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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
ló Alapítvány kuratóriumi tagja hirdette ki a sorrendben huszonkettedik Tôkés-
díj díjazottját, Papp Lajos munkáságát Kocsis István drámaíró laudációban 
méltatta.

Papp Lajos 1948. március 21-én született a Baranya megyei Aranyosga-
dányban. A Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára, a Pécsi 
Szívgyógyászati Klinika korábbi igazgatója, a Kaposvári Egyetem professor 
emeritusa. Szívkeringés-kutatással, a szívizom vérkeringésének fiziológiájával 
foglalkozott; a világon elôször 1980-ban Magyarországon vezették be az általa 
kidolgozott kardio-teletermográfiát.Kiemelkedô eredményeket ért el a patoló-
giás és az ép szívizom biokémiai vizsgálatainak terén, tudományos munkássága 
nemzetközi hírû: számtalan publikációja jelent meg a világ kiemelkedô szakmai 
lapjaiban.

A Tôkés-díjat eddig olyan ismert mûvészek, egyházi és világi személyek kap-
ták meg, mint Sára Sándor operatôr-filmrendezô, Tempfli József római 
katolikus püspök, Szörényi Levente zeneszerzô, Nemeskürty István és 
Szabó Magda író, Makovecz Imre építész és Orbán Viktor jelenlegi mi-
niszterelnök.

Megjelent az 1956-os filmhíradó 
teljes évfolyama DVD-kiadványként

Az1956-os filmhíradó teljes felújított évfolyamát megjelentette DVD-kiad-
ványként a forradalom 60. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Digitális 
Archívum és Filmintézet (MaNDA), amely öt 1956-os tematikájú emblematikus 
magyar játékfilmet is restaurált.

A 44 filmhíradó 503 percnyi anyagát tartalmazó négylemezes kiadvány 
páratlan történeti forrásértéket képvisel –-- hangsúlyozta Budapesten Fazekas 
Eszter projektvezetô, aki felidézte: a filmhíradó a korszak hivatalos propa-
gandájának fô közvetítôeszköze volt, amelyet a moziszünetekben vetítettek.

A lemezeken halláskárosultak számára is élvezhetô formátumban, valamint 
angol felirattal is nézhetôek a filmhíradók, emellett készült egy tematikus válo-
gatás is a legérdekesebb anyagokból, amelyet történészi kommentárral láttak 
el.

A projekt részeként elvégezték Makk Károly Szerelem (1970), Szabó Ist-
ván Szerelmesfilm (1970), Gárdos Péter Szamárköhögés (1986), Sándor 
Pál Szerencsés Dániel (1982) és Gábor Pál Angi Vera (1978) címû filmjének 
teljes körû digitális restaurálását is –-- fûzte hozzá Fazekas Eszter a 
sajtótájékoztatón, kiemelve, hogy a filmeket négyezer pixel feletti felbontásban, 
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Október 1-jén Malvin névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bazsó, 
Diké, Euridiké, Ludovika, Malvina, 
Ragnar, Remig, Rémus, Rémusz, Ró-
meó, Teréz, Tereza, Teréza, Terézia, 
Teri, Terka, Tessza névnapja van.
Október 2-án Petra névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Berengár, 

Örs, Petrina, Tamás, Thomasz, Tomaj 
névnapja van.
Október 3-án Helga névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Gertrúd, 

Heliodor, Hiador, Ignác, Ilián, Jozefa, 
Jozefin, Jozefina, Mária, Teréz, Tere-
za, Teréza, Terézia, Teri, Terka, Tesz-
sza névnapja van.
Október 4-én Ferenc névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ajtonka, 

Ámon, Aranka, Arany, Arina, Aurélia, 
Auróra, Bodor, Damarisz, Edvin, Ed-
vina, Fodor, Frank, Fremont, Golda, 
Goldi, Goldina, Gyémánt, Hajnal, Haj-
nalka, Larcia, Lartia, Latinka, Zóra, 
Zorinka, Zorka névnapja van.
Október 5-én Aurél névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Apollinár, 

Attila, Etele, Flamina, Flanna, Flávia, 
Fulvia, Galina, Pálma, Palmira, Pereg-
rina, Placid, Szendile, Tulipán, Tullia 
névnapja van.
Október 6-án Brúnó, Renáta név-

napja van. Kibôvített naptárak sze-
rint Berény, Csaba, Csobád, Peregrina, 
Renátó, Renátusz, René, Reneé név-
napja van.
Október 7-én Amália névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Amál, 

Bakács, Baksa, Bakta, Bekény, Bekes, 
Békés, Garfield, Gerold, Girót, Mária, 
Márk, Márkus, Rodion, Szergiusz, 
Vendelina, Zserald névnapja van.
Október 8-án Koppány névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Áldáska, 

Benedetta, Benedikta, Beneditta, Be-
nita, Bettina, Birgit, Brigitta, Deme, 
Demeter, Dömötör, Etelka, Gitta, Já-
nos, Laurencia, Loréna, Lorin, Lorina, 
Magor, Pelágia, Pelágiusz, Semjén, 
Simeon, Szergiusz névnapja van.
Október 9-én Dénes névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ábrahám, 

Ábrám, Ábrán, Ábris, Andor, Dienes, 
Dionízia, Elemér, Gerjén, Günter, Ib-
rahim, Ibrány, Rusztem, Sára, Sári, 
Sarah, Sharon, Szelli, Szibill, Szibilla, 
Velmira névnapja van.

Papp Lajos szívsebész kapta 
idén a Tôkés-díjat

Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész kapta idén a Tôkés-díjat, az 
elismerést az ünnepi istentisztelettel egybekötött nyilvános kuratóriumi ülésen 
adták át a kisvárdai református templomban.

A XXII. Tôkés-díj kitüntetettje, Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész az 
elismerés átadása után a kisvárdai református templomban ---- TI Fotó: Balázs 
Attila

Tôkés László református püspök nevét viselô alapítványt 1989-ben alapí-
tották, a szervezet célja, hogy elismerje azokat, akik tudományos, mûvészeti, 
politikai, vallási területen végzett munkájukkal, vagy humanitárius cseleke-
deteikkel sokat tettek a magyar nemzet fejlôdéséért.Az istentiszteleten Tôkés 
László püspök, európai parlamenti képviselô igehirdetésében arról beszélt, 
hogy az orvostudomány egyre inkább meghaladja azt az egyoldalú szemléletet, 
amely szerint a gyógyítás a csupán a testi betegség gyógyítását jelenti és 
ráébredt arra, hogy az emberi élet és egészség nem csupán a „vegyi folyamatok 
eredôje”.Hangsúlyozta, hogy számos betegség lelki okokra vezethetô vissza, 
ezért pszichoszomatikus gyógymódokra van szükség, vagyis nem elég a testnek 
a kezelése, a lelket is gyógyítani kell.

Test, lélek és szellem egységérôl beszél Papp Lajos szívsebész is, a Bib-
lia pedig ezt a szemléletet, a külsô és belsô ember fontosságát hirdeti úgy, 
hogy tanítása szerint az ember Krisztus révén válik képessé a megújulásra 
--- fogalmazott a püspök.

Igehirdetésében Tôkés László kifejtette: bár a betegség természetes létál-
lapot, a jó orvos nem mond le betegérôl, igyekszik úgy kezelni, hogy az életben 
maradjon. A gyûlöletbôl, a hazugságból, a gyarlóságból a tagadásból eredô 
betegségek azonban az ember lelkét támadják és mérgezik. Ma „belebújt az 
ördög a világba és az emberbe”, amitôl meg kell szabadulni --- tette hozzá.

Nincs védettség ezzel szemben, csak a hit és a lélek ereje --- figyelmeztetette 
híveit a püspök. Tôkés László rámutatott arra, hogy „tobzódik a gonosz” a mai 
világban, globális mérteket ölt a pusztulás, a háborúk kitörése pedig néha csak 
egy-egy pillanaton múlik. Szavai szerint az elmúlt században a holokauszt és a 
totalitárius rendszerek pusztítása mellett kevesen gondolták volna, hogy a 
kilencvenes években a Balkánon, majd késôbb Ukrajnában is hasonló válság 
alakul ki.

„Miközben elégedetlenkedtünk a rendszerváltás eredményeinek elmaradása 
miatt, egyszer csak nyakunkon vannak a menekültek, és velük együtt a migrán-
sok, ez az újabb kori népvándorlás” --- fogalmazott Tôkés László.

„Immár nemcsak a mi életünk látszik törékenynek, hanem az egész 
kontinens életveszélyben forog” --- tette hozzá.

Az istentiszteletet követô kuratóriumi ülésen Kerekes Miklós, a Tôkés Lász-
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széles vásznon is vetíthetô formátumban újították fel, megszüntetve a hibákat, 
ragasztásokat, karcolásokat és a nyersanyagöntésbôl származó egyenetlen-
ségeket is.

Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) fôtitkára 
az eseményen elmondta: az öt játékfilm felújítását 60 millió, az 1956-os filmhí-
radó évfolyam megjelentetését 2,3 millió forinttal támogatta a köztestület.

Az akadémia és a MaNDA együttmûködése 2012-ben kezdôdött, korábban 
Szôts István két iskolateremtô filmjét, az Emberek a havason és az Ének a 
búzamezôkrôl címû alkotást is közösen restaurálták --- idézte fel.

Lugossy László filmrendezô, az MMA rendes tagja a bemutatón arról 
beszélt, hogy a filmhíradó 1956-os évfolyama „igazából arról szól, ami nincs 
benne, hiszen nem az események, hanem az eseményeket kísérô propaganda 
lenyomata”.

„Az események torzképe, kivéve, ha tudunk olvasni benne” –-- tette hozzá, 
hangsúlyozva, hogy fontos lenne a fiatal korosztályhoz is eljuttatni a kiadványt, 
amely nélkül nehéz képet alkotni az 1956-os forradalomról.

„Ahogy távolodunk az idôben, egyre nagyobb a kísértés arra, hogy az 1956-os 
forradalomból valamiféle egyolvasatú mítosz szülessék” –-- fogalmazott Lugos-
sy László, aki szerint azonban az az érdekünk, hogy az 1956-os eseményeket a 
maguk összetettségében értsük meg és éljük át. Ebben segíthet az öt restaurált 
film, amelyek sokszínû lenyomatát adják a levert forradalom fájdalmának.

Az öt játékfilm restaurálását a MaNDA szakmai irányításával a Magyar 
Nemzeti Filmalap Filmlaboratóriumában és a Focus Fox Stúdióban végezték el, 
a filmhíradó digitalizálása a MaNDA saját mûhelyében zajlott.

Nagy az érdeklôdés a határvédô 
rendôri munka iránt

Országosan 321 pályázat érkezett az Országos Rendôr-fôkapitányság (OR-
FK) határvadász képzésére péntek estig a szeptember elsejei meghirdetés óta 
--- közölte Pozsgai Zsolt rendôr dandártábornok az M1 aktuális csatorna 
mûsorában.

A legtöbb pályázó Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Bács-Kiskun és Csongrád 
megyébôl érkezett. Mindeközben összesen 2880 érdeklôdôt tájékoztattak a 
pályázat részleteirôl telefonon, elektronikus úton és a Facebookon --- tette 
hozzá.A dandártábornok elmondta, hogy az elsô képzési csoport novemberben 
kezdheti meg a tanfolyamot, legkorábban pedig 2017 májusban állhat szolgá-
latba.Pozsgai Zsolt rámutatott, hogy a felvételi követelményrendszer nagyon 
szigorú, minden második-harmadik jelentkezôbôl csak egy felel meg a pszichi-
kai és fizikai felmérésen, ugyanakkor a középfokú rendészeti intézményekben 
háromszoros, a felsôfokúakban nyolc-tízszeres a túljelentkezés.

Folyamatosan bôvül a Nemzeti 
Múzeum 56-os tárlata

A Magyar Nemzeti Múzeum Rejt/Jel/Képek’56 ---- A forradalom titkos 
mûvészete címû kiállítása folyamatosan bôvül, legutóbb egy impozáns méretû, 
egy kilogramm súlyú, színezüst emlékérmével gyarapodott.

Gál Vilmos, a tárlat kurátora az M1 aktuális csatorna csütörtöki mûsorában 
elmondta, hogy a június 23-án nyílt évfordulós, eddig mintegy 300 alkotásból 
álló kiállítás folyamatosan, újabb és újabb darabokkal bôvül: augusztus elején 
például Fiedler Ferenc négy festményével, most pedig a különleges, az évfor-
dulóra készítette emlékérmével gazdagodott.

A Fritz Mihály éremmûvész készítette darabot a Magyar Éremkibocsátó 
Kft. adományozta a múzeumnak. A 24 karátos szelektív aranybevonattal 
díszített, 100 milliméter átmérôjû emlékérembôl 99 példány készült, amelyek 
mindegyike egyedi sorszámozást kapott. A múzeumnak adományozott darabot 
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HÍREK
a hat évtizeddel ezelôtti szabadságharcra utaló 56-os sorszám teszi különle-
gessé.

„Amikor ezt a kiállítást elkezdtük tervezni, akkor egy ôsbemutatóra készül-
tünk, hiszen 1956-ra vonatkozó képzômûvészeti alkotások még soha nem voltak 
így egyben kiállítva” –-- emelete ki a kurátor, aki azt is elmondta, hogy a tárlat a 
forradalomra reflektáló mûveket, fôleg grafikákat és festményeket gyûjtötte 
össze részben a múzeumhoz került alkotásokból, illetve más közgyûjteményekbôl 
és magánszemélyektôl kölcsönzött darabokból.

A november 13-ig látogatható kiállítás anyaga többek között felöleli a ledön-
tött Sztálin-szobor legnagyobb fennmaradt darabját, Amberg József ceruzaraj-
zait a józsefvárosi harcokról, és az Argentínában alkotó Szalay Lajos 1956-os
témájú grafikáit is. A tárlat egyik büszkesége Marc Chagall egyetlen ismert 
1956-os tematikájú grafikája, az Anya gyermekkel címet viselô alkotás, amely a 
nizzai Nemzeti Marc Chagall Múzeumtól érkezett Budapestre.

Balassi Intézet 1956-os 
programsorozata Brüsszelben

Nehéz idôkben elôfordul olyan helyzet, amikor szükség van a határok meg-
nyitására, és egy országnak menekülteket kell fogadnia --- hangsúlyozta Didier
Reynders belga miniszterelnök-helyettes, külügy- és európai ügyekért felelôs 
miniszter Brüsszelben a Balassi Intézet által az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulójára szervezett programsorozat megnyitóján.

A külügyminiszter a programsorozat nyitórendezvényén, a Magyar Filmek a 
Szabadságról címmel rendezett filmfesztivál elsô vetítése elôtt tartott beszédé-
ben arra hívta fel a figyelmet, hogy a menekültek befogadása különösen fontos 
akkor, amikor háborúk dúlnak Ukrajnától Szírián át Irakig, és emberek milliói 
érkeznek Európába.

El kell magyarázni a fiataloknak a szabadság lényegét, és megértetni velük 
azt, miért fontos harcolni a haza szabadságáért. Mindehhez szükség van hôsök-
re, de túlélôkre is, akik hitelesen tudják továbbadni a történteket --- mondta a 
külügyminiszter.

Reynders megemlítette, hogy a második világháborút követôen mintegy 
6000 magyar menekült érkezett Belgiumba. Hozzáetette, szerencsésnek tartja 
magát, amiért az egyik menekülttel, Lámfalussy Sándor közgazdásszal, az 
„euró atyjával” lehetôsége volt együtt dolgozni.

Nagy Zoltán, Magyarország brüsszeli nagykövete köszöntôjében elmondta, 
hogy Magyarország sokat köszönhet Belgiumnak. Az 56-os forradalmat követô-
en az országot elhagyni kényszerülô menekültek közül több ezren találtak új 
hazára a nyugat-európai országban. Közöttük volt Kéthly Anna --- a forradalom 
alatt a Nagy Imre-kormány államminisztere ---, akinek utolsó belgiumi éveirôl 
szól a brüsszeli Vendome moziban szeptember 11-én látható, Utolsó jelentés 
Annáról címû film.

Vitézy Zsófia, a brüsszeli Balassi Intézet igazgatója az MTI-nek elmondta, 
hogy az 1956-os Emlékév keretében, az 1956-os Emlékbizottság támogatásával 
megvalósuló programsorozat összetett képet ígér a forradalomról és annak 
következményeirôl, a magyar történelem egyik legjelentôsebb eseményének 
belgiumi és luxemburgi helyszíneken való bemutatásával.

A programsorozat elsô rendezvényeként szeptember 7-e és 13-e között 
Magyar Filmek a Szabadságról címmel filmfesztivált rendez a Balassi Intézet, 
amelynek a brüsszeli Vendome mozi ad otthont 1956-ot feldolgozó filmeket 
vetítve.

A tájékoztatás szerint a különbözô korszakokban készült filmek eltérô nézô-
pontból idézik fel a forradalom eseményeit és hangulatát, emléket állítva a 
szabadságharcban részt vevôk bátorságának és elszántságának.

A fesztiválon kezdôdôen esténként a Szabadság, szerelem (2006), a Szamárkö-
högés (1987), a Megáll az idô (1982), az Eldorádó (1988), A temetetlen halott 
(2004), a Szerencsés Dániel (1985), az Utolsó jelentés Annáról (2009), a Napló 
apámnak, anyámnak (1990) és a Szerelem (1970) címû filmek lesznek mûso-
ron.

