolában, Mark megkéri 
Steve-et, nézzen utána 
Noelle-nek, mert gyanús 
neki a lány...
14:10 A palota ékköve 
Dél-koreai tévéfilmsorozat  
15:20 ÚJ SOROZAT!
Elfeledett szerelem
Mexikói telenovella
Diego Rivas Santander éle-

te legboldogabb napjára ké-
szül, ám az esküvô elôtt még 
el kell ugrania a fôvárosba 
egy díjátadóra.
Magánrepülôje meghibáso-

dik és lezuhan a hegyek fe-
lett. Diego súlyos fejsérülést 
szenved, aminek következ-
tében eszméletét veszti. 

16:15 Charly, majom a 
családban
17:10 Ridikül
Nôi talkshow a  Dunán
18:00 Híradó
18:35 A hegyi doktor
19:30 Maradj talpon!
20:25 Skandináv lottó 
20:40 Szabadság tér ’56
21:35 1956 - 60 A FILM-

MÛVÉSZET TÜKRÉBEN 
Zöldár (1965)
Magyar játékfilm   (fekete 

- fehér)
Rendezte: Gaál István
23:15 Kenó
23:20 Szent Borbála
Olasz tévéfilm
01:15 Öt törött kamera 
Palesztin-izraeli-francia 

dokumentumfilm
02:50 Határtalanul magyar 
Összetartozunk - Mun-

kában a Rákóczi Szövetség
03:15 Tengerek világa 
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
03:55 Magyar Krónika
04:25 Noé barátai - Minden, 

ami állat
04:50 Paula és a vadállatok
Német ismeretterjesztô 

sorozat gyerekeknek
05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Kult+
06:05 Halálbiztos diagnózis 
Amerikai krimisorozat
06:55 Kenó
07:00 Híradó 1
07:25 Rondó
08:25 Jövô-Idôben 
Munkahelyek sodrásában
08:30 Ybl 200 (2014)

 A fóti Károlyi-kastély
Magyar dokumentumfilm  
08:40 V á r a t l a n 

utazás
Kanadai tévéfilmsorozat
09:30 A hegyi doktor 
Német családi filmsorozat  
10:20 Család-barát 
12:00 Déli harangszó
12:00 Híradó 
12:45 Kult+
12:55 Halálbiztos diagnózis 
Amerikai krimisorozat 
13:50 A palota ékköve 
Dél-koreai tévéfilmsorozat  
15:00 Elfeledett szerelem
Mexikói telenovella
Szereplôk: Daniel Elbitar 

(Diego Rivas), Melissa 
Barrera (Olvido Pérez), 
Cecilia Ponce (Irán 
Hernández Molina de 
Rivas), Leticia Huijara 
(Esperanza Santander), 
Erick Chapa (Rodrigo Rivas 
Santander), Gabriela Roel 
(Eufrasia Pérez), Aura 
Cristina Geithner 
(Angustias Molina), Alberto 
Guerra (David Balmaceda), 
Rafael Sánchez Navarro 
(Armando Balmaceda)
Angustias közli Vanessával, 

hogy hozzá kell mennie don 
Bernardóhoz, majd a 
Santander házba siet, hogy 
elôkészítse a terepet 
Iránnak. Chuy és Martha 
Acapulcóba költöznének. 
David Balmaceda, Diego 
legjobb barátja értesül a 
balesetrôl. Mielôtt útnak 
indulna, édesapja elárul egy 
rég ôrzött titkot a 
családjukról...

15:55 Charly, majom a 
családban
16:50 Szerencse Híradó 
17:10 Ridikül
Nôi talkshow a  Dunán 
18:00 Híradó 
18:35 A hegyi doktor
19:25 Maradj talpon!
20:25 Fábry (2016)
21:45 A Rózsaszín Párduc 
Amerikai bûnügyi vígjáték  
23:20 Kenó

23:25 Hoppá (1993)
Magyar játékfilm
Szereplôk: Garas Dezsô 

(Ede), Törôcsik Mari (Kati), 
Lázár Kati (Elvira), Avar 
István (Jenô), Máté Gábor 
(vôlegényjelölt)
A kilencvenes években 

játszódó történet fôszereplôi 
Ede, a férj (Garas Dezsô) és 
Kati, a feleség (Törôcsik 
Mari), már a hatvanas 
éveiket tapossák. 
Fiatalságukat, munkával 
töltött éveiket a Kádár-
rendszerben élték, ahol 
rájuk csak a balek szerepét 
osztották, és ez a 
rendszerváltás után sem 
változott. Most is a hajdani 
káder sógornak áll a zászló. 
Szokásos napi vitájuk, 
zsörtölôdésük is az 
évtizedek alatt megszokott 
módon zajlik. Ede 
költségcsökkentés céljából 
vidékre akar költözni, ahová 
Kati nem vágyik, már a 
válást fontolgatja. Vajon 
összetarthatják-e az együtt 
megélt évtizedek ezt a 
szétesô kapcsolatot?
01:00 A Rózsaszín Párduc 
02:30 Pannon expressz 
Sopron
Magyar magazin
03:00 Határtalanul magyar 
Magyarul a Dráva mentén 