A rendezvénysorozat részeként számos program --- kiállítások, ökumenikus 
istentisztelet, könnyû- és komolyzenei koncertek, fáklyás felvonulás, emléktáb-
la-avatás és koszorúzás, valamint szabadtéri, családos rendezvény --- segíti a 60 
évvel ezelôtti események megismerését, megértését, emellett bemutatja a sza-
badságszeretô, tradícióit megtartó, de haladó Magyarországot is Belgiumnak 
és Luxemburgnak egyaránt.
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Csak fölénk költözött
Bár a sors –-- a történelem –-- többször 

próbálta kényszeríteni, csak most, száz-
négy év után hagyta el szülôföldjét Ta-
más Aladárné Szûcs Ilona. A felvidéki 
Balogvölgy egykori tanítónôje szerettei 
körébôl indult új otthonába. Ide, fölénk 
költözött… Ilonka nénirôl azóta tudtunk, 
amióta megfosztották szlovák állampol-
gárságától, mert „volt mersze” fölvenni 
a magyart is. Az eltelt évek alatt szim-
bóluma lett annak a máig tartó re-
ménytelen küzdelemnek, amelyet a Fel-
vidék jogfosztott magyarjai vívnak 
nemzetközi jogi fórumokon a szlovák ál-
lam ellen, dacosan bizonygatva, orszá-
guk alkotmánya kimondja: akarata elle-
nére senki sem fosztható meg 
állampolgárságától. (Ám a jogsértésekre 
máskor oly érzékeny európai intézmé-
nyek ingerküszöbét valamiért sosem 
érték el e hangok.)

Ilonka néni regénybe illô életet élt. Fáj-
dalmas és emelkedett életet. A felvidéki 
Nagybalogon tanította a gyermekeket -– 
magyarnak lenni. Az anyanyelvhez, a 
nemzethez, a szülôföldjükhöz való hû-
ségre nevelt a legnehezebb idôkben is. 
Míg tehette. 1945 nyarán a magyarságot 
kollektív bûnösnek nyilvánító Benes-
dekrétumok miatt családjával együtt ô 
is elvesztette csehszlovák állampol-
gárságát, a felmenôitôl örökölt földek 
miatt kuláklistára került, sôt: állásából is 
elbocsátották. Csak 1958-ban léphetett 
újra a katedrára. A hányattatások elle-
nére sosem fordult meg benne, hogy el-
hagyja szülôföldjét, jóllehet állampol-
gárságát szüntelenül változtatta a 
viharos történelem. Máig elôttem van, 
ahogy 2012-ben az akkor még „csak” 
százesztendôs Ilonka néni a Kossuth tér 
ünnepi emelvényén egy költeménybôl 
idéz. Hajtásról, gyökerekrôl szólt a 
vers.

A „sajtószabadság” 
alja

Azért kíváncsi lennék, vajon a Charlie 
Hebdo elleni véres merénylet (2015. 
január 7.) után közös nyilatkozatot aláíró 
állam- és kormányfôcsapat változatlanul 
helyesli-e azt a „szólásszabadságot”, 
amelynek szelleme azóta is visszaköszön 
a francia gúnylapból. (Elvégre egyebek 
közt ezért vonultak föl pár napra rá ösz-
szekapaszkodva Párizs sugárútján.) 
Mert ha igen, az annyit jelent, egyet-
értenek a hetilap legújabb számával is, 
amelyben a szerzôk az olasz földrengés 
háromszáz áldozatán viccelôdnek. A ka-
rikatúrán egy vérzô férfi és egy nô, il-
letve több áldozat együtt látható, akiket 
maguk alá temettek a romok –-- a férfi a 
„paradicsomszószos tészta”, a nô a „csô-
ben sült tészta”, a romok alá temetett 
halottak pedig a „lasagne” elnevezést 
kapták a „szellemes” szerzôtôl. Ugyanez 
lenne a kérdésem az unió kulturális mi-
nisztereihez is, akik annak idején szintén 
kiadtak egy lánglelkû proklamációt a 
gúnyolódó újság mellett: „Megvédjük a 
szólásszabadságot és a mûvészi véle-
ménynyilvánítás szabadságát, amelyek 
az európai demokrácia alapértékei!” 
Bármi lenne is a válasz, van egy olyan 
érzésem, hogy a párizsi gúnylap életben 
maradt szerkesztôi egyfajta buzdítás-
ként értelmezték a nagypolitikusok 
részvétnyilvánító masírozását a 
Champs-Élysées-n.

–-- Nem kell mindenkinek szeretnie a 
Charlie-t –-- nyilatkozta a merénylet 
után az újság új lapigazgatója, majd nem 
kis büszkeséggel elárulta, hogy a lap 
addigi hatvanezres példányszáma rövid 
idô alatt a sokszorosára emelkedett. 
Mindezt alighanem a „sajtószabadság” 
gyôzelmeként könyvelte el. Talán ezt a 
jópofa földrengéses karikatúrát is ide-
sorolja…

Pilhál György
(Magyar Nemzet)



(Folytatás az 1. oldalról.)
Megint csak azt mondom: ne dugjuk 

homokba a fejünket, ami Belgiumban, 
Franciaországban, sŒt Németország-
ban megtörténhetett, az bárhol meg-
történhet az Európai Unióban. Nem 
véletlenül recseg Európa hagyomá-
nyos politikai ácsolata. A bajt azok a 
pártok és kormányok okozták, ame-
lyek naivitással válaszoltak a beván-
dorlás által támasztott kihívásokra.

Tisztelt Ház!
A naivitás veszélyes dolog, és két-

szeresen veszélyes a politikában. Itt 
hiba. És erre a jóindulat sem ment-
ség, mert tudjuk, legalábbis mi ma-
gyarok tudjuk, hogy a pokolba vezetŒ  
út is jó szándékkal van kikövezve. A 
naiv politika bódulatot okoz, elveszi a 
cselekvŒképességünket, és végül bajt 
hoz a fejünkre. Ma ez a naivitás 
Brüsszelben általános. Azt gondolják, 
hogy korábban is voltak bajok, azok 
is elmúltak valahogy, Brüsszelt köd-
ként üli meg a hiú remény, hogy a 
dolgok maguktól visszazökkennek ko-
rábbi, jómódú és biztonságos állapo-
tukba. Azt gondolják, hogy most már 
itt az angolok nélkül egy 440 milliós 
Európának meg sem kottyan néhány 
milliónyi muszlim migráns. Téved-
nek. Ez a remény hiú ábránd, délibáb 
és naiv önáltatás, a dolgok maguktól 
nem fognak megjavulni, hanem csak 
súlyosbodnak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezért Magyarország azt képviseli a 

nemzetközi térben, hogy az Európai 
Uniónak végre fel kell ébrednie. Szep-
tember 16-án Pozsonyban találkoznak 
majd az uniós országok miniszterelnö-
kei. A pozsonyi csúcs azért fontos, 
mert az unió miniszterelnökeinek itt 
kellene, itt kell elŒállniuk javaslatok-
kal, hogyan változtassuk meg az Eu-
rópai Uniót. A mi javaslatunk szilárd 
pilléreken nyugszik. ElŒször is azt 
mondjuk, hogy mivel az unió alapját 
tagállamok adják és nem a brüsszeli 
intézmények, ezért Európát a tagálla-
mok szintjén kell felerŒsíteni. A ma-
gyar javaslat tehát Pozsonyban majd 
arról szól, hogy térjünk vissza a nem-
zetek Európá ja koncepcióhoz. Azt is 
mondjuk, hogy gazdaságilag is fel 
kell erŒsíteni Európát. Az unió gazda-
sági versenyképessége globális szin-
ten hatalmasat csökkent. Emlékez-
zünk rá, amíg a 2008-as válság elŒtt 
az Európai Unió részesedése a világ 
össztermelésébŒl mintegy 30 százalék 
volt, addig napjainkra ez 22,5 száza-
lékra csökkent, és nem telt el egy 
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évtized. Azt is mondjuk, hogy Euró-
pának vissza kell szereznie verseny-
képességét. Ezt az álláspontot képvi-
selik a visegrádi négyek. Érdemes 
megjegyezni, hogy ma a magyar  s a 
lengyel nemzet polgárai hisznek a 
leginkább az Európai Unióban, ezek-
ben az országokban a legmagasabb az 
európai uniós tagság támogatottsága. 
Sokkal borúlátóbbak nálunk például a 
finnek, a dánok, az osztrákok vagy 
éppen a németek. Mi nem vagyunk 
angolok se, mi nem kilépni akarunk, 
hanem meg akarjuk javítani azt, ami 
van, és ami nekünk fontos. Eljött az 
ideje annak is, hogy komolyan meg-
fontoljuk egy európai hadsereg felál-
lítását. Magyarország ezt a gondolatot 
támogatja. Azt mondhatom Önöknek, 
hogy Pozsonyban is fel fogok lépni a 
naiv és veszélyes bevándorláspolitiká-
val szemben, és helyette reális való-
ságismereten alapuló, er Œt felmutató, 
önvédelmi migránspolitikát fogok 
javasolni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
 Úgy látom, hogy nem vesztegethet-

jük tovább az idŒnket. Mindenki lát-
hatja, hogy Európát korábban nem 
látott méretû népvándorlási hullám 
sújtja. Az a politika, amit most foly-
tat Brüsszel, civilizációs katasztrófá-
hoz fog vezetni. A civilizációs ka-
tasztrófa természete olyan, hogy nem 
egyik napról a másikra következik 
be. Inkább lassan, de feltartóztatha-
tatlanul halad, ahogy a termékenysé-
gi különbségek és az újabb népván-
dorlási hullámok megváltoztatják az 
európai népesség összetételét és 
kultúráját. Az ember hajlamos leven-
ni a szemét a történelmi és civilizá-
ciós horizontról, hisz van épp elég 
baja itt, a jelenben és a mindennapi 
életben. A mindennapi élet pedig fo-
lyamatosan alkalmazkodik, idomul és 
elfogad, ez a természete, és a végén 
már rá sem ismer a saját világára.

Tisztelt Ház!
 Úgy veszítjük el európai értékein-

ket és mivoltunkat, ahogy a békát 
fŒzik meg a lassan felforrósodó víz-
ben, egész egyszerûen, szép lassan 
egyre több lesz a muszlim, és Euró-
pára többé nem fogunk ráismerni. Ha 
most nem leszünk képesek változ-
tatni, akkor kellŒ, ha úgy tetszik: ma-
tematikai pontossággal, hiszen csak 
matematikai mûveleteket kell végez-
ni, matematikai pontossággal meg 
tudjuk mondani, milyenek lesznek 
Európa nagyvárosai két-három évti-
zed múlva.

Orbán Viktor napirend elôtti felszólalása
Mélyen tisztelt Elnök Úr!
Kérem, senkinek se legyen kétsége: 

a migrációs nyomás növekedni fog. 
Mindannyian szeretnénk hinni ennek 
az ellenkezŒjében, de ez csak annak a 
naiv politikának a folytatása lenne, 
amely bajba sodort bennünket. Amit 
eddig láttunk a népvándorlásból, csak 
a bemelegítŒ körök voltak, az igazi 
mérkŒzés még elŒttünk áll. A Közel-
Kelet Szírián kívüli részén és Afrika 
szubszaharai övezetében sok és nö-
vekvŒ számú olyan fiatal van, akiket 
a gyengélkedŒ gazdaság és a rosszul 
vezetett államok, amelyekben élni 
fognak, nem lesznek képesek foglal-
koztatni, élelmezni és ellátni. Szeret-
ném Önöket emlékeztetni arra, hogy 
ma a Földön mintegy 3 milliárd em-
ber él napi két dollárnál kevesebb 
bevételbŒl. Ahhoz, hogy a migrációs 
nyomás növekedjen, Tisztelt Ház, 
nem kell háború sem. 2050 egy belát-
ható távolság, 34 év. Sokan reményke-
dünk okkal abban, hogy azt a világot 
még saját szemünkkel fogjuk látni. 
2050-ben Egyiptom lakossága a mai 
90 millióról 138 millióra fog nŒ ni, 
Nigériáé 186 millióról 390 millióra, 
Uganda népessége a mai 38 millióról 
93 millióra nŒ, Etiópiáé meg fog két-
szerezŒdni, 102 millióról 228 millióra, 
és mivel Észak-Afrika kulcsállamai 
ma képtelenek vagy nem hajlandóak 
korlátozni a területükön való átj rást, 
Európa még több, a kapuin kopogtató 
emberre számíthat az elkövetkezendŒ 
évtizedekben.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ideje van az egyenes beszédnek. A 

helyzet úgy áll, hogy nem minden 
ország lehet az Európai Unió tagja, és 
a világon nem minden embernek kell 
uniós polgárrá válnia csak azért, mert 
éppen ezt szeretné. Tény ugyanis, 
hogy minden belsŒ bajunk és nyû-
günk ellenére Európa továbbra is egy 
csodálatos hely és jó benne az élet. A 
brüsszeli bürokraták pedig azt az 
érzetet keltik, hogy ez a jó élet egy-
szerûen elérhetŒ, ehhez csak ide kell 
jönni, és ha biztatjuk, vagy akár csak 
hagyjuk, ezek a hatalmas néptömegek 
ide is fognak jönni.

Ugyanakkor ne feledtesse el velünk, 
hogy a migránsok maguk is áldoza-
tok, a helyi konfliktusok és a hamis 
ígéretekkel kecsegtetŒ politika áldo-
zatai. Ezért érzelmileg és erkölcsileg 
nem vagyunk egyszerû helyzetben. A 
civilizációs különbségek miatt félünk 
a népvándorlók áradatától, ugyanak-
kor humanitárius szempontból sajnál-

juk is azokat, akik ide igyekeznek. 
Nincs kŒ a szívünk helyén, ugyanak-
kor az Európát veszélyeztetŒ beván-
dorláspolitikának is véget kell vetni. 
Olyan választ kell tehát adnunk erre 
a kihívásra, ami egyszerre erkölcsös 
és ésszerû. MeggyŒzŒdésem, hogy a 
mi válaszunk, a magyar válasz ilyen. 
A magyar politika erkölcsileg is 
megalapozott politika. Úgy foglalha-
tom össze: a segítséget kell odavinni 
és nem a bajt idehozni. A józan ész 
megköveteli, hogy megváltoztassuk a 
mai bevándorláspolitikát. A kvóta el-
hibázott. Kell a kerítés, kellenek a 
külsŒ  határok, kellenek az Európai 
Unión kívüli, védett területek. Dönte-
ni kell arról, hogy kit engedjünk 
be, és kit nem, de ki döntsön er-
rôl? Brüsszel vagy a nemzetek?

 Tisztelt KépviselŒtársaim!
Í gy érkezünk el az Œsz legnagyobb 

politikai feladatának, a kvótanépsza-
vazásnak az értelméhez és céljához. 
Az Európai Unió naponta erŒsödŒ 
dezintegrációját – meggyŒzŒdésem 
szerint – az illegális bevándorlás meg-
fékezésével lehet megakadályozni. 
Ha sikert aratunk, megszabadulunk 
egy veszélytŒl, helyreállíthatjuk a 
cselekvŒképességünket, és vissza-
nyerhetjük a polgárok bizalmát.

ElsŒ lépésként, a kvótanépszavazás-
sal meg akarjuk változtatni a brüssze-
li bizottság által már meghozott dön-
téseket. Ugyanis hiába tagadják, hiá-
ba hallok itthon is ilyen hangokat, az 
igazság az, hogy a bizottság meghozta 
a maga döntéseit, ezeket összefoglalta 
és írásban a nyilvánosság elé tárta. 
Mind a nyolcat most nem említem 
meg, csak kettŒt közülük. Az elsŒ, 
hogy egy fölsŒ határ nélküli, automa-
tikus bevándorló-szétosztási mecha-
nizmust akar meghonosítani, amely-
ben a bevándorló befogadásáról az 
Európai Unió intézményei döntenek 
egy matematikai képlet alapján, és 
semmi – azaz semmi! – közük nincs 
ehhez a döntéshez a nemzetállamok 
kormányainak és Önöknek, képviselŒ-
társaimnak sem. 

A második, amit különösen veszé-
lyesnek látok, hogy könnyíteni akar-
ják a családegyesítés egyébként ed-
dig sem túl nehéz folyamatát. De, 
kedves képvisel társaim, Brüsszelnek 
még ez sem elég. Brüsszelben cselre 
készülnek, hogyha nem boldogulná-
nak az egyes nemzetállamokkal, ak-
kor majd boldogulnak a baloldali vá-

rosokkal, hogy majd azok befogadják 
a migránsokat. Ha nem boldogulnak 
Magyarországgal és Budapesttel, ak-
kor majd leboltolják Zuglóval, Salgó-
tarjánnal vagy Szegeddel. Ezt hirdet-
te meg az Európai Parlament elnöke. 
Most fog eldŒlni, lesznek-e, és ha 
igen, hol lesznek migránstelepek. 
Ezért azt tanácsolom a baloldali ve-
zetésû településeknek, hogy legyenek 
r ésen, és még inkább menjenek el 
szavazni október 2-án. Azt javaslom, 
hogy akinek nem tetszik, amit mon-
dok, ne nekem tegyen szemrehányást, 
hanem olvassa el az Európai Parla-
ment baloldali elnökének, Schulz el-
nök úrnak a nyilatkozatát, aki azt 
mondta, hogy majd a városokkal, a 
baloldali városokkal állapodnak meg, 
ha az országok nem tör Œdnek bele a 
döntéseikbe. Ezt mondta az Európai 
Parlament baloldali elnöke. ErrŒl én, 
tisztelt Szocialista KépviselŒk, nem 
tehetek, nem itt kell tiltakozni ez 
ellen.

Tisztelt KépviselŒtársaim!
Szerintem helyénvaló, ha megértjük 

a helyi önkormányzatok vezetŒ inek 
félelmeit. Az október 2-i referendum 
valójában nemcsak egy országos nép-
szavazás, hanem 3.200 helyi népsza-
vazás is. Azt látjuk, hogy a migrán-
sokat az európai országokban, például 
Németországban széttelepítik, ezért 
felhívom Magyarország figyelmét, 
hogy Brüsszel terve nemcsak az or-
szágot fenyegeti, hanem a települése-
ket is. Ez nem egy absztrakt, elvont 
veszély, a kvóta nem egy absztrakt és 
elvont dolog, hanem nagyon is konk-
rét: a legnagyobb városoktól a leg-
kisebb településekig mindenkit fe-
nyeget. Arra kérem tehát a települé-
seket, hogy Œk is védekezzenek.

A népszavazás célja tehát, hogy 
megvédjük Magyarországot. Büsz-
kék lehetünk arra, hogy mi vagyunk 
az egyetlen európai ország, ahol az 
emberek népszavazáson elmondhat-
ják a véleményüket. Láthatják: a nép-
szavazás nemzeti ügy, itt nincs jobb- 
vagy baloldal, itt most csak magyar 
emberek és magyar jövŒ van, nincs 
pártügy, csak pártok fölött álló, nem-
zeti ügy.

Sokat dolgoztunk, és sokat küzdöt-
tünk. Végre megint van jövŒnk. Arra 
kérem Önöket, ne kockáztassuk Ma-
gyarország jövŒjét.

Köszönöm a figyelmüket!
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Tisztelgô búcsúzás
Csoóri Sándortól 

Életének 87. évében, hosszan tartó, 
súlyos betegség után, szeptember 12-
én kora hajnalban eltávozott közülünk 
a szellemi honvédelem költŒ-parancs-
noka, Csoóri Sándor. Megrendített, 
hogy Illyés Gyula és Németh László-
né után meghalt a Bethlen Gábor 
Alapítvány legifjabb alapítója is. Aki 
a Magyar Írószövetség lázadó tagja, a 
Tiszatáj szerkesztŒinek, majd Duray 
Miklósnak, TŒkés Lászlónak, a Charta 
77-nek pártfogója, a HITEL folyóirat 
létrehozója, fŒszerkesztŒje; a magyar 
irodalom és a kulturális közélet kivá-
lósága, a határon túli magyarok pat-
rónusa volt. ÉrtékmentŒ öreghajdú a 
Nagy Népi Hurál*-ból, ahonnan ki-
haltak mellŒle a társak; Illyés Gyula, 
Nagy László, Kiss Ferenc, Czine 
Mihály, SütŒ András, Fekete Gyula, 
Vekerdi László, Csurka István, Fûr 
Lajos, Dobos László... s ifjabb barátait 
Nagy Gáspárt, Görömbei Andrást is 
temethette. 

A nemzetépítŒ MVSZ-kísérletrŒl 
nemrég megjelent könyvem fŒ sze-
replŒje, hajdani bajtársam, fŒnököm 
és hosszú évekig a barátom volt. A 
közeljövŒben megjelenŒ MVSZ Kis-
lexikonban róla összeállított szócikk-
emmel búcsúzom tŒle, tisztelgek em-
léke elŒtt: 

Csoóri Sándor 1930. február 3-án 
született Zámolyon. Elemi iskoláit 
szülŒfalujában végezte. 1942-ben a 
népi írók által kezdeményezett Orszá-
gos Falusi Tehetségkutató Intézet 
segítségével Pápára került középis-
kolába. Itt érettségizett 1950-ben, a 
Református Kollégiumban. 1950-ben 
munkatársa lett a Pápai Néplap címû 
újságnak, majd a Veszprém megyei 
Népújság-nak. 1951–52-ben Budapes-
ten az Egyetemi Orosz Intézetben 
orosz–történelem–marxizmus és mû-
fordítás szakon tanult. Tanulmányait 
háromnegyed év múlva betegsége 
miatt kellett félbehagynia, tüdŒszana-
tóriumba került.  

1953 augusztusában 14 verse jelent 
meg egyszerre. Ekkor figyelt föl 
költészetére a kritika. 1953–54-ben az 
Irodalmi Újság, 1954-ben a Szabad 
Ifjúság munkatársa. 1955–56-ban az 
Új Hang versrovatának szerkesztŒje, 
majd  JövŒ Mérnöke-hez került. A 
MAFILM dramaturgja 1968-tól 1988-
ig – Kósa Ferenccel és Sára Sándorral 
együtt – számos kitûnŒ, díjnyertes 
film alkotója, mindhárman a magyar 
filmmûvészet megújítói körébe tar-
toztak. A hatvanas évek közepétŒl a 
népi-nemzeti ellenzék vezetŒ egyéni-
sége, a hetvenes évek végétŒl – Kiss 
Ferenccel és a „Nagy Népi Hurál”- 
beli társaival együtt –, a Bethlen 
Gábor Alapítvány és a HITEL zász-
lóvivŒje. Több alkalommal sújtották 
szilenciummal, több ezer oldalnyi 
ügynöki jelentést írtak róla, népszerû-
sége azonban 1990-ig rendkívül nagy 
volt, elŒadásain rendszerint zsúfolt 
termek fogadták. 1985-ben részt vesz 
a monori találkozón, 1987-ben pedig a 
Lakiteleki Találkozó elŒkészítésében. 
Az MDF alapító tagja, késŒbb elnök-
ségi tagja. Esszéket, szociográfiát, 
kisregényt, forgatókönyvet is írt, ver-
seit számos idegen nyelvre lefordítot-
ták. 

Több civil szerzetben vállalt elnöki 
tisztséget: Illyés Gyula Alapítvány, 
Nemzetközi Transsylvania Alapít-
vány, Hungária TV Alapítvány, Euró-
pai Protestáns Magyar Szabadegye-

tem, Emberi Jogok Magyar Ligája 
budapesti tagozata stb. 

A magyar közélet meghatározó sze-
mélyisége, a rendszerváltó népiek 
egyik legmarkánsabb képviselŒje, a 
HITEL folyóirat vezetŒje, akit 1991-
tŒl az ezredfordulóig háromszor meg-
választottak a Magyarok Világszö-
vetsége elnökévé, 2000-ben a küldött-
közgyûlés az MVSZ örökös tisztelet-
beli elnökévé választotta. 1990-tŒl – a 
balliberális erŒk által antiszemitának 
minŒsített cikke miatt, több írótársa 
és számos tisztelŒje szembefordult 
vele. A hisztérikus hangulatkeltés 
nyomán a Magyar Írószövetség – 
amelynek elnökségi és választmányi 
tagja volt – nyilvánosan elhatárolódott 
tŒle. Folytonos támadások közepette, 
ebben az idŒszakban, tisztségviselŒ 
társaival folytatta a magyar világ-
szervezet megújítását, amely 1992 
nyarán megtartotta a Magyarok III. 
Világkongresszusát. Ekkor kezde-
ményezték a Duna TV létrehozását. 
1995-ben az MVSZ szervezte az utód-
államok magyarellenes nyelvháborúja 
ellen tiltakozó Debreceni Nagygyû-
lést. 1996-ban, az általa vezetett Szö-
vetség közremûködésével, az egész 
világon méltó módon ünnepelték meg 
a magyar millecentenáriumot. Ennek 
keretében az MVSZ megtartotta a 
Magyarok IV. Világtalálkozóját, Vi-
lágkongresszusát, küldöttközgyûlését, 
amelyen Œt újraválasztották. 1998-ban 
eredményekkel ünnepelték a 
Magyarok Világszövetsége megalaku-
lásának 60. évfordulóját. Ekkorra 
már 54 ország közel ezer egyesületét 
és több, mint egymilliós tagságát 
igyekezett összefogni mûködésével, 
programjaival a magyarok világszer-
vezete.

Csoóri Sándor munkásságát számta-
lan díjjal és kitüntetéssel ismerték el: 
1981-ben Herder-díjat, 2000-ben a 
Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje a csillaggal kitüntetést, 
2004-ben Magyar Mûvészetért Díjat, 
2006-ban Balassi-emlékkardot, 2008-
ban Príma Primissima-díjat, 2013-ban 
a Magyar Mûvészeti Akadémia Nagy-
díját 2014-ben a Nemzet Mûvésze-
díjat kapta. Háromszor kapta meg az 
Év Könyve Díjat (1985, 1995, 2004), 
kétszer a József Attila-díjat (1954, 
1970), kétszer a Magyar Örökség-dí-
jat (1997, 2005), és kétszer a Kossuth-
díjat (1990, 2012). 1998-ban a Digitális 
Irodalmi Akadémia alapító tagja lett. 
(MVSZ Kislexikon, kézirat)

Béke legyen vele. Isten nyugosztal-
ja!

Buda, 2016. szeptember 12.
Bakos István 

mûvelŒdéskutató, a Bethlen Gábor 
Alapítvány ügyvivŒ kurátora 

*Nagy Népi Hurál = szellemi baráti 
kör a 60—80-as években, nemzeti 
érzésû érteliségiek, akik kapcsolatban 
álltak az emigrációval, a kszóbbi 
Magyar Demokrat Fórum magja.

A nemzetért élt
„A nemzetért élt, ErdélytŒl a Fel-

vidékig képviselte a magyarság esz-
méjét” – mondta elhunyt barátjáról 
Bíró Zoltán irodalomtörténész, a 
Magyar Demokrata Fórum alapító 
tagja, elsŒ elnöke.

– Milyen kapcsolat fûzte Csoóri Sán-
dorhoz?

– Sándor nemcsak harcostársam 
volt, barátom is, nagyon nehéz most 
bármit is mondanom. Magam nem 
csupán az irodalmi munkásságát kí-
sérhettem végig, de a közéleti tevé-
kenységét is, amelyet a Kádár- rend-
szerben sok-sok vihar kísért. S persze 
„kitüntetett figyelem” az állampárt 
titkosrendŒrsége és a kultúrpolitika 
irányítói részérŒl is. Még a Rákosi-
érában robbant be Csoóri a költészet-
be a Felröppen a madár címû ver-
seskötetével. Rendkívül érzékeny 
ember volt, aki senkit nem támadott, 
ám amit a maga kristálytiszta logiká-
jával leírt, azt az akkori hatalom majd 
mindig vehemensen támadta. Az 1956-
os forradalom után a szociográfiai 
irodalom felé fordult, ez alapozta meg 
hosszú évekre írói munkásságát. Bár 
rendkívül érzékeny lelkû ember volt, 
a gondolat, a logika vezette el azokhoz 
az esszékhez, amelyek a magyar iro-
dalomtörténet legalább annyira érté-
kes mûvei, mint a lírája, ami nevét 
híressé tette.

– Verseit a Kádár-korban a „sötét 
tónusok”, a vidéki csendéletek jelle-
mezték leginkább, s persze a szegé-
nyekkel való mély együttérzés.

– Ez utóbbit még a hatalom is in-
kább elfogadta tŒle. De ne feledjük, 
Kósa Ferenc és Sára Sándor filmjét, 
a Tízezer napot, amelynek egyik 
forgatókönyvírója Csoóri Sándor volt, 
s amely a parasztság helyzetét is be-
mutatta, 1965-ben a hatalom betiltot-
ta. Ennek oka az volt, hogy a film 
egyik szereplŒje 1956-ot forradalom-
nak nevezte. Ezek az évek, küzdelmek 
nagyon sok keserûséggel, gyötrel-
mekkel jártak Sándor számára. Még-
is, amikor enyhült a diktatúra, velünk 
együtt küzdött a népnemzeti gondol-
kodók között a lakiteleki találkozóért, 
s ott volt a Magyar Demokrata Fó-
rum alapítói közt.

Lelkünkbôl választott 
írófejedelem távozott 

Népének, a Kárpát-medencének lel-
künkbŒl választott írófejedelme ma-
rad Csoóri Sándor – emlékezett a ko-
ra hajnalban elhunyt alkotóra hétfŒn 
Lezsák Sándor író, politikus. 

Csoóri Sándor áldott szíve továbbra 
is ott dobog verseiben, fegyelmezŒ és 
figyelmeztetŒ gondolatai, esszéi, 
filmjei, szépprózája nemzeti erŒfor-
rás marad, történelmi életútja, köz-
életi bátorsága pedig jövŒnket ra-
gyogtató példázat. Az elmúlt évtize-
dekben, sorsfordító pillanatokban 
nem egy alkalommal szakadt ki 

Csoóri Sándorból és belŒlünk is a 
kérdés: mi lesz itt? Az immár kéthar-
mados választ pedig a jövŒben is vele 
együtt mondjuk, derûs nyugalommal: 
mi leszünk itt!

Életét a diktatúra ellen folytatott 
küzdelem határozta meg, ezért a párt-
állam megfigyelés alá vetette – errŒl 
több ezer oldalnyi dokumentum ta-
núskodik –, szilenciummal sújtotta, az 
1950-es évek közepétŒl évtizedeken át 
nem kaphatott elismerést, díjakat 
sem munkásságáért.

A népi-nemzeti ellenzék vezetŒje, a 
rendszerváltoztatás meghatározó egyé-
nisége, a Magyar Demokrata Fórum 
alapítója, késŒbb elnökségi tagja volt. 
1988-tól a HITEL folyóirat szerkesztŒ-
bizottságának elnöke. 1992-ben Œ kez-
deményezte a Duna Televízió létreho-
zását.

Elhívatott ember volt
Kardos Béla spontán gondolatai
2016. szeptember 12-én vettem hí-

rét, hogy elhunyt a Herder- és Kos-
suth-díjas Csoóri Sándor író és költŒ, 
aki mint kora felelŒsségtejes irodal-
márja, közremûködött a rendszervál-
tást elŒsegítŒ Lezsák Sándor által 
kezdeményezett „Lakiteleki Sátorban” 
indult folyamatnak, s ennek révén 
lett a Magyar Demokrata Fórumnak 
egyik alapító és elnökségi tagja. 
Alapjában véve nem volt politikus 
alkat. Illyés Gyulával együtt az elsza-
kított területeken élŒ nemzeti kisebb-
ség jogainak érvényesítését szorgal-
mazták és a szólásszabadság eszmé-
nyi úttörŒi voltak, ami végül is az ál-
taluk létrehozott HIREL c. folyóírat-
ban nyerte el érces hangját. 

Elhivatott ember nem tehet mást, 
mint amit a sors kijelöl számára. Így 
lett Csori Sándor közfelkiáltással a 
rendszerváltozást követŒen az újjá-
alakult Magyarok Világszövetsége 
elnöke. EzekrŒl az évekrŒl, errŒl a 
nemzetmentŒ és -építŒ periódusról írt 
most monumentális könyvet Bakos 
István az MVSZ volt fŒtitkára. Ezt a 
„NemzetépítŒ kísérlet” címû, 1989-
2000 közötti MVSZ kronológiáját fel-
dolgozó mûvet ismerteti napjainkban 
hétrŒl hére a Magyar Élet hetilap 
hasábjain Csapó Endre fŒszerkesztŒ. 

Ezekben az években 1992–2000 kö-
zött voltam az Ausztráiai Magyar Szö-
vetség elnöke és az MVSZ külügyeit 
felügyelŒ és irányító elnökségi tagja. 
A sors érdekessége, hogy Csoóri Sán-
dor elnök, Dobos László alelnök és jó-
magam egyívásúak voltunk, mindhár-
man 1930-ban születtünk, és a sors 
kegyetlen iróniája folytán – Trianon 
„jóvoltából” –, a szétszakított, megosz-
tott magyarságot képviseltük: Csoóri 
az anyaországot, Dobos a szórványt, 
az elszakított felvidéki magyarságot, 
én pedig a diaszpórát, a külföldi nem-
zeti emigrációt. Három különbözŒ 
sors, de közös elhívatottságból fakadó 
eszményi magyarságot vállaló karak-
ter. 

Csoóri Sándor búcsúztatása
A kormány Csoóri Sándort saját halottjának tekinti. 

Csoóri Sándor életében a nemzet lelkiismerete volt – fogalmaz az
MTI-hez eljutatott közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

„Csoóri Sándor halálában ott a magyarok gyásza és ott a magyarok hálája az 
egyszeriért, a megismételhetetlenért, ott az elmúlt keserves történelmi kor vége,

és ott a reményekkel s küzdelmekkel is teli új kor kezdete is. Legyen erônk és 
kitartásunk búcsúzni az embertôl s vállalni az életmûvet” – áll a dokumentumban, 

kiemelve: 
Csoóri Sándor „az élô lelkiismeretnek kettôs felelôsségét” hagyta az utókorra, 

„végiggondolni az Ô gondolatait és végigmenni az Ô keskeny útján”. 

Az 1994-ben Sydneyben rendezett 9. 
Ausztráliai Magyar Találkozóra írt 
üzenetében írta Csoóri Sándor többek 
között a következŒket: „Tisztelt Ba-
rátaim! Kaphatunk-e más feladatot a 
sorstól és a történelemtŒl, mint azt, 
hogy a megsemmisíthetetlen, de szét-
szórt magyarságot, minden illúziótól 
mentesen, végre megszervezzük. A 
Magyarok Világszövetsége által 1992-
ben megrendezett Világtalálkozó be-
bizonyította, hogy sokkal több érze-
lem, hit, gondolat köt össze bennün-
ket, mint amennyi elválaszt. Mind-
nyájan tudjuk, hogy Európa, ez a 
magasságokat ostromló földrész azért 
vált naggyá, mert hinni tudott bizo-
nyos eszmékben és szenvedni, sŒt 
életet áldozni is tudott értük. Egy új 
»magyar reneszánsz «megvalósít-
ható-e másként? A mai kor embere 
mintha már csak élni akarna, élni 
kényelmesen, eltökéltség és szerep 
nélkül. Vajon nem akkor növünk-e 
újra együttesen és külön-külön is 
magunk fölé, ha megtaláljuk magunk-
ban a mélyre süllyedt eszméket, s 
azokat a felszínre hozzuk?

Nekünk, akiket annyiféle asszimi-
láció kísért, hóditgat, lasszóval magá-
hoz ránt, nem az lenne-e az elsŒ dol-
gunk, hogy saját legjobb értékeinket 
asszimiláljuk? S nem csak a régieket, 
hanem azokat is, amelyeket már a 
világgá szóratásunk évtizedeiben sze-
reztünk. Melyik nép olvasztott magá-
ba annnyi kultúrát, nyelvet, tapaszta-
latot, mint amennyit mi magyarok? A 
sokféle tudás, persze, csak akkor lesz 
hatalom, ha koncentrálható és nagy 
célok érdekében mozgósítható. Meg-
gyzŒdésem, hogy a nyugaton (duasz-
póra) és a kisebbségekben (szórvány) 
élŒ magyarok összeadható tudása 
nélkül elképzelhetetlen az az új nem-
zeti statégia, amelyrŒl annyit beszé-
lünk, de amelynek érdekében még 
mindig keveset cselekszünk. Enélkül 
természetesen nemzeti szuverenitá-
sunk is elképzelhetetlen. Az ausztrá-
liai magyarok már eddig is sokat se-
gítettek az anyaországi és a kárpát-
medencei magyarság önépítkezŒ 
munkájában. Anyagi, szellemi áldoza-
tokkal egyaránt.”