- Az eszéki magyar média
Mûvészeti, tudományos 

magazinmûsor
03:25 Tengerek világa
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
04:00 Magyar Krónika
04:30 Noé barátai - Minden, 

ami állat 
04:55 Paula és a vadállatok
05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolato
05:55 Kult+ 
06:05 Halálbiztos diagnózis  
06:55 Kenó
07:00 Híradó 1
07:25 P’amende
07:55 Öt kontinens 
08:25 Jövô-Idôben (2015)
08:30 Ybl 200 (2014)
08:40 Váratlan utazás 
09:30 A hegyi doktor
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 
12:00 Híradó
12:45 Kult+
12:50 Ízôrzôk
 Tihany
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
Forgatókönyvíró: Róka 

Ildikó; Operatôr: Móczár 
István;
Rendezte: Móczár István
13:25 Halálbiztos diagnózis
Amerikai krimisorozat
14:15 A palota ékköve
Dél-koreai tévéfilmsorozat  
15:20 Elfeledett szerelem
Mexikói telenovella
Rendezte: Eduardo Ripari

16:15 Charly, majom a 
családban
17:10 Ridikül
Nôi talkshow a  Dunán 
18:00 Híradó 
18:35 A hegyi doktor
19:30 Maradj talpon!
20:30 Agatha Raisin 
Angol bûnügyi 

tévéfilmsorozat
21:20 Tetthely 
Német bûnügyi 

tévéfilmsorozat
22:55 Kenó
23:00 Államtrükkök 
Amerikai akciófilm
00:45 Kié a cucc? 
Amerikai film
02:10 Tetthely 
Német bûnügyi 

tévéfilmsorozat
03:40 Duna anzix (2011)

Kôbe vésett bécsi 
történelem - 1. rész
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
Bécsbe érkezve elsô 

fôvárosát köszöntheti a kék 
Duna. Bécsben a város 
északi, észak-keleti határát 
mossa a Duna vize. Bécs 
szívét a mozgalmas, 
szórakozási - és sportolási 
lehetôségekkel teli Duna-
csatorna szeli ketté. Az 
Ausztria észak-keleti 
csücskében fekvô város 
egykori helyén kelta 
település állt. A rómaiak a 
Kr.e. I. században vetették 
meg e vidéken lábukat és 
Kr.e. 15-ben Vindobona 
néven helyôrséget hoztak 
létre. Ez egybeesik Bécs 
mai óvárosának egy 
részével.
03:55 Magyar Krónika 
04:25 Noé barátai - Minden, 

ami állat
04:50 Paula és a vadállatok
Német ismeretterjesztô 

sorozat gyerekeknek
05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 
05:55 Kult+
06:05 Hazajáró (2016)
Lánzséri-hegység - Az 

Alpok és a Kisalföld 
mezsgyéjén
06:35 A világörökség 

kincsei
Ohrid – A színek világa és 

képkultusz, Macedónia
Német ismeretterjesztô 

sorozat
06:55 Kenó
07:00 Híradó 1
07:30 Család-barát
09:05 Tengerparti Tini 

Mozi
Amerikai filmmusical
10:55 Noé barátai 
11:25 Térkép
12:00 Déli harangszó
12:00 Híradó 
12:45 Kult+
13:00 Ízôrzôk (2016)
Nyírmártonfalva
13:40 Hazajáró (2016)
14:10 Magyar Krónika
14:45 Peru, Chile (2016)
Bayer Zsolt filmje a Duna 

TV mûsorán, minden 
szombaton
15:20 DUNA NOSZTALGIA 

- GERTLER VIKTOR  115
És akkor a pasas (1966)
Magyar játékfilm   (fekete 

- fehér)
Szereplôk: Sinkovits Imre 

(rendezô), Latinovits Zoltán 
(fônök), Psota Irén, Major 
Tamás, Törôcsik Mari, 

17:00 Gasztroangyal 
Marcsi, bogrács, nyár II.
18:00 Híradó 2
18:35 SzerencseSzombat 
20:00 Fiatal muzsikusok 

Eurovíziója (Eurovision 
Young Musicians) 
Élô közvetítés Kölnbôl 

(2016)
22:05 Kenó
22:10 A rettegés arénája
Amerikai-német film
00:15 Halálos közellenség 
Francia-olasz akciófilm
02:05 Angel (
A n g o l - b e l g a - f r a n c i a 

romantikus dráma
04:00 Magyar Krónika
04:30 Noé barátai - Minden, 

ami állat 
04:55 Paula és a vadállatok
Német ismeretterjesztô 

sorozat gyerekeknek
05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 
05:50 Kult+ 
05:55 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
06:20 Így szól az Úr! 
06:30 Önkéntesek
06:55 Kenó
07:00 Híradó
07:25 Család-barát
08:55 Isten kezében
09:20 Kereszt-Tények
09:30 Evangélikus magazin 
10:00 Teréz anya szentté 

avatása (2016)
Boldog Kalkuttai Teréz 

anya szentté avatásának 
közvetítése a Vatikánból, a 
Szent Péter térrôl. A 
szentmisét Ferenc pápa 
mutatja be, mely egyben az 
irgalmasság szentéve 
önkénteseinek jubileuma is.
12:00 Déli harangszó
12:00 Híradó
12:45 Kult+ 
12:55 Rúzs és selyem
13:25 Csángó menyegzô 