Még 1996-ban, 20 évvel ezelŒtt, kap-
tam Csoóri Sándortól egy dedikált 
kötetet, amiben tucatni irodalmár 
fejti ki véleményét a nemzet jövŒjé-
rŒl. A kötet címe „Szavainkban a 
kincs”. Nos, ebben a kötetben sok 
hasznos tanács olvasható. Csoóri 
Sándor többek között így fogalmaz:

 „Megjegyezni való tapasztalata az 
európai kultúrának, hogy azok az 
egyének, akik minél több igét képe-
sek magukban beszéd vagy írás köz-
ben mozgósítani, vagy minél robbané-
konyabb hasonlatokra bukkannak 
önmagukban, annál mélyebben értik 
a létet, értik a valóságot. Mindegyik 
új ige vagy jelzŒ új dimenziót tár föl. 
A legkülönfélébb technikák segítségé-
vel ma már szinte mindent látunk, de 
egyre kevésbé látjuk a dolgok értel-
mét, eredetét és távlatát. A tömérdek 
nyüzsgŒ tény, részlet, esemény épp 
azt takarja el szemünk elŒl, amit látni 
akarunk: a valóságot.” 

Mennyire igaz!
2010-ben, a MÁÉRT gyûlést köve-

tŒen alkalman nyílt Dobos Lászlót 
köszönteni 80-ik születésnapján, je-
len vol Csoóri Sándor is, ekkor talál-
koztunk – három nyolcvanéves – 
utoljára. Nem sietek, kérem a Jóis-
tent, adjon még néhány évet, mert 
még sok munka áll elŒttem, amit 
szeretnék még elvégezni.



Alaposan ráijesztett a románokra 
Vlagyimir Putyin orosz elnök a 
Bloomberg hírügynökségnek adott  in-
terjújában –-- írja a Fôtér.ro. A magyar 
és a román határok felülvizsgálatát 
pedzegetô kijelentését hüledezve fo-
gadták a vezetô román médiumok.

A már említett interjú Putyin és Abe 
Sindzó japán elnök vlagyivosztoki 
megbeszélése után készült, ahol az 
egyik fô téma a Kuril-szigetek ügye 
volt, amirôl már a második világháború 
óta területi vita zajlik Oroszország és 
Japán között, és az elfoglalt szigetekrôl 
az oroszok nem hajlandók lemondani.
A Bloomberg interjújában is szóba 

került a II. világháborús határok 
felülvizsgálata, de a Kuril-szigetek 
mellett a riporter tréfálkozva szóba 
hozta Oroszország Európába ékelt 
kalinyigrádi területeit is. Putyin 
viszont a tôle megszokott komoly-
sággal reagált a kérdésre:

„Félretéve a viccet, ha valaki felül 
akarja vizsgálni a második világháború 
kimenetelét, akkor tárgyalhatunk. De 
akkor nem csupán Kalinyingrádról 
kell tárgyalnunk, hanem Németország 
keleti részérôl, az egykor Lengyel-
ország részét képezô Lvov városáról, 
és így tovább. És ott van a listán Ma-
gyarország és Románia is”–-- mondta 
az orosz elnök. Hozzátette: Kalinyin-
grád ügye Pandóra szelencéjét nyitná 
ki –-- írja a portál.

* * *
Egy „új, nagy fal” építésébe kezdenek 

Calais-nál, hogy növeljék a kikötô és a 
kamionsofôrök biztonságát –-- jelen-
tette Robert Goodwill brit bevándor-
lásügyi miniszter. Erre szerinte azért 
van szükség, mert a már álló kerítés 
ellenére a migránsok még mindig fel-
jutnak a Nagy-Britanniába tartó teher-
autókra. Helyi fuvarosok és gazdák 
hétfôn blokád alá vették a kikötôt, 

hogy rábírják a hatóságokat a calais-i 
tábor felszámolására.

A 4 méter magas fal része a brit és 
francia kormány közös, 17 millió fon-
tos intézkedéscsomagjának, melynek 
célja a kikötô biztonságának javítása. 
Az 1,9 millió fontba kerülô fal építését 
a Guardian beszámolója szerint Ro-
bert Goodwill bevándorlásügyi mi-
niszter azzal indokolta a brit alsóház-
ban, hogy a már megépített kerítés 
ellenére még mindig sokan feljutnak a 
kamionokra. 

A tervek szerint az év végéig elké-
szülô fal négy méter magas lesz, sima 
betonból építik, hogy ezzel is nehezít-
sék a megmászását. Egy kilométer 
hosszan, a kikötôbe vezetô autópályá-
val párhuzamosan fog futni, megaka-
dályozva a kamionokat esetenként kö-
vekkel és más tárgyakkal lelassítani 
próbáló migránsok akcióit. A fal külsô 
oldalát fákkal és virágokkal fedik be, 
hogy kevésbé nyomasztó látványt 
nyújtson.

A fuvarosokat képviselô érdekvé-
delmi szervezet szóvivôje azt mondta, 
a fal építése az adófizetôk pénzének 
pazarlása. Ennél ugyanis sokkal fonto-
sabb lenne a kikötôtôl távolabb esô 
utak biztonságának növelése.

A bevándorlásügyi miniszter ezért 
hangsúlyozta, hogy nem ez lesz az 
egyetlen intézkedés, például kialakíta-
nak még egy parkolót is a kikötônél, 
ahol 200 kamion biztonságosan vára-
kozhat majd.

Egy, a calais-i táborban élôket segítô 
jogvédô szervezet képviselôje más 
okból kritizálta az ötletet. Szerinte a 
fallal csak annyit lehet elérni, hogy a 
megkerülése érdekében az emberek-
nek többet kell majd menniük. Ráadá-
sul a kamionokra feljutni próbáló 
migránsok nagyobb veszélynek lesz-
nek kitéve, és az embercsempészek és 

emelhetnek a tarifáikon.
Kamionsofôrök, helyi gazdák, keres-

kedôk és kikötôi alkalmazottak blokád 
alá vették a kikötôbe vezetô utakat, 
hogy így kényszerítsék ki a calais-i 
tábor teljes felszámolását. Szerintük 
az utakon a helyzet egyre rosszabb, a 
táborban lakók egy része a kamionok-
ban is kárt tesz a feljutás érdekében, 
vagy különbözô tárgyakkal próbálja 
lelassítani ôket.

Az észak-franciaországi Calais hatá-
rában másfél évvel ezelôtt alakult ki a 
menekültek és migránsok lakta tábor, 
amelyet azóta is megtürnek a ható-
ságok. A túlzsúfolt táborba június óta 
ismét nagyobb számban érkeztek a 
Nagy-Britanniába átjutni próbálkozó 
emberek. A tábor autópályához köze-
lebb esô részét tavasszal felszámolták 
a hatóságok. Most pedig arra szeretnék 
rábírni a még hátramaradt mintegy 
7000 lakót, hogy év végéig önként 
hagyják el Calais-t –-- ehhez mene-
dékkérelmet kéne beadniuk Francia-
országban, aminek elbírálását befoga-
dóközpontokban várhatnák meg. Ezt 
sokan elutasítják, mivel így lemonda-
nának a Nagy-Britanniába jutás esé-
lyérôl.

* * *
Miniszteri rendelettel megfosztották 

jogászdoktori címétôl Victor Ponta 
volt román kormányfôt, miután az új-
jászervezett Egyetemi Címeket és 
Okleveleket Tanúsító Országos Ta-
nács a visszavonhatatlanul plágiumnak 
minôsítette a szociáldemokrata politi-
kus doktori disszertációját.
Mircea Dumitru oktatási miniszter 

azt követôen adta ki a tudományos cím 
visszavonásáról szóló rendeletet, hogy 
az Egyetemi Címeket és Okleveleket 
Tanúsító Országos Tanács (CNATD-
CU) néhány napja elutasította Ponta 
óvását, amelyet a testület június 30-án 
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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 velencei 
egyezmény

1921-ben a második ágfalvi csata 
után az osztrák erôk a történelmi ha-
tárra vonultak vissza bízván abban, 
hogy az antant érvényesíti a trianoni 
békeszerzôdésben lefektetett határo-
kat. A velencei konferencia másfél 
hónapig tartó szakadatlan fegyveres 
harc eredménye volt. A gyôztes antant 
habozott, és kereste a kompromisszum 
lehetôségét. Olaszország felajánlotta a 
Nagykövetek Tanácsának, hogy köz-
vetít Ausztria és Magyarország között. 
A Bethlen kabinet Sopron és környéke 
kivételével kész lett volna átadni Nyu-
gatmagyarországot (a mai Burgenlan-
dot) Ausztriának. Ausztria azonban 
csak népszavazás formájában tudott 
volna lemondani Sopronról és a kör-
nyezô nyolc településrôl. Bonyolította 
a helyzetet, hogy Felsôôrön Prónay Pál 
és vezérkara kikiáltotta az önálló Laj-
tabánságot. Prónay legitimista és reví-
ziós célok kiinduló bázisának tekintette 
a tartományt. Megléte látszólag aka-
dályozta, valójában segítette a magyar 
kormány politikai célkitûzéseit.

A Velencébe kiutazó magyar küldött-
séget gróf Bethlen István minisz-
terelnök vezette, a kormányfô mellett 
gróf Bánffy Miklós külügyminiszter 
is képviselte Magyarországot. A házi-
gazda olaszok: Toretta márki külügy-
miniszter, Castagnetto herceg és két 
segéd tiszt.

A magyar delegáció ahogy szót ka-
pott népszavazást kért Sopron környé-
kére. Az osztrák fél viszont betû sze-
rint ragaszkodott a Saint-German-i és 
a trianoni békediktátum pontjaihoz. 
Bánffy aki erdélyi arisztokrata volt 
rendkivül óvatosan tárgyalt s akinek 
emlékirataiban olvashatjuk, hogy az-
ért kértünk csak Sopron és környékére 
népszavazást, mert ott biztosak lehet-
tünk a pozitív eredményben. Sajnos 
delegációnk nem számolt a területen 
levô horvát nemzetiségeknek a ma-
gyar hazához való ragaszkodásával, 
ezért nem kérte a népszavazási terület 
további növelését.

A konferencia második napja még az 
elsônél is viharossabb volt. Az osztrá-
kok elôálltak egy olyan követeléssel, 
amely az egész konferenciát kudarccal 
fenyegette. Azt akarták elérni, hogy a 
magyar kormány azonnal parancsolja 
ki a felkelôket az átadandó terüle-
tekrôl. Ha ez nem történik meg, a ma-
guk részérôl minden határozatat sem-
misnek tekintenek. Minden veszni lát-
szott. Bánffy zsenialítása most mutat-
kozott meg igazán. A magyar kormány 
vállalta Olaszország -nem Ausztria 
felé-, hogy a felkelôket leszereli és pa-
cifikálja az átadandó területet. Ezt 
nem irásban, hanem titkos szóban ga-
rantálta. Ausztria beleegyezett, hogy 8 
nappal a terület kiürítése után népsza-
vazás döntsön Sopron és környéke 
sorsáról és a határkérdésben aláveti 
magát a Nagykövetek Tanácsának. 
Egy másik eredmény az volt, hogy a 

magyar delegáció és az olasz külügy-
miniszter titkos megállapodást kötött. 
Toretta vállalta, hogy minden befo-
lyását latba veti, hogy a végleges határ 
kijelölésénél a magyar kormány igé-
nyeit kielégítsék. Igy 1922-ben újabb 
tíz, korábban már Burgenlandhoz csa-
tolt túlnyomást horvát nemzetiségek 
lakta falu került vissza népszavazás 
nélkül a magyar hazához.

Velence mérföld kô volt. Ez volt az 
ellenséges gyûrûbe szorított és meg-
csonkított Magyarország elsô diplo-
máciai sikere, a trianoni rablóbéke 
elsô láncszeme szétszakadt.

A sok osztrák panaszok között nem 
szerepel annak elismerése, hogy 
Ausztria megszegte a velencei egyez-
ménynek azt a pontját ami szerint a 
közalkalmazottakat nem érheti hát-
rány a felkelésben való részvétel illet-
ve magyar anyanyelvük miatt. Ma-
gyarországon errôl a területrôl 1187 fô 
menekültet tartottak nyilván, többsé-
gük köztisztviselô volt.

A soproni népszavazás után újévi 
ajándékként tért vissza Sopron a Civi-
tas Fidelissima 1922. január 1-jén a 
hazához. Az antant csapatok disszem-
lével búcsúztak el a soproniaktól. Be-
vonultak a magyar egységek és a két 
egykori ellenséges hadsereg katonái 
felsorakoztak egymással szemben a 
Széchenyi téren a „legnagyobb 
magyar” szobora elôtt.

Kroyherr Frigyes
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kiadott, a plágium tényét megállapító 
elsô határozata ellen emelt.

Az új oktatási miniszter rendelete 
egy négyéves politikai botrány végére 
tesz pontot, Ponta ugyanis nem ismer-
te el a plágiumvádat, és nem volt haj-
landó lemondani a kormány élérôl.

Pontát nem sokkal miniszterelnöki 
kinevezése után, már 2012 júniusában 
plágiummal vádolta meg a Nature cí-
mû brit tudományos lap, amely szerint 
a nemzetközi büntetô törvényszékrôl 
írt jogi doktori disszertációjának több 
mint felét más szerzôktôl vette át idé-
zôjelek vagy lábjegyzetek használata 
nélkül.

Ponta azzal védekezett, hogy a dolgo-
zat írása idején még nem volt köve-
telmény a hivatkozásokat a lap alján 
lábjegyzetben feltûntetni, forrásait 
pedig a disszertáció végén felsorolta. 
Victor Ponta 2003-ban, doktori címe 
megvédése idején államtitkár volt 
Adrian Nastase szociáldemokrata ka-
binetjében, vezetô tanára pedig maga 
az akkori miniszterelnök volt. A szoci-
áldemokrata Ponta a plágiumbotrány 
kirobbantását politikai támadásnak 
minôsítette, és ellenfele, Traian Ba-
sescu akkori jobboldali államfônek 
tulajdonította.

Bár a tudományos címét kiállító bu-
karesti tudományegyetem is megálla-
pította, hogy Ponta plagizált, azért 
ôrizhette meg eddig doktori címét, 

mert tavaly decemberig a közméltó-
ságok elleni plágiumvádakat egy olyan 
testület --- az Országos Etikai Tanács 
(CNE) --- volt hivatott vizsgálni, amely 
az oktatási miniszternek volt aláren-
delve, és amely többek között Pontát is 
„tisztára mosta”.

A jelenlegi, Dacian Ciolos vezette
kormány megszüntette a kivételezést, 
feloszlatta a CNE-t, és mindenkire ér-
vényes egységes szabályozást vezetett 
be a tudományos dolgozatok eredetisé-
gének vizsgálatára, a feladatot pedig 
az újjászervezett CNATDCU-ra bízta.

A doktori cím hivatalos visszavonása 
aligha befolyásolja Ponta politikai kar-
rierjét, hiszen 2012 óta bebizonyoso-
dott, hogy választói nem tulajdonítanak 
különösebb jelentôséget a plágiumvád-
nak.

A román média azonban arra számít, 
hogy Ponta elveszítheti ügyvédi kama-
rai tagságát, amelybe --- doktori címé-
nek köszönhetôen --- állítólag vizsga 
nélkül nyert felvételt.

* * *
A magyar huszár és a lengyel ulánus 

Przemyslben felavatott szobra a ma-
gyar-lengyel sorsközösségtudatnak, 
fegyverbarátságnak, szolidaritásnak 
kíván emléket állítani --- jelentette ki 
Kövér László, az Országgyûlés el-
nöke  a délkelet-lengyelországi Przem-
yslben elhangzott beszédében, ahol 
Marek Kuchcinskivel, a lengyel 

szejm (alsóház) elnökével közösen 
felavatták a két szobrot.

A magyar házelnök hangsúlyozta, 
hogy Przemysl, az ottani páncélerôd, 
ahol az elsô világháborúban, 1914 
szeptembere és 1915 márciusa között 
több mint százezer, többségében ma-
gyar katona harcolt a várost bekerítô 
orosz túlerôvel szemben, a magya-
roknak a haza védelmében hôsies 
elszántsággal folytatott küzdelmének 
egyik történelmi jelképe. Áldozatukra 
emlékeztet a budapesti Margit híd bu-
dai hídfôjénél álló oroszlános emlék-
mû.

Elmondta, hogy a magyarok Lengyel-
ország tragikus sorsát, hármas felosz-
tását mély tanulságként élték át, érez-
ték, tudták, hogy a lengyel államiság 
felszámolása után Magyarország fel-
osztása is megtörténhet. Ezért a ma-
gyarok Lengyelország felosztásának 
123 éve alatt mindvégig következe-
tesen követelték a lengyel független-
ség visszaállítását, sôt a lengyel fel-
kelésekben fegyveresen is részt vet-
tek --- emlékeztetett.

Az elsô világháború idején a magya-
roknak nagy szerepük volt abban, 
hogy 1915-tôl a „lengyel ügy” az euró-
pai diplomácia egyik központi témá-
jává vált --- idézte fel. Az orosz had-
sereg Galíciából történt kiszorítása 
után a magyar parlament követelte I.
Ferenc József uralkodótól, tegyen 

meg mindent a független Lengyelor-
szág visszaállításáért.

Az Osztrák-Magyar Monarchia had-
seregének gyôzelme elôfeltétele volt a 
független Lengyelországért folyó harc 
sikerének. Nem véletlen, hogy Józef
Pilsudskinak ---- a független Lengyel-
ország késôbbi megalapítójának ---- 
légiói 1914 ôszétôl az osztrák-magyar 
hadsereg oldalán küzdöttek --- foly-
tatta.

A lengyelek a szabadságuk vissza-
szerzéséért harcoló bajtársaiknak te-
kintették a magyarokat, és ez a ma-
gyar huszárnak még több erôt adott, 
hogy halált megvetô bátorsággal har-
coljon. A magyarok közvetlenül is 
harcoltak a lengyel szabadságért, je-
lentôs volt azoknak a száma, akik Pil-
sudski légióihoz csatlakoztak --- 
emlékeztetett a házelnök.

Az elsô világháború Magyarország 
számára katasztrófával, a történelmi 
ország feldarabolásával, minden har-
madik magyar idegen állam fennha-
tósága alá kerülésével végzôdött. A 
magyarok számára csak egy jó hír volt 
1918-ban: a független Lengyelország 
újjászületése --- mondta. Hogy ennek 
mekkora jelentôséget tulajdonítottak 
a magyarok, az is jelzi, hogy 1920-ban 
a „lefegyverzett, megalázott és kifosz-
tott Magyarország minden segítséget 
igyekezett megadni, hogy Lengyelor-
szág meg tudja védeni frissen elnyert 
szabadságát”.

„A magyar huszár és a lengyel ulánus 
szobra a magyar-lengyel sorsközösség-
tudatnak, fegyverbarátságnak, szoli-
daritásnak kíván emléket állítani” --- 
emelte ki. A mûvészek a przemysli 
katonaélet hétköznapjai közepette áb-
rázolják ôket --- mondta el Kövér
László, emlékeztetve a magyar huszá-
rok kiemelkedô szerepére Európában 
és a tengerentúlon. A huszárok a ma-
gyar lélek és jellem hû kifejezôi a ka-
tonai kultúra területén --- hangsúlyozta. 
Lengyelországban Báthory István 
lengyel király szervezett huszárcsa-
patot, az elsô francia huszárezredet 
Rákóczi Ferenc fejedelem tábor-
nokának a fia, Bercsényi László 
alapította. A porosz huszárság túl-
nyomó része is eleinte magyarokból 
állt, és az Olaszországot egyesítô Ga-
ribaldi seregében is két magyar hu-
szárezred harcolt.

Jelképes, hogy az Egyesült Államok 
könnyûlovasságának megalapítója 
egy magyar huszárezredes, Kováts
Mihály és egy lengyel gróf, Kazimierz 
Pulaski voltak, az amerikai hadtörténet 
ma is ôrzi nevüket ---- emlékeztetett 
Kövér László. Nem véletlen, hogy a 
magyar és a lengyel nyelvben a hu-
szár, vitéz és kard (lengyelül: huzar, 
witez, kord) szavak hasonlóak.

„De nemcsak szavaink, hanem törté-
nelmi tapasztalataink, értékrendünk, 
életfelfogásunk, lelki alkatunk, jelle-
münk is nagyon közel állnak egymás-
hoz” --- fejezte be avató beszédét Kö-
vér László, aki arra kérte Przemysl 
városát, fogadja a Magyarország által 
neki adományozott huszárszobrot 
olyan szeretettel, amilyennel azt a ma-
gyarok adják neki.

* * *
Az Európai Bizottság nem javasolta 

büntetés kiszabását Spanyolországra 
és Portugáliára, amiért a két délnyu-
gat-európai ország nem teljesítette hi-
ánycsökkentési kötelezettségeit 2014-
ben és 2015-ben –-- közölte a brüsszeli 
testület, amely több idôt adna Madrid-

nak és Lisszabonnak a költségvetési 
kiigazítások teljesítésére.
Valdis Dombrovskis, a bizottság eu-

róért és szociális párbeszédért felelôs 
alelnöke elmondta, hogy a helyzet 
vizsgálata során arra jutottak, hogy az 
utóbbi idôben mindkét ország komoly 
erôfeszítéseket tett a közpénzügyek 
rendbehozására, fontos strukturális 
reformokat hoztak, amelyek következ-
tében csökkent a munkanélküliség.

Mint mondta, a bizottság ezért úgy 
döntött, hogy „ma eltekint a bünteté-
sektôl mindkét ország vonatkozásá-
ban”, azonban kilátásba helyezte, hogy 
a kötelezettségek teljesítésének elma-
radása esetén a jövô évben felfüg-
geszthetik az úgynevezett strukturális 
alapok folyósítását.

A bizottság ülését követô sajtótájé-
koztatóján Pierre Moscovici gazda-
sági és pénzügyekért felelôs uniós biz-
tos hangsúlyozta, ajelenlegi helyzetben 
nem a büntetések kiszabása a meg-
felelô eszköz a költségvetési célok 
elérésére, ezért javasolták azt az uniós 
pénzügyminisztereknek, hogy ne bír-
ságolják meg a két országot.

A 2009 óta túlzottdeficit-eljárás alatt 
álló dél-európai országok nemrégiben 
levélben kérték a bizottságot, hogy ne 
szabjon ki rájuk büntetést.

A bizottsági javaslat értelmében Por-
tugáliának az év végéig, Spanyolor-
szágnak pedig 2018-ra kellene a bruttó 
hazai termék (GDP) 3 százaléka alá 
leszorítania a költségvetési hiányt.

Az uniós pénzügyminiszterek július 
12-én hagyták jóvá a bizottság elôter-
jesztését, amelynek alapján pénzbün-
tetéssel és az uniós támogatások fel-
függesztésével is sújthatnák 
Spanyolországot és Portugáliát amiatt, 
hogy azok nem teljesítették a hiány-
csökkentési célokat sem a 2014-es, 
sem a 2015-ös évben, megsértve a 
stabilitási és növekedési paktumot.

Madridnak és Lisszabonnak tíz napja 
volt arra, hogy elôterjessze védekezé-
sét, Brüsszelnek pedig ezután kellett 
döntenie a szankciók esetleges elren-
delésérôl. A büntetések összege leg-
rosszabb esetben elérhette volna a 
GDP 0,2 százalékát.

Az Európai Bizottság korábban meg-
állapította: Portugália nem teljesítette 
hiánycsökkentési célját, Spanyolország 
pedig valószínûleg nem tudja lefaragni 
a deficitet a megszabott határidôre, a 
két ország nem tett hatékony lépéseket 
a helyzet javítására.

A túlzottdeficit-eljárás keretében a 
bizottság minden évben meghatározza 
az elérendô hiánycélt a fokozatos csök-
kentés jegyében. Spanyolország és 
Portugália azonban az utóbbi két év-
ben jelentôsen túllépte a megszabott 
korlátot. A spanyol államháztartás hi-
ánya például tavaly elérte a bruttó ha-
zai termék 5,1 százalékát, jócskán 
meghaladva a 4,2 százalékos célt. Por-
tugáliának tavaly 2,5 százalékra kellett 
volna leszorítania a hiányt, de 4,4 szá-
zalék lett.

Az elemzôk többsége számított rá, 
hogy az Egyesült Királyság uniós ki-
lépésével súlyosbított gazdasági insta-
bilitás idôszakában az Európai Bizott-
ság eltekint a szankcióktól vagy csak 
kis mértékû bírságot javasol. Ez vi-
szont egyesek szerint aggodalmakat 
kelthet a költségvetési fegyelem be-
tartása mellett kardoskodó országok-
ban, köztük Németországban és Hol-
landiában.



Az MVSZ és politikai 
környezete, 

kronológiája 1989–2000
Bakos István könyvének gerincét 

képezi a „Kronológia 1989–2000”, 
amely a Magyarok Világszövetsége 
történetét az ország történetébe 
ágyazva, gyakran a világeseményekre 
is kitekintve adja. 

Tizenegy év, amely hazánk történe-
tének korszakváltó fejezete. A könyv 
az évtized minden esztendejének 
külön fejezetet ad, könnyen követhetŒ 
naptári sorrendben vezeti az olvasót, 
és ad lehetŒséget visszalapozni a ke-
resett idŒre.

Múltheti számunkban rövidítve 
idéztük a könyv 1989-es évi esemény-
naptárát, amely fŒként a korszakváltó 
világpolitikai változásokat jelezte. 

Jelen számunkban az 1990-es évben 
végbement magyarországi változás 
fontosabb eseményeit jegyezzük is-
mét a könyv nyomán, kivonatosan.

 – 1990 –
A szabad választások, a pál-

fordulások, a kormányváltás éve
Január:
7-én  Megjelent a Nemzeti Meg-

mentési Front január 5-i nyilatkozata 
a romániai nemzeti kisebbségek jo-
gairól. Elítéli az elŒzŒ diktatórikus 
rendszernek a nemzeti kisebbsé-
gekkel szemben folytatott politikáját, 
és ünnepélyesen kinyilvánítja: valóra 
váltja és garantálja az egyéni és kol-
lektív nemzeti jogokat és szabadság-
jogokat. Ki kell dolgozni a nemzeti 
kisebbségi törvényt, létre kell hozni a 
Nemzetiségügyi Minisztériumot. 

25-én  „Nagyon sok függ attól, hogy 
milyen szándékkal, milyen lélekkel 
közeledik hozzánk ez a Nyugat. Re-
mélhetŒleg ez a közeledés nem lesz 
megismétlŒdése a töröktŒl felsza-
badulásunk utáni magatartásnak.”      
(Emigrációs vélemény, Csapó Endre.)

28 - febr. 7. Antall József az MDF 
új elnöke és külügyi vezetŒje Jeszen-
szky Géza az amerikai kormány tájé-
koztatási hivatalának vendégeként 
Washingtonba utazik. Tárgyalnak a 
kormány, a törvényhozás vezetŒ tag-
jaival, a Világbank és Zsidó Világ-
kongresszus vezetŒivel.   

Február
10-én A moszkvai nyugatnémet-

szovjet csúcstalálkozón a Szovjetunió 
– a semlegesség fejében – elfogadja a 
két német állam egyesítését. 

NemzetŒr: „Mégegyszer a Magya-
rok VilágszövetségérŒl” Emigrációs 
vélemény, Tollas Tibor. „Kárpátalja 
cserkész téli tábor” Saáry Éva.

Március
17-én A Varsói SzerzŒdés Prágában 

elfogadja a német egységet, de az új 
Németország státusának kérdésében 
nem tud dönteni. Lengyelország, 
Csehszlovákia és Magyarország – a 
szovjet állásponttal szemben – elfo-
gadja a német NATO-tagságot). 

17-én A Szovjetunióban az ország 
további sorsáról megtartott népszava-
zás során a lakosság többsége a szö-
vetség fennmaradása mellett sza-
vazott.

22-én „Független Magyarország 
esélyei – Mit várhatunk a választá-
soktól?   „A mai napig is sértetlenül 
fennáll az egypárturalom, afféle niko-
tex-kommunizmus alakjában.” (Emig-
rációs vélemény, Csapó Endre.)

25 – ápr. 8. Demokratikus, szabad 

választások a szovjet-kommunista 
pártállami diktatúra után. Az elsŒ 
többpárti parlamenti választáson Ma-
gyarországon 24,7%-al (164 mandá-
tum 386-ból) az MDF gyôz a 21,4%-
al (92) második SZDSZ elŒtt. Antall 
József MDF-vezetŒ máj. 23-án a 
keresztény nemzeti pártokból (MDF, 
FKGP, KDNP) alakít koalíciós kor-
mányt. 

Egy folyóirat újraindult Budapes-
ten; az Erdélyi Magyarság. AzelŒtt 
Brazíliában, majd az USÁ-ban szer-
kesztettek ilyen címen tájékoztatót, 
azonban ez a lap most hazatért, az Er-
délyi Világszövetség átadta a cím-
használat jogát, tájékoztatott Köteles 
Pál fŒszerkesztŒ bevezetŒjében. 

31-én Doroszlón megtartották a 
Vajdasági Magyarok Demokratikus 
Közössége (VMDK) alakuló közgyû-
lését. Elfogadták programcéljait és 
alapszabályát. Elnöknek Ágoston And-
rást, alelnöknek dr. Hódi Sándort 
és Vékás Jánost választották meg.

Április
29-én. Az MDF és az SZDSZ párt-

közi megállapodást („paktumot”) köt. 
A megegyezés fŒbb pontjai: a kéthar-
mados törvények csökkentése; Göncz 
Árpád lesz az államfŒ; a média pártat-
lanságát bizottság felügyeli; a kons-
truktív bizalmatlansági indítvány in-
tézményének bevezetése; a közszol-
gálati tömegtájékoztatás vezetŒit, a 
miniszterelnök elŒterjesztésére, a 
köztársasági elnök nevezi ki.

Május 
2-án Megtartotta alakuló ülését a 

szabadon választott új Országgyûlés. 
23-án Megalakult Antall József 

(MDF) kormánya.
29-én Borisz Jelcint megválasztják 

az Orosz Föderáció elnökévé.
31-én Trianon 1990-ben „Ahogy Eu-

rópa részévé válunk, úgy válik Euró-
pa megoldandó feladatává Trianon!” 
(Emigrációs vélemény, Cs. E.)

Június
4-én Trianon mérgezett gyümölcse 

„Várjuk a kormány erélyes fellépését 
a szomszédos államok kormányainál, 
valamint a kisebbségi kérdést általá-
nos európai feladattá emelŒ tevékeny-
ségét.” (Emigrációs vélemény, Cs. E.)

Július
12-én Emigráció, elŒre! „1956 vív-

mányait, követeléseit vállalta az emig-
ráció.” (Emigrációs vélemény, Cs. E.)

19-én A demokrácia vadhajtásai 
„Ennek az ellenzékiségnek a fŒ sze-
repe a politikai szálláscsinálás volt az 
állampártot belülrŒl lebontó reform-
erŒk részére. Ez fosztotta meg Ma-
gyarországot a forradalmi átalaku-
lástól.  (Emigrációs vélemény, Cs. E.)

Augusztus
2-án Európa – meddig?  „Nekünk 

égetŒen szükségünk van egyesülni a 
ma még mindig hadifogoly négymillió 
magyarral.” 

3-án  Az Országgyûlés köztársaság 
elnökké választja Göncz Árpádot 
(SZDSZ).

9-én Szabad pártsajtó „Furcsa álla-
pot, ha a sajtó egésze szinte soha nem 
talál helyeselni valót a kormány mun-
kájában, és soha nem talál kifogásolni 
valót az ellenzék állandó obstrukció-
jában.  (Emigrációs vélemény, Cs. E.)

20-án Országszerte nagyszabású 
ünnepségeken emlékeztek az ország-
alapító Szent István királyra. 

23-án Döntsd a tŒkét! „Az államha-
tárokba bezáratás módszerével lebé-
nított Európa legpéldásabb áldozata 
vagyunk. Ezért kell Trianon kérdését 

állandóan felszínen tartani.” 
Október
 4-én Európa trianoni fele „Európa 

békéje és biztonsága elképzelhetetlen, 
ha Közép-Európában megmarad a 
gyûlölet völgye.”  (Emigrációs véle-
mény, Cs. E.)

November
1-én A forradalom nem az ideo-

lógusok produktuma, hanem a népé. 
„Annak robbanni kell az agyakban, a 
szívben, az utcán és az éterben. A 
forradalom gyŒztes és diadalmas, és 
sebezhetŒ és leverhetŒ.”  (Emigrációs 
vélemény, Cs. E.)

14-én Bíró Zoltán, az MDF alapító 
tagja és elsŒ elnöke bejelenti, hogy 
lemond elnökségi  tagságáról és kilép 
a pártból, mivel az MDF eltért ere-
deti irányvonalától, mûködése tor-
zult. 

20-án Kitört a melegbéke „Aggó-
dunk a belsŒ válságokkal küzdŒ és 
kiéheztetŒ gazdasági zsarolás alá 
fogott Magyarországért.”  (Emigráci-
ós vélemény,”  Cs. E.)

December
6-án  Együtt Európáért. Memoran-

dum a Külügyminiszterhez (az Auszt-
ráliai Magyar Szövetség javaslata 
Jeszenszky Géza külügyminiszter-
hez, az ausztráliai nemzeti emigráció 
szervezetei és a Magyar Külügymi-
nisztérium együttmûködésére.         

13-án Együtt Európáért. Néhány 
vonás a Jeszenszky-portréhoz. 

„Nem is lehet elképzelni olyan euró-
pai egységet, amiben a kecskelegelŒk 
nacionalizmusa továbbra is helyet 
kap.”  (Emigrációs vélemény,”  Cs. E.)

2-én Újévi gondolatok. „Ha a rövid 
lejáratú fasiszta epizód híveinek kijár 
a gyalázat ennyi idŒ után is, akkor itt 
az ideje, hogy a negyvenéves bolse-
vizmus bûnöseit félreállítsák a kibon-
takozás útjából.”

1990-tŒl a HITEL új arculattal, 
grafikákkal illusztrált szép kivitelben, 
könnyen kezelhetŒ, kisebb formában, 
de változatlanul kéthetente jelent 
meg. 

Sem az MDF, sem a tŒkés befekte-
tŒk, s az Antall kormány sem támo-
gatta a nemzetépítésnek elkötelezett, 
függetlenségét ŒrzŒ lapot. Maradt a 
kétheti megjelenés. a HITEL újonnan 
létesített Védnökségébe amelyet 
néhány emigráns, határon belüli és 
túli író tett teljessé: Borbándi Gyula, 
Csengey Dénes, Cseres Tibor, Csurka 
István, Fekete Gyula, Fodó Sándor, 
Für Lajos, Gombos Gyula, Kántor 
Lajos, Lezsák Sándor, Mészöly 
Miklós, Püski Sándor, TŒzsér Árpád, 
Szilágyi István, Vályi Nagy Ervin. 
Ennél rangosabb testület nem 
bábáskodott még magyar lap fölött. A 
szerkesztŒség elnöke Csoóri Sándor, 
fŒszerkesztŒje Bíró Zoltán, szerkesz-
tŒje Alexa Károly maradt, olvasószer-
kesztŒ Dippold Pál lett, új tagjai 
TŒkéczki László, Bogár László és 
Banga Ferenc ill. korábban Mányoki 
Endre. A rovatok között szerepel (a 
Münchenben megszûnt) Új Látóhatár, 
s így jelentŒsen gyarapodott a ma-
gyar emigráció szerzŒinek jelenléte a 
HITEL-ben, hiszen más rovatokban is 
közöltek külhonból érkezett színvo-
nalas publikációkat, vitairatokat. Az 
emigráció tagjai kritikusabban és 
sürgetŒen tették szóvá az egyre rom-
ló közállapotokról, a rendszerváltás 
elhibázott lépéseirŒl, bajairól vélemé-
nyüket, illetve javaslataikat, igényei-
ket. 