(2013)
Magyar dokumentumfilm  
Szerkesztô: B. Király 

Györgyi; Forgatókönyvíró: 
B. Király Györgyi; 
Rendezte: Seregély István
A Gyimesek völgyében 

megállt az idô.  Errefelé 
közel egy héten át tartanak 
a hagyományokat híven 
ôrzô menyegzôi 
elôkészületek.  A kert 
végében kemencében sül a 
pityókás kenyér, állítják az 
ünnepi sátrat, díszítik a 
hintókat, szekereket, a 
Jakab ágakat, bemutatják 
az álmenyasszonyokat, és 
készül a kapros töltött 
káposzta is. Mindez azért, 
hogy a nagy napon a 
népviseletben öltözött 
vendégsereg jól érezze 
magát, sírjon, nevessen, 
Deuszt kiáltson, és hajnalig 
ropja a táncot.
14:00 Columbo
Amerikai krimisorozat
15:15 DUNA NOSZTALGIA
Nászinduló (1943)
Magyar film   (fekete - 

fehér)
Szereplôk: Szeleczky Zita 

(Éva), Szilassy László 
(Horváth Miklós), Lánczy 
Margit (polgármesterné), 
Kürthy György (polgármes-
ter), Puskás Tibor (Álmos) 
szerelme újra beteljesület-
len marad. Ám évek múlva, 
már deresedô hajjal megint 
egymás mellé sodorja ôket 
az élet…

16:15 Charly, majom a 
családban
17:10 Ridikül
Nôi talkshow a  Dunán
18:00 Híradó
18:35 A hegyi doktor 
Német családi filmsorozat  
19:30 Maradj talpon!
20:30 Önök kérték
21:25 ÚJ SOROZAT!
Velvet Divatház 
Spanyol tévéfilmsorozat
22:20 Gran Hotel 
Spanyol bûnügyi 

tévéfilmsorozat
23:10 Kenó
23:15 No Limit
Francia akciófilm sorozat  
00:15 A sorompók 

lezárulnak
Olasz filmdráma   (fekete - 

fehér)
Rendezte: Vittorio de Sica
01:45 A szerelem három 

évig tart 
03:25 Határtalanul magyar 
Lendületben a tudomány
Mûvészeti, tudományos 

m a g a z i n m û s o r
Magyarország rendkívül 
büszke a 13 Nobel-díjára, 
amit a 20. században 
magyar kutatók kaptak. 
Közülük csupán egyetlen 
egy, Szent-Györgyi Albert 
végezte az elismerést érô 
kutatásait Magyarországon, 
a többieket külföldi 
intézetekben végzett 
kutatásaik miatt díjazták. 
Jelenleg mintegy 
háromezer magyar tudós 
dolgozik szerte a 
nagyvilágban. Közülük a 
legjobbakat egyre többen 
szeretnék visszacsábítani 
Magyarországra, azzal a 
nem titkolt céllal, hogy a 21. 
századi magyar Nobel-
díjasok magyarországi 
intézményekben érhessék 
el sikereiket.
03:50 Magyar Krónika
Magyar ismeretterjesztô 

magazin
04:25 Noé barátai - Minden, 

ami állat 
04:55 Paula és a vadállatok
Német ismeretterjesztô 

sorozat gyerekeknek
05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Kult+
06:05 Halálbiztos diagnózis
Amerikai krimisorozat
06:55 Kenó
07:00 Híradó 1
07:25 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
07:55 Ecranul Nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
08:25 A természetfilmezés 

kulisszatitkai (2016)
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
08:40 Váratlan utazás
Kanadai tévéfilmsorozat
09:30 A hegyi doktor
10:25 Család-barát 
12:00 Déli harangszó
12:00 Híradó 
12:40 Kult+ 
12:50 Ízôrzôk - Kustánszeg
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
13:20 Halálbiztos diagnózis
Amerikai krimisorozat
14:15 A palota ékköve 
15:15 Elfeledett szerelem 
Mexikói telenovella

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)

PROFESSIONÁLIS „home care” 

feladatokat ellátó fiatalember vállalja 

idôs emberek, családok segítését. 

FirstAid, Food Safety, Driver és sza-

kács diplomák, „handyman expe-

rience”, stroke utáni rehabilitációban 

való jártasság. Komoly referenciákkal, 

diszcrécióval, saját autóval, lakással, 

excelent emphaty-val rendelkezem 

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

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

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

várják önöket 
az új évben is

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

Eastern Suburb-ban. Tel: László, (02) 

8958-4829 reggel és este. 

E.Mail:  laszlo@ngbsh.com

KÖZÉPKORÚ intelligens nô  éjsza-

kai felügyeletet, fôzést, vásárlást vá l-

lal különálló lakrészért vagy lakásért. 

Hívjon: 0450 265-317 számon (Sydney)

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097