*

Megjegyzésem:
Az „(Emigrációs vélemény,” Cs. E.) 

szavakkal megjelölt bekezdések azo-
kat az írásaimat jelzik, amelyekben 
Bakos István olyan utalásokat talált, 
amelyeket az akkori események meg-
értéséhez alkalmasnak talált, egyrészt 
mint a kor jellemzése, másrészt mint  
a könyve tárgyához kapcsolódó emig-
rációs vélemény.  Számomra kitünte-
tés írásaim ilyen felhasználása, mint 
ahogy valóban a hetenkénti tájékozta-
tás mellett az adott fejlemények rög-
zítését krónikás szolgálatnak is tekin-
tettem. 

***

Együtt 
Európáért
Memorandum a 

külügyminiszterhez
Az Ausztráliai Magyar Szövetség 
javaslata  dr. Jeszenszky Géza 

külügyminiszter úrhoz  az 
ausztráliai nemzeti emigráció 

szervezeteinek és a 
Magyar Külügyminisztériumnak 

együttmûködésére
1990 decemberében tett ausztráliai 

látogatása alkalmára
Mélyen tisztelt Miniszter Úr!
Örömmel üdvözöljük Önt ausztráliai 

látogatása alkalmából. Köszönjük, 
hogy módot ad a nemzeti emigráció 
vezetôinek a találkozásra. 

Mindenek elôtt szeretnénk kifejezni 
Ön elôtt is, hogy végtelenül örülünk 
annak a történelmi fordulatnak, ami 
lehetôvé tette szülôhazánk részére a 
szabad választásokat és annak ered-
ményeként hosszú idôk óta az elsô 
törvényes és felelôs magyar kormány 
megalakulását. Megelégedéssel vet-
tük tudomásul, hogy a magyar nép a 
keresztény hit és a nemzeti gondolat 
elveit meghirdetô pártokra tette több-
ségi szavazatát. Azt is érzékeljük, 
hogy ezeknek az elveknek az érvé-
nyesítése nem csekély akadályba üt-
közik, országon belül és kívül. Meg-
elégedéssel tapasztaljuk, hogy a ma-
gyar kormányban megvan a törekvés 
az erkölcsös és nemzeti érzésû Ma-
gyarország felépítésére. 

Az ausztráliai magyar emigráció 
összetételében homogénebb mint az 
amerikai, mert lényegében két nagy 
bevándorlási hullám eredménye: az 
ötvenes évek elején érkezettek és az 
ötvenes évek végén érkezettek réte-
ge. A korábban érkezôk magukkal 
hozták a nemzeti érzést, az áldozatvál-
lalást, a társas szervezkedés igényét, 
míg a másodiknak érkezôk a magyar 
forradalom és szabadságharc eszmé-
it. A kettô együttmûködésébôl termé-
keny munka fakadt.

Az elsô bevándorlási hullámnak pio-
nér-sorsa volt minden tekintetben. 
Ônekik kellett leszerelni az elôítélete-
ket, az ex-enemy bélyeget, kitörni a 
fehér-néger  szerepbôl (úti okmá-
nyunkban foglalkozásunk gumibé-
lyegzôvel így szerepelt: labourer,  
asszonyoknak: domestic  – két évi kö-
telezô szerzôdéses munkaszolgálat 
államilag kijelölt munkahelyen). 

Amire a második hullám megérke-
zett, a magyar munkavállalóknak meg-
becsült neve volt, számosan megka-
paszkodtak önálló vállalkozóként, üz-
leti életben és szellemi munkakörben.

Bôrünkön éreztük, hogy milyen 
hátrányos, ha egy néprôl nem sokat 
tudnak, és amit tudnak azt is az ellen-
ségeinktôl tanulják. A közkönyvtárak-
ban siralmas az arány a Magyaror-
szágról szóló tárgyilagos és ellensé-
ges forrású és tartalmú könyvek kö-
zött. A háború elôtti Magyarországról 
még ma is a háború utáni rendszer 
sommásan elítélô véleménye uralko-
dik. Az orosz megszállás tényére, a 
kommunizmus borzalmaira csak a 
magyar forradalom tudta felhívni az 
ausztrál politikai tábor és közvéle-
mény figyelmét, de a sajtó, az elsô 
kirobbanóan rokonszenves üdvözlés 
után nagyon hamar hallgatásba bur-
kolózott, vagy éppen a szocializmus 
példamutató magyar sikerérôl adott 
kápráztató jelentést. Különösen sok 
bosszúságot okozott nekünk, hogy 
1967 után egyremásra csak a prágai 
tavaszt emlegették az újságok, mint a 
kelet-európai kibontakozás nagy tör-
ténelmi kísérletét. Trianon kérdését 
szóba sem lehetett hozni, a jég csak 
akkor tört meg amikor Ceausescu 
bulldózerei megindultak.

Az elôbbi bekezdés lényegében tar-
talmazza is az itteni emigráció maga 
elé tûzött feladatait: 

1.) a magyarságról alkotott ismere-
tek hiányának pótlása, múltunkról és 
történelmi szerepünkrôl helytelen 
vagy éppen rosszindulatú vélemények 
helyreigazítása,

2.) a magyar forradalom eszmei tar-
talmának ismertetése, történelmi je-
lentôségének tudatosítása, a magyar 
nép érdeme a jelenlegi fejlemények 
kibontakozására,

3.) Trianon szerepének és hatásai-
nak ismertetése, a mai határokon túli 
magyarüldözés okaiként elsôsorban 
Trianon megjelölése,

4.) a mai magyar nemzeti kormány-
zat támogatása, védekezés az alapta-
lan rágalmak ellen,

5.) a kárpát-medencei demokratikus 
jövôkép kialakítása a multikulturaliz-
mus meghirdetésével,

6.) magyarországi – ausztráliai diák-
csere illetve nyaraltatási akció kiépí-
tése.

Szeretnénk hinni, hogy a közelmúlt-
ban Közép- és Kelet-Európában lezaj-
lott események és változások valójá-
ban a nagy történelmi visszazökkenés 
eseményei, oda ahonnét a világ mene-
tét 1914-ben a háború kifordította. 
Ebben az esetben Magyarország nagy 
lehetôségek elôtt áll ahhoz, hogy 
Trianon árkába lökött állapotából ki-
emelkedjen. A magyar külpolitika 
mozgásterének két nagy akadálya 
eltûnt, illetve visszahúzódóban van: a 
német és a szovjetorosz expanzió 
arroganciája. Helyette itt van (meg-
maradt és új lángra kapott) a kis-
antant-gyûrû, akkor is ha ez nem 
nyer külön ilyen kifejezést. A válto-
zásban rejlô lehetôségeket az utód-
államok már a bôrükön érzik, a pánik 
hangulatában megfeledkeznek még a 
demokrácia kápráztatásáról is. A 
magyar külpolitika úgy tûnik minden 
korábbinál jobb helyzetbôl indíthatja 
az ország követeléseit. Magyarország 
nem engedheti meg magának azt a 
veszteséget, hogy az összefüggô terü-
leten élô magyar nép egy negyedét 
együvé tartozásából és gazdálko-
dásából kirekesztve hagyja. A magya-
rok érdeke a határok eddigi szerepé-
nek enyhülése, szemben az utódálla-
mokkal, nekik ellenkezniök kell az 
európai fejlôdéssel. Oda kell hatnunk, 
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hogy ez számukra tehertétel legyen 
külpolitikai kapcsolataikban. Közép-
Európában ezáltal mi lehetünk az 
európai haladás bajnokai.

A fent felsorolt feladatok az alábbi 
gyakorlati intézkedéseket kívánják:

Ad 1.) Az átlag-ausztrál ismerettá-
rának térképén Magyarország nagy-
ban-egészben még mindig fehér folt. 
Ami itt ezen a téren történt, azt a 
forradalomnak köszönhetôen az itt 
élô magyarok tették. Könyveket, fü-
zetes kiadványokat adtunk ki, derék 
egyének kihasználják a Letters to the 
Editor rovatokat az újságokban, nem-
zeti ünnepeinkre rendszeresen meg-
hívunk vezetô ausztrál politikusokat, 
akadémikusokat, leveleket, memoran-
dumokat küldünk megfelelô szemé-
lyeknek és intézményeknek, a há-
romévenkénti Magyar Találkozókon 
felvonulás, kiállítás, sajtótájékoztatás 
útján igyekszünk ismertté tenni ha-
zánk helyzetét, újságunkban idônként 
angolnyelvû melléklet jelenik meg, 
nemzeti hírességeinket propagáljuk 
stb. Érezzük azonban, hogy mindez 
nem elég. A magyarországi bolsevista 
rezsim négy évtizeden át mulasztás-
sal és magyarellenes megnyilatkozá-
sokkal, propagandával annyi sokat 
ártott, amit az emigráció, szûkös 
lehetôségeivel nem tudott ellensú-
lyozni. Most ugyan sok minden meg-
változott, de eddig csak lehetôségek-
ben, amit még ki kell használni. Ag-
gasztó azonban a magyarországi sajtó 
magatartása, és ha ezen a téren nem 
lesz változás, ez a mi helyzetünket is 
a korábbi állapotban tartja. Számos 
esetben fordulnak, különösen az új-
ság szerkesztôjéhez, tanárok és diá-
kok, hogy Magyarországról szeretné-
nek illetve kell projectumot készíteni, 
de szinte semmi adatuk nincs, különö-
sen a jelenleg folyó eseményekkel 
kapcsolatban. Szükség volna tehát 
füzetes méretû kiadványokra, (School 
Projects), amiben rövid történelem, 
magyar hírességek, a magyar nép 
jelenlegi helyzete határokon belül és 
kívül, turisztikai ismeretek, üzleti 
lehetôségek stb. szerepelnek. Fontos 
volna egy külön sajtóattasé alkalma-
zása (esetleg itteni személy) aki az 
emigrációs hálózattal együtt dolgo-
zik.

Ad 2.) A magyar forradalom nem 
kapta meg a nyugati világ szemléle-
tében azt a helyet, amire szellemtör-
téneti, politikai és a jelenkori törté-
nelemre gyakorolt szerepénél fogva 
jogosult volna. Jelentôségét politikai 
érdekekbôl az esemény után nagyon 
hamar elsikkasztották. Göncz Árpád 
elnök úr az évfordulón kiemelten 
említette, hogy a forradalom minden-
kié, a reformkommunistáké is. Igen, 
annak indult, de a magyar nép forra-
dalma lett. A nemzetközi baloldal, és 
annak sajtója (vagyis a nyugati nagy-
sajtó) amely a kommunizmusnak 
nem megbukását hanem csak megre-
formálását, eredményessé tételét 
óhajtotta, a kezdeti lelkesedésbôl át-
váltott közömbösségre majd mellô-
zésre, a kádári reformirányzat nép-
szerûsítésére, és széttáruló öleléssel 
fogadta a „Prágai tavasz”-t, ami attól 
kezdve a híriparban, csakúgy mint az 
igényesebb politikai publicisztikában 
magasabb és tartósabb értékelést 
kapott mint a magyar forradalom. 
Ennek a történelmi csalás méreteit 
öltô gyakorlatnak az ellensúlyozására 
az emigráció ereje és lehetôségei túl 
korlátozottak. Számos rendezvény és 

kiadvány jelzi ellensúlyozó törekvé-
sünket, és azt is érezzük, hogy ezt 
folytatnunk kell, mintegy kiterjesztve 
Magyarországra is, mert a forrada-
lom jelentôsége még ott sem tudato-
sult, a kettôsség annak megítélésére 
ott is fönnáll. Megfelelô tanulmá-
nyokra és eredményes népszerûsí-
tésre van szükség, hogy a napjaink-
ban kialakuló új európai szellemiség 
elvi forrásaiba beiktassa a magyar 
forradalmat. 

Az ami ma történik Európában, a 
változás méreteit és jelentôségét te-
kintve, csak az 1000. év körüli válto-
záshoz mérhetô, amikoris kialakultak 
Európa nemzeti királyságai, államai. 
Ennek az ezredévnek az alapítói 
között ott volt a magyar nép, jelentôs 
erôvel és befolyással. Az új Európa 
kialakulása elvi, eszmei alapjának te-
kinthetô a magyar forradalom köve-
telése: a nagyhatalmi ellenôrzés, vala-
mint a totális párturalom kiiktatása a 
népek életébôl. Most, hogy a történe-
lem ezt az irányt vette, nem a reform-
kommunisták, hanem a magyar nép 
megfogalmazta szándék teljesült. 
Nem szûnt azonban meg az elsikkasz-
tási szándék, aminek ellensúlyozására, 
kivédésére komoly erôfeszítést kell 
tenni, amihez az emigráció is hasz-
nosan hozzájárulhat.

Ad 3.) A Trianonban elszakított 
területek problémája nem csak terü-
leti (anyagi) probléma, hanem négy-
millió magyar tartós hadifogsága. 
Ebben a kérdésben is a legnagyobb 
bajunk a tájékozottság illetve a tájé-
koztatás hiánya. 

 A négymilliónyi magyar kisebbség 
problémáját európai dimenzióba kell 
emelni. Erre most kedvezô a nemzet-
közi légkör, mert a mostani Európa-
rendezés a korábbi két alkalomtól 
eltérôen nem gyôztesek és legyôzöt-
tek közötti zsákmány-egyezmény at 
gunpoint,  hanem a teljes Közép-Eu-
rópa eddigi státusának az átszerelése. 

A „dunai államok” összefogása 
mindaddig illúzió, amíg Trianon kö-
zöttünk áll. Trianon nemcsak magyar 
bánat, magyar sérelem, nemcsak 
forrása a reviziós követeléseknek, 
mert ha elhallgat mindez négy évti-
zedre, akkor sem szûnik meg az utód-
államok törekvése, a terület megtar-
tása érdekében folytatott irtóhadjárat 
az államhatáraikba zárt magyarság 
ellen. Az utódállamok viselkedése e 
téren teljesen független a magyar 
állam és társadalom viselkedésétôl. 
Gyûlöletüknek nem a mi viselkedé-
sünk az alapja, hanem a projektum 
sikertelensége, hogy az évszázad 
elején szerzett területeken még az 
évszázad végén is asszimilálatlan 
magyar tömegek vannak. A kérdés 
nyugvópontra juttatására nem lévén 
más receptjük, most, hogy a magya-
rok részérôl felhangozhat a tiltakozás, 
a felfokozott gyûlölethez tudnak csak 
nyúlni. Igazuk megtámogatására el-
képesztô hazugságokat ömlesztenek a 
magyarokra, fôleg a románok a négy 
évre visszatért Észak-Erdélyre vo-
natkoztatva.

De ahogy csôdöt mondott a negy-
venéves magyar süketnémaság politi-
kája, éppúgy, vagy méginkább csôdöt 
mond a kisebbségi jogok követelése 
olyan alkuban amiben nekünk csak 
kérnivalónk van, nekik meg csak 
vesztenivalójuk, mármint abból az 
optimális szándékból, hogy megtisz-
títsák államuk területét a magyarok-
tól. Vagyis mindaddig amíg a magyar 

követeléseknek nincs érvényesítô 
szankciója, vagy legalábbis alku-
esélye, ezektôl csak üres ígéreteket 
kaphatunk, ami ôket még tovább 
ingerli a „final solution” végrehaj-
tására. A kérdés mindezek miatt 
kölcsönös megegyezés alapján nem 
oldható meg. Marad újra a nagyha-
talmi döntés területi rendezés alap-
ján. Ehhez azonban elôkészítés kell, 
nagyon komoly, nagyon erôs, szívós 
és intelligens külpolitika. Pontosan ez 
az a felület, ahol a magyar külpoliti-
kának nagy szolgálatára lehet az 
emigráció. 

A magyar kormány vállalta a fela-
datot a határokon túli magyar milliók 
helyzetének megjavítására. Nem is-
merjük ennek a vállalásnak a részle-
teit, de feltételezzük, hogy van kidol-
gozott elérendô cél és kidolgozott 
program a célhoz vezetô állomások 
elérésére, csakúgy mint a menetköz-
ben járhatatlannak bizonyult utak al-
ternatívájára. Tudjuk, hogy a kisebb-
ségi helyzet javítására korlátozottak 
a nemzetközi lehetôségek. A nemzet-
közi jog még nem termelte ki külön-
állóan a kisebbségi jogokat, így azok-
nak az érvényesítésére az általános 
emberi jogok keretében nyílik vala-
melyes lehetôség. Minthogy a nem-
zetközi diplomácia mozgásterében 
egyelôre csak az emberi jogok kere-
tében van lehetôség nemzetközi szin-
ten követeléseket támasztani, a ma-
gyar kormánynak ezen a vonalon kell 
elindulnia. Errôl az útról azonban, 
gyakorlatból tudjuk, hogy vajmi ke-
vés eredményt hozhat. A trianoni 
szerzôdés még említett kisebbségi 
jogokat, a párizsi már csak emberi 
jogokat említett. A békeszerzôdés 80 
éves gyakorlatában a béke megte-
remtése abszolut eredménytelenséget 
mutatott. Ez feljogosítja a magyar 
kormányt olyan kérdések felvetésére, 
hogy ha ez a nemzetiségi kérdés 
nemzetközi gyakorlata, akkor mik az 
eljárás nemzetközi garanciái? Feljo-
gosítja továbbá arra is, hogy ilyen 
garanciák elmaradása, avagy záros 
határidôn belüli megfelelô eredmény 
elmaradása esetén más alapon vesse 
fel a követeléseket. De még ezek 
bevárása elôtt meg kell indítani a 
nézetek felpuhítására az információs 
hadjáratot annak tudatosítására, hogy 
a Kárpát-medence népi viszonyai 
olyannyira egyediek, hogy azok nem 
tárgyalhatók, vagy oldhatók meg 
keretrendelkezésekben. Ennek a tér-
ségnek különleges viszonyai külön 
elbírálást igényelnek, ami azzal is jár, 
hogy nem alkalmazható az államha-
tárok sérthetetlenségének elve.

Általános érvényû (a részleteket 
késôbbre hagyó) nyilatkozatot kí-
vánunk a magyar külügyi kor-
mányzattól arra, hogy van-e szán-
déka elfogadni a nemzeti emigrá-
ció együttmûködését általában és 
különösen a fenti kérdésekben. 

Az együttmûködés bizonyos fázisai-
ban az összjátéknak bizalmas alapon 
kell folynia, mert az emigráció (ter-
mészeténél fogva) módszereiben ra-
dikálisabb és a követelésekben elôbb-
re lép. Különösen hasznosak tudunk 
lenni a románok politikáját, jellemét, 
gyakorlatát leleplezô információk 
publikálása terén, amiket a magyar 
kormány valami oknál fogva nem 
indíthat útjára. Mindenesetre felvi-
lágosító iratok tömkelegére lesz szük-
ség, mert ellenségeink is ezzel operál-
nak. 

Csak egy példát említünk: Moldávia 
visszacsatolásának kérdése Románi-
ához az itteni sajtóban gyakori és 
természetes jellegû téma, míg Erdély 
visszacsatolásának kérdését nemcsak 
pártoló, de még csak közömbös hang-
vételû hírként sem lehet elhelyezni. 

Összegezve: az emigráció támogatja 
a magyar kormányt minden törekvé-
sében, amit a kisebbségek érdekében 
kifejt, de nem korlátozza tevékeny-
ségét arra, ami a magyar kormány 
mozgáshatára. Elvben elfogadunk 
megnyugtató megoldásként olyan 
határmódosítási célt, amiben a ma-
gyar nép megnyugodott volna, ha 
Trianonban a határokat részrehajlás 
nélküli elvek alapján húzták volna 
meg. Veszteségünk így csak a törté-
nelmi jog alapján lett volna. Elvben 
egyetértünk az önálló Erdélyre tö-
rekvôkkel, mert van igazság abban, 
hogy az a terület nem osztható ketté 
sem igazságosan sem hasznosan, de 
legalább a magyar etnikum országon 
belüli aránya elônyösebb lehetne, 
annyira hogy remélhetô nemzeti jel-
legük és kultúrájuk megtartása.

Ad 4.) A nemzeti emigráció nagy 
örömmel fogadta a hírt, hogy Ma-
gyarországon a nép többségi akara-
tából nemzeti és keresztény szellemû 
kormány alakult. Mivelhogy a válto-
zás nem forradalom által jött létre, 
ami elsöpörte volna az elôzô rezsim 
kiskirályait — és a jelenlegi kormány-
zat vagy gyenge, vagy óvatos az 
ellenzék külkapcsolatai miatt, vagy 
nagyhatalmi figyelmeztetés korlátoz-
za —, az átváltás csak felületi és 
marginális. Itt áll az új kormánnyal 
szemben a régi rezsim párt- és hiva-
tali apparátusa bûnök bélyege helyett 
az ellenzékiség tisztes palástjában, 
ajkán a nép jogos követeléseinek gôg-
jével, megtámogatva a sajtó által, 
ahol ugyancsak elmaradt a tisztoga-
tás, amely negyven éven át nem tanú-
sított annyi kormányellenes bátorsá-
got, mint most egyetlen nap alatt. 

Új jelenség ütötte fel a fejét: anti-
szemitaság vádjával igyekeznek egye-
sek Maginot-vonalat maguk köré von-
ni újólag felfedezett származási kü-
lönállásuk elônyeibôl, aminek lôrései-
bôl a nemzetért égô lelkû írókra, köl-
tôkre, politikusokra vadásznak, sza-
vaikat kiforgatják, és úgy továbbít-
ják külföldi szenzáció útjára, hogy a 
fabrikált ügybôl árnyék vetôdik a kor-
mányra is és az egész országra. Ép-
pen ennek a jelenségnek a külföldi ve-
tülete késztet minket arra, hogy ezen a 
téren is felajánljuk segítségünket az 
ország jó hírnevének érdekében.

Ad 5.) Sok szó esik az Egyesült 
Európáról, de sehol nem olvashatunk 
a jövô terveirôl, arról, hogy vajon 
abban az együttesben milyen külön-
állásokra, egységen belüli szerkezeti 
elemekre kívánják osztani a földrészt, 
amely soha nem alakult egységessé, 
ellenkezôleg a történelem mûhelyé-
ben a természetes fejlôdésadta nyel-
vi, geopolitikai, gazdasági, vallási, 
kultúrtörténeti tájegységek váltakoz-
nak rajta. Ezeknek a határait szelik 
át, és akadályozzák harmónikus mû-
ködésüket a jelenlegi államhatárok. 

A Csatornától az Uralig terjedô eu-
rópai egység nemcsak hogy nem 
kívánatos, de teljesen utópisztikus. 
Ezen belül akkor is létrejönnek táj-
egységek, ha azokat mellôzni akar-
ják. Nem szükséges bizonygatni a 
Kárpát-medence tájegység jellegét és 
annak elônyeit a középhelyet elfoglaló 

magyarságra. A határok záróvonal sze-
repének csökkenésével, vagy megszûn-
tével az említett helyzeti elônyünk 
azonnal felkínálkozik, de ugyanakkor 
külsô gazdaságok vonzáskörébe is be-
lekerülünk. Ezeket csak úgy védhetjük 
ki, ha tudatosul a magyar gazdákodás-
ban a Kárpát-medence-koncepció, és 
ha az vonzást tud gyakorolni Szlovákiá-
ra, Erdélyre, Jugoszlávia északi tájaira 
és Ausztria keleti lapályaira.

A Kárpátmedence-koncepció alapjá-
vá kell tenni a ma oly divatos multi-
kulturalizmust. Ez az elv roppant jól 
hangzana nyugati, fôleg kanadai, 
ausztráliai politikai fülekben. De 
amíg ez a nagy erôbedobással foly-
tatott kohó-elmélet a vegyes kulturák-
nak itt helyet kíván biztosítani, a Kár-
pát-medencében a többrétûség törté-
nelmi forrású adottság.   Közelebbrôl 
vizsgálva egy kárpát-medencei ko- 
hóban maghatározó elem lehetünk, 
míg egy régiók nélküli Európában 
beletöredezünk a környezetbe. 

Ez végülis az európai változás 
lényegébôl kifejthetô tanulság. Szent 
István akklimatizálta Magyarországot 
az akkor kialakuló Európához, ez te-
lekkönyvezte országunkat ezer évre. 
A mai feladat ugyanaz, Európa új for-
mákba szervezôdik, amitôl nekünk 
nem elzárkózni kell, hanem elébe 
sietni, hogy ismét alapító tagok le-
gyünk. Szerencsére a Szláv-Európa 
csak a két világháború sötét árnya 
maradt, és most már rajtunk múlik, 
hogy akciórádiuszunk átlépi a triano-
ni határokat, és a történelmi Magyar-
ország egykori területeit a magyar 
kultúra és gazdaság vonzáskörébe 
tudjuk vonni. Nem szólamokkal, de az 
élet tényeivel kell leszerelni nagy tü-
relemmel a környezô népek politika-
keltette mesterséges gyûlöletét. 

Nem hallgathatjuk el mélységes 
aggodalmunkat arra az esetre, ha a 
magyar népet fölkészületlenül éri egy 
olyan hirtelen változás, ami megnyit-
ja a határokat, még mielôtt a Balkán 
és a kelet-európai térség konszoli-
dálódik és pacifikálódik. Egy liberális 
korszak hasonló keleti elözönlésének 
emléke rémlik fel többszörös mére-
teiben. Szeretnénk Külügyminiszter 
Úrtól erre vonatkozóan tájékoztatást 
kapni: számol-e ilyen eshetôséggel a 
magyar kormány, és lát-e védekezési 
lehetôséget?

Ad 6.) Örvendve látjuk, hogy Ma-
gyarország nagy igyekezetet fejt ki 
az elszigeteltségbôl való kilépés érde-
kében. Külügyminiszter úr, csakúgy 
mint a miniszterelnök úr, szorgalma-
san járja a világot, és amennyire ezt 
innét meg lehet ítélni: jó eredmény-
nyel. Bizonyára ezt szolgálja jelen-
legi útja is. A magyar–ausztrál kap-
csolatok kiépítése terén nagy szolgá-
latot tehet az itteni magyar társada-
lom. Ezt az itteni magyar külképvi-
seleti szervek bizonyára kiépítik és 
szorgalmazzák. Ilyen feladat máris 
folyamatban van diákcsere akció le-
bonyolításával, ami szélesebb alapok-
ra is kiterjeszthetô jó szervezéssel.

***
Ez a fogalmazvány a Külügymi-

niszter úr elôzetes tájékoztatására 
szolgál, és az ausztráliai magyar szer-
vezetek vezetôivel folytatott konzul-
táció alapján, Csapó Endre megfo-
galmazásában, Fadgyas László az 
Ausztráliai Magyar Szövetség elnöke 
jóváhagyásával került Dr. Pordány 
László nagykövet úrhoz, kérve a 
továbbítást.
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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. szeptember 25-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2016.szeptember 25-én de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET 

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

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

BRISBANE (QLD) 
2016 szeptember 25-én vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

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

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

vasárnapján) du. 2 órától Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinczés
és magyar nyelvû játszócsoport 

Istentisztelet után közös ebéd Presbyterian Church Cottesloe Drv. and 
University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján
2016. szeptember  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

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

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

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

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

Novemberi Vásár
Ebben az évben újra megrendezzük a nagy népszerûségnek örvendô Novemberi Vásárt. Mint mindig, most 

is le szeretnénk zárni a templom és Bocskai közötti utcát, ahol majd ebédelni, beszélgetni, zenét hallgatni 
lehet. Lesz lángos, kürtôskalács, gulyás és még megannyi magyar ínyencség.
Még messze van a dátum, de már lehet tervezni elôre. Mint mindig sok segítô kézre lesz szükség, az asztalok 

és sátrak felállítására, étel és sütemény készítésére, árulására. Ha van idôd egy kellemes délutánt eltölteni, 
régi barátságokat felújítani vagy új barátokat szerezni munka közben, gyere el, segíts, érezd jól magad, min-
denkit szívesen várunk.
A jelentkezôk hívják Nt. Dézsi Csabát a 0414 992 653, Csutoros István a 0407 683 002, vagy Júliát a 

9439 8300 telefonszámokon. Minden vasárnap du. 12-1 óráig lehet személyesen is találkozni a Bocskai 
teremben. (123 St. Georges Rd. North Fitzroy, Watkins St. bejárat.)                                    A viszontlátásig,

Csutoros Júlia 



A bujdosó lány -– 
Mezey Mária története

(Folytatás)
„Mezey Mária még mindig a Tátrá-

ban tartózkodik, és hazautazása elé 
akadályok gördültek” –-- számolt be az 
Új Magyarság 1944 szeptemberében.

És ez így ment tovább –-- mindig az 
utolsó pillanatokban tudta kiharcolni, 
hogy maradhasson. 65 000 koronáért 
eladta arany cigarettatárcáját, kifizet-
te adósságait a hotelben. Maradt har-
mincezer, amibôl el lehetett még idôz-
ni egy darabig. A negyedik hónapban 
javult az állapota, felkelt, már kisebb 
sétákat tett. De ismét közeledett a tar-
tózkodási engedély lejártának napja. 
Magyarországról egyre vészesebb hí-
rek érkeztek, Mezeynek esze ágában 
sem volt hazamenni.

A környéken aztán megjelentek a 
partizánok. A lábadozó színésznô épp 
egy erdei tisztáson sétált, amikor go-
lyók kezdtek süvíteni a feje körül. 
Egyszerre több irányból lôttek, tûz-
harc közepébe csöppent. Futni kezdett 
a fák közé, de megbotlott egy szikla-
darabban, estében eltörte a jobb lábát. 
Megmenekült a golyózáporból, lábtö-
rése, gennyesedô sebei pedig lehetôvé 
tették, hogy még két hónapig a hegyek 
között maradjon. Az oroszok január 
végén vonultak be Ótátrafüredre. A 
háború ott akkor ért véget.

A szanatóriumot még az oroszok ér-
kezése elôtt kiürítették a szlovák ha-
tóságok, a betegeket egy szállodában 
helyezték el. Amikor a németek el-
tûntek a környékrôl, szlovák csendô-
rök szállták meg a hotelt, mindenkit 
igazoltattak. A magyarokat egy üres 
épület pincéjébe zárták. Tíz nap fog-
ság után egy kapitány hallgatta ki 
ôket. Kíméletlen volt a színésznôvel, 
gorombáskodott vele, összerugdosta. 
Egy ôrtôl tudta meg, miért történt 
mindez. A jegyzô feljelentette az orosz 
hatóságoknál, hogy a németeknek 
kémkedett.

A katonai biztonsági szervek Mezey 
Máriát autóra rakták, Lengyelországba 
vitték. 1945 március 16-án egy front 
mögötti kis faluban állt meg a kocsi. A 
katonai fogdába kísérték a színésznôt. 
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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. 

A lépcsôn idegen egyenruhás, fiatal 
katona posztolt, aki hosszasan mére-
gette, majd csodálkozva megszólalt 
magyarul: „Hogy került maga ide, Me-
zey Mária?” Pesti zsidó fiú volt, tol-
mácsként dolgozott az oroszoknak. 
Felismerte a színésznôt, igazolta, meg-
mentette az életét.

Egy katonai teherautó Kassára vitte, 
onnan átjutott Sátoraljaújhelyre. A he-
lyi kórházban feküdt még hetekig. Lá-
badozás közben bejárta a környéket, a 
sárospataki várba teljesen beleszere-
tett.

Úgy érezte, csoda történt vele, több-
ször is. Amikor a szanatóriumban 
tudott maradni, amikor megmenekült 
a golyózáporból, amikor megismerte 
és megmentette egy pesti partizán. Is-
tennel találkozott. „1945 után én már 
nem csak színt akartam játszani --– kö-
zölni akartam valamit. Amit megtud-
tam, amirôl sok-sok bizonyságot kap-
tam” –-- írta könyvében. A hazafelé 
vezetô úton írni kezdett. Hoztam va-
lamit a hegyekbôl volt a címe. Arról 
szólt, hogy a jók és tiszták többen van-
nak, mint a rosszak és szennyesek. A 
Szeretet erôsebb a Gyûlöletnél. Ami-
kor elkészült, boldogabb volt, mint 
egész életében. „Hazahoztam a hite-
met, mint egy nagy, jó szagú, meleg 
kenyeret, s azt éreztem, jó lenne szét-
osztani, mindenkinek adni belôle. 
Olyan erôs volt bennem ez a vágy, 
hogy minden mást elnyomott. Színház, 
élet, jövô, minden eltûnt.”

Egy tehervonaton, búzában fekve ér-
kezett vissza Budapestre.

„Én soha nem politizáltam. A balol-
dali, zsidóbarát bélyeg, amit 1945 elôtt 
ütöttek homlokomra, amikor hivatalos 
engedély nélkül kényszerültem el-
hagyni Magyarországot, puszta embe-

ri magatartásomat rótta fel bûnömül. 
Természetes, hogy ugyanez a bélyeg 
kitûnô útlevél volt az 1945 utáni Ma-
gyarországra való visszatérésemkor.”

A zsoltáros Mezey
Mezey Máriát tárt színházkapukkal 

várta Budapest. Csak Budapest nem 
pont azt kapta, amit várt. A franciás 
Mezey helyett a prédikátor Mezey ér-
kezett. Hitvallásával kezdett házalni, 
megkereste barátait, felélesztette 
színházi kapcsolatait. De a Hoztam va-
lamit a hegyekbôl nem kellett senki-
nek. Otthona sem volt, budai lakása 
elpusztult az ostrom során. Nem volt 
maradása.

Úgy döntött, nem lesz többé színész-
nô, szakít pályájával, eddigi életével. 
Visszament Sárospatakra. A Rákóczi-
várnak nem volt gazdája, az utolsó tu-
lajdonos meglépett az oroszok elôl. 
Romos volt az épület a harcok miatt. 
1945 nyarán egyéb gondjuk is volt a 
helyieknek, mint egy mûemlék, a hely-
reállítást senki nem vállalta. Mezeynek 
volt még pénze, pár elrejtett Napóleon-
arany. Felajánlotta, hogy rendbe ho-
zatja a Rákóczi-szárnyat, ha bérbe ad-
ják neki, amíg a befektetett összeget 
lelakja. A fôjegyzô júliusban kiutalt 
neki négy szobát a kastélyban.

A színésznô rendbe hozatta a tetôt és 
a várudvart. Szabadtéri elôadást szer-
vezett, ahol beszámol majd az ôt ért 
csodákról. Vallomást akart tenni sze-
retetrôl, hitrôl, és hogy az embereknek 
meg kell találniuk Istent, hogy embe-
rekké váljanak. És hogy nem lehet egy 
országot jól újjáépíteni Isten nélkül. 
Mert itt talán értik majd.

De a sárospataki közönséget sem 
érdekelték Mezey Mária vallomásai. 
Ôk is a vörös démont akarták látni. A 

mûsor végén azért elénekelt néhány 
magyarnótát, hogy legyen egy kis si-
ker. A színésznô visszatért Budapestre. 
A Hoztam valamit a hegyekbôl fiókba 
került. Beköltözött egy új lakásba, és 
elkezdett játszani.

Klerikális reakció
A Belvárosi, a Pesti és a Vígszín-

házban is hatalmas sikerrel szerepelt. 
A Színház magazintól a Kossuth Né-
péig mindenhol írtak róla. A „Mit 
hozott a hegyek közül?” kérdésre így 
válaszolt a Képes Figyelô interjújában: 
„Hitet hoztam. Istenhitet. De errôl ta-
lán ne beszéljünk.”

1946 nyarán azért el tudta mondani 
önvallomását a pasaréti református 
templomban, a rádió is közvetítette. 
Az egyház pedig kiadta könyvecskéjét. 
1947-ben bundás-keppes úri dizôzt 
alakított a betiltott Könnyû múzsa cí-
mû filmben. Esténként egy elegáns 
belvárosi lokálban, a Cafe de Paris-
ban énekelt. Cziffra György zongora-
kísérete mellett, sztárgázsiért. Sanzon, 
kuplé, magyarnóta, Liszt-rapszódia, 
megzenésített versek, református 
zsoltárok szerepeltek a mûsorban. A 
kommunista lapok pedig elkezdtek tá-
madni a „dôzsölô polgári réteg kiszol-
gálóját”, a reakciós Mezeyt.

1949 tavaszán Hont Ferenctôl kapott 
ajánlatot, hogy szerzôdjön az akkor 
alakuló Madách Színházba. Mezeynek 
esténként 300 forint volt a fellépti díja, 
nevetségesnek találta a színház 2400 
forintos havi gázsiját. Nem fogadta el 
a szerzôdést. Másnap, 1949. május 22-
én a miniszter bejelentette a színházak 
államosítását. Mezeyt a Fôvárosi Ope-
rettszínházhoz osztották be, Sennyei 
Vera, Ajtay Andor és Dénes György 
társaságában. „Ez valami szörnyû 
félreértés –-- gondolkoztam lázasan -–, 
hiszen nekem most már a Nemzeti 
Színházban volna a helyem!” --– emlé-
kezett vissza.

A Nagymezô utcában nem maradt 
sokáig. Az elsô szovjet operett, a Sztá-
lin-díjas „Szabad szél” egy kis szerepét 
kapta meg. A házi fôpróbák elôtti na-
pon visszaadta. Azonnali hatállyal fel-
mondtak neki, a komolyabb következ-
ményektôl csak az igazgató közben 
járása mentette meg. A szabotázs 
miatt bezárultak elôtte a színházkapuk. 
Erre jött még egy vidéki botrány. 
1950-ben Pécsett vendégszerepelt. 
Egy élmunkásrendezvényen egy val-
lásos Babits-szöveget szavalt. Nem 
csak a színházból, egész Pécsrôl kitil-
tották. A polgári, formalista, összefér-
hetetlen, idealista világszemléletû 
Mezeynek nem volt helye sehol.

A városligeti vurstliban a Liliputi 
Színház lett a következô állomás. „Itt 
látható a közönség kedvence, a világ-
hírû Mezey Mária!” --– harsogta a 
bejáratnál Arany Manó kikiáltó. Na-
ponta nyolc-tízszer, hétvégenként még 
többször lépett fel a nonstop mûsor-
ban, amit az Országos Cirkuszvállalat 
rendezett. Világhíréhez illôen franci-
ás-pikáns kuplékat énekelt.

Ehhez képest még az is megváltásnak 
tûnt, hogy 1951-ben a Vidám Színpad-
hoz szerzôdhetett. Úgy is, hogy egyik 
felettes kolléganôje kinevezte vécéfe-
lelôsnek. Ezt kellett csinálnia társadal-
mi munkában. A Vidám Színpadon 
habkönnyû kabaréfigurákat formál-
gatott. „Csak a második évben fárad-
tam bele, hogy erômûvész létemre 
tollkönnyû súlyokat emelgessek” --– 
írta.

A bujdosó lány
Mezey elvégezte, amit elvárnak tôle, 

de valami mást is akart csinálni. Lajt-

ha László zeneszerzôvel és Tamási 
Áronnal találták ki A bujdosó lány 
címû tízperces szcenírozottnépdal-
monodrámát. A gerince öt csíki dal 
volt, ehhez írt Lajtha zenét, Tamási 
szövegeket. A mádéfalvi kis székely 
lányt Mezey adta elô a színpadon. Úgy 
érezte, megtörtént a csoda, végre 
megszólalt a lelke hangja. A darabot a 
legkedvesebb gyermekének nevezte.

Kilenc elôadást élt meg. A közönség-
nek tetszett. A pártközpontnak nem 
annyira. Nem kabaréba való. Irreden-
ta-soviniszta lázítás. Miért nem szovjet 
dalokat népszerûsít a mûvésznô?

Mezey szerzôdést bontott, otthagyta 
a kabarét, a Cirkuszvállalat lett megint 
a gazdája. Lepukkant, zörgô autóbu-
szok, éjszakai lokálok, vidéki esztrád-
mûsorok, kisvárosi kultúrházak, ven-
déglôk, kuplék, sanzonok. Néha 
egy-egy verset be tudott lopni a mû-
sorba. Budapesten az Anna bárban, a 
Gellértben és a Gerbeaud-ban énekelt. 
Aztán Gáspár Margit valahogy visz-
szacsempészte az Operettszínházba.

Nehezen törôdött bele a sorsába, 
hogy „Budapest legkisebb színpadain 
megtûrt bohóc” legyen. Sorra írta 
könyörgô leveleit színházigazgatóknak, 
népmûvelési minisztereknek. „Révai 
elvtárs, segítsen rajtam. Adjon drága 
szabadidejébôl egy negyedórát nekem 
is. Támassza fel egy estére a bujdosó 
lányt, jöjjön, nézze meg, s hozza magá-
val Major Tamást, aki 17 évi pesti 
színészségem alatt nem látott a szín-
padon. Pedig hiszem, ha látna és is-
merne, ô lenne az, aki végre a he-
lyemre állítana.” „Engem Önök 
tönkretettek, úgy színészi, mint fizikai 
mivoltomban.” „Megpróbálnak tábor-
noki rangomtól megfosztani, és a szak-
ma közkatonájává, sôt idônként mun-
kaszolgálatosává alázni.” „Az elsô 
sorból az utolsóba tettek.” Levelei 
legtöbbször válasz nélkül maradtak. 
Aztán jött 1956, és sok minden megvál-
tozott.

Padlómosás után Nemzeti
Mezey Máriát hétesztendôs padlómo-

sás után visszatették a legnagyobb 
színpadokra. A Tháliában, a Madách-
ban, majd a Nemzetiben játszhatott ôt 
megilletô szerepeket. Évente szerepelt 
egy-egy új filmben is. Érdemes, majd 
kiváló mûvész lett, az Édes Anna címû 
filmért külföldi díjat is kapott. Életem 
története címû önálló estjével Kolozs-
vártól New Yorkig bejárta a magyar 
közösségeket.

De nem maradt már sok ideje. 1960 
januárjában veséje görcsölni kezdett, 
a Cseresznyéskert olvasópróbája he-
lyett a mûtôbe került. Az altatás elején 
gyógyszerérzékenysége miatt majd-
nem megfulladt, a klinikai halálból 
kellett visszahozni. Ekkor még talpra 
tudott állni, a betegség majd 1970-tôl 
gyûrte le végképp. Ágyhoz, oxigén-
palackhoz kötve élt még másfél évti-
zedig.

Utolsó fellépése a veszprémi tévé-
filmfesztivál díjkiosztó gálája volt 
1980 nyarán. Vitray Tamás unszolá-
sára mutatta meg magát még egyszer 
a színpadon. Fellépett itt Páger Antal 
és Sulyok Mária is. Elôadta Babits 
Zsoltár gyermekhangra címû versét, 
amiért harminc évvel korábban kitil-
tották Pécsrôl. Ugyanebben az évben a 
Hungaroton kiadta lemezen A bujdosó 
lányt. A Mûvelôdési Minisztérium az 
év albuma díjjal tüntette ki. Három 
éve volt még hátra.

Folytatjuk!
Mezey Mária (balról a második) a Noszty fiú esete Tóth Marival címû filmben, 1960
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KRÓNIKA

fiatalok általában meddig maradtak a 
vezetése alatt álló ifjúsági otthonban, 
Msgr. Toomey igy válaszolt:

–– A legtöbbjük magyar környezetbe 
húzódott, amikor megnyílt a Regnum 
Kollégium, de egy fiatal lányt elhe-
lyeztem egy ausztrál családnál és ô 
három évig ott is maradt. Tomano-
vits Marci is 3 évig élt velem egy 
fedél alatt. Végülis sikerült kihozat-
nom az édesanyját és az öccsét is. A 
mama a diákszállásom szakácsnôje 
lett. Így aztán Marci lényegében a 
családjával élt, valószínûleg ezért ma-
radt ott ilyen aránylag hosszú ideig.

Tréfásan megjegyeztem, hogy Mel-
bourneben mindig lehet sporthorgá-
szokat látni a tengerparton. Nekem 
úgy tûnik, hogy prelátus úr is halá-
szott: embereket halászott. Nevetve 
válszolta:

–– Ez így igaz. Ott volt például a fia-
tal Holl Ferenc, egy ragyogó egyé-
niség, ma is ott volt a misén, nagyon 
jó volt vele beszélgetnem. Meglepôd-
tem, hogy teljesen megôszült. Ez 
valószínüleg a súlyos betegségével és 
a vele járó kezeléssel kapcsolatos. 
Rendkívûl bájos felesége és gyönyörû 
családja van. Nagyon örülök, hogy 
végülis egészségileg teljesen helyre 
állt.

Arrra a kérdésemre, hogy sikerült-e 
egykori védenceinek további sorsát 
lövetni, elborult az arca.

–– Olyan elfoglalt voltam, hogy nem 
tudtam mindegyiket nyomon követni. 
Kivétel voltak az olyanok, akik idôrôl-
idôre visszatértek további segítségért, 
tanácsért. Az ô sorsukat többé-ke-
vésbé követni tudtam, de sajnos több-
re nem volt sem idôm, sem erôm.

Természetesen megkérdeztem, mi 
volt a meghatározott munkaköre ab-
ban az idôben.

–– A katolikus ifjúsági mozgalom 
vezére voltam egész Ausztráliára 
kiterjedôen. Évente hat hónapon át 
utaztam városról városra az egész 
kontinensen. Kicsit olyan volt, mint a 
repülô doktor szolgálat.

Tudtam, hogy sok magyar fiatal 
szállt partra Sydneyben is. Sikerült-e 
velük is kapcsolatot teremteni?

–– Sajnos, nem. Rendkívül nehéz 
munkám volt, inkább felügyelôi-
tanácsadó szerepben. Még az olyan 
nagy városokban is, mint Sydney, leg-
feljebb 2-3 hetet tudtam tölteni a 
helybeli ifjúsági gondozokkal. Evé-
gett magukkal a gondozottakkal nem 
volt alkalmam szorosabb személyi 
kapcsolatot kiépíteni.

Visszatérve melbournei „fiaira”, 
megkérdeztem azt is, hogy azok, akik 
vissza-visszajártak tanácsot kérni, 
milyen fajta tanácsért jöttek: anyagi-
akért vagy lelkiekért?

–– Általában elôször anyagiakért 
jöttek, de én rendszerint visszafor-
dítottam a puskát: jó, ideig anya-
giakról beszéltünk, most én kérde-
zem, hogy mi van a lelkiekkel? Így 
aztán egyenlô szintre jutottunk és 
örömmel mondhatom, hogy úgyneve-
zett praktikus beszélgetések kereté-
ben jónéhány egészen kivételes lelki 
mélységgel is találkoztam. 

Visszaemlékezvén a saját melbour-
nei kezdô éveimre, érdekelt, hogy a 
nyelvi nehézségektôl eltekintve mi 
volt a legnagyobb probléma ezekkel a 
fiatalokkal?

–– Alapjában véve nem volt kivéte-
lesen nagy probléma, úgy értem, 
hogy olyan, ami nem fordul elô bár-
mely fiatal emberi közösségben. A 
leggyakoribb az volt, hogy valame-
lyiknek erôs honvágya támadt, ami 
eléggé természetes. Ugyanakkor, ha 
azt kérdeztem: Akarnál inkább visz-
szamenni? –– gyorsan jött a válasz: 
Szó sincs róla, semmi szín alatt. Így 
aztán igyekeztem levelezô kapcsolatot 
kiépíteni az itteni fiatalok és az 
otthonmaradt családtagok között.

Tekintettel a nyelvtudás hiányára, 
azt is megkérdeztem, hogy akik itt 
folztatták a tanulást, igényeltek-e 
speciális nyelvtanfolyamatokat?

–– Nem! Rendes iskolákba jártak, de 
a tanárnak a tudatában volt, hogy 
ezek a tanulók különleges figyelmet 
igényelnek nyelvi téren. Volt néhány 
kiemelkedô iskola, mint a Xavier 
vagy Marcellin College, de voltak má-
sok is.

Az óra késôre járt, így hát megkö-
szöntem a beszélgetést és elbúcsúz-
tam Msgr. Toomeytôl.

Metz Sándor
 1996. október 31. 

Magyar Életben jelent meg

Ünnepi megemlékezés a 
Magyar Központban

Augusztus 20.  Szent István napja, 

az államalapítás és újkenyér ünne-
pe. Mióta az István után uralkodó 

Szent László király 1092-ben augu-

sztus 20-át emléknappá emelte, min-

alkalomra készült koreográfiájukat. A 

program része volt egy mûvészet-

történeti elôadás is, „Szent István 
alakja a mûvészetekben” címmel, 

melyben a tárgyi-, dallami- illetve 

prózai emlékek példáin keresztül ke-

rültek bemutatásra egyes korszakok 

elképzelései és ábrázolásai elsô kirá-

BESZÉLGETÉS
Msgr. Kevin Toomey-vel

Melbourne 
Az újságíró és az aranyásó hasonló 

életet él. Mindketten örökre remélve 
kutatnak, míg –– ha szerencséjük van 
–– végülis kincsre bukkannak. Ilyen 
kincs volt számomra, amikor Msgr. 

Kevin Toomey O.B.E., az 56-os 
magyarok pártfogója kezet fogott ve-
lem. A szélesvállú, kétméteres, szálfa 

egyenes kananok 75 éve és hat „co-
ronary bypass”-a ellenére sugározta 
magából az energiát. No, de kezdjük 

az elején: hogy jutottam én ide?
Pár héttel ezelôtt egy hajdani ciszter 

diáktársam úgy rontott be az ajtó-
mon, mint akit kergetnek: „Meg kell 
ismerned a Padrét! Nála éltünk 56-57-
ben tucatjával mi, fiatalok. Olyan volt 
velünk, mint második apánk, nagyon 
szereti és becsüli a magyarokat. 
Mindegyikünkre emlékszik. Amikor 
ennyi év után felhívott, a nevemen 
szólított: Árpi, látni akarlak!” Árpi 
ugyanis 1957-ben simára borotvált 
huszonéves volt, s az idôs pap mégis 
felismerte a 60-on túl lévô szakállas 
férfiben hajdani védencét.

Beszélgetésre a sekrestyében alig 
volt idô, mert hamarosan kezdôdött 
az ünnepélyes, egyházmûvészeti él-
ményekkel teli ökomenikus Isten-
tisztelet. Msgr. Toomey prédikációja 
olyan volt számomra, mint egy rég-
múlt osztálytalálkozó. Egymás után 
sorolta fel az 56-os fiatalok siker-
élményeit, köztük olyanokét, akikkel 
magam is találkoztam az élet or-
szágutját járva: Tûz Miklóst, akivel 
együtt dolgoztam a hajdani Payne’s 
Bon Marche áruháznál. Holl Feren-
cet, akinek anyósával egyazon hajón, 
az S. S. Waterman-en érkeztem Auszt-
ráliába és így tovább.

A mise után Msgr. Toomey-t úgy 
körülvették hajdani védencei, hogy 
beszéllgetésünkre már csak ebéd 
után a Regnumban kerülhetett sor. 
Plébánosunk Kiss János atya elôzé-
kenyen egy emeleti szobát nyitott 
számunkra, hogy a zsibongó tömeg 
ne zavarja a hangszalag-felvételt.

Elsô kérdésem az volt, hogy milyen 
lényegesebb promlémák merültek fel 
az újonnan érkezett fiatalok beillesz-
kedésével kapcsolatban.

–– A legnagyobb és tulajdonképpen 
egyetlen probléma a nyelvtudás kér-
dése volt –– mondta Msgr. Toomey. –– 
Szerencsére a magyarok igen tehet-
ségesnek bizonyultak. Akik iskolázá-
sukat itt folytatták, hamarosan el-
sajátították az angol, pontosabban az 
ausztrál nyelvet. Voltak viszont, akik 
önnállóak akartak lenni, s azonnal 
munkába állva önálló megélhetést 
teremteni. Az ô számukra nyelvtudás 
hiánya komoly nehézséget teremtett.

Kíváncsi voltam arra is, hogy mi-
lyennek találta egy egyházi személy 
az olyan 17-18-20 éveseket, aki több 
mint tíz éven át kommunista rend-
szerben nevelkedtek.

–– Igazságtalan lenne ezen az alapon 
megítélni ôket –– volt a válasz. –– 
Ezek életük legnagyobb részét, és ez 
fontos tényezô, rettenetes anyagi kö-
rülmények között töltötték. Most 
egyszerre belecseppentek egy szabad 
világ politikai nyomástól mentes lég-
körébe, ahol az anyagi jólét elérhetô 
volt bárki számára. Érthetô, hogy 
elsôsorban ezek kötötték le a figyel-
müket, de ez korántsem jelentette 
azt, hogy magasabb erkölcsi értékek 
nem érdekelték ôket. Csak keveseb-
bet beszéltek róla.

Arra a kérdésemre, hogy ezek a 

den évben megünneplésre kerül a ke-

resztény magyar állam létrejötte- 

Szent Istvánra és az ô tetteire em-

lékszik minden magyar. 

Az, hogy Ausztráliában, a „világ má-

sik végén” is Szent Istvánt ünnepeljük 

ezen a napon, fontos dologra hívja fel a 

figyelmünk: István nem csak határok-

kal körül zárt államot alapított, hanem 

nemzeti összetartozást és lelkiséget 

is. 

Ennek az Ünnepnek volt részese 

lyunkról.  Az elôadás közben - egyfajta 

prezentációképpen ---- Szigeti Éva 
gardonos kíséretével a közönség elé-

nekelte az „Ó Szent István di-
csértessél...” kezdetû középkori, csán-

gó eredetû népdalt, ezzel is közösséget 

teremtve a megemlékezôk között. 

A nemzetiszín szalaggal átkötött új 

kenyeret a megszentelés után közösen 

fogyasztottuk el, mely jelképes appli-

kációként és üzenetként zárta a meg-

emlékezést: az Anyaországtól többe-

2016. augusztus 28-án a Magyar Köz-

pontba látogató közönség is. A mûsort 

2 ösztöndíjas társammal, Cseke-
Császár Dórával és Kis Zoltánnal 
állítottuk össze. Fodor Sándor, a 
Victoriai Magyar Tanács elnöke és 
Bakonyi Péter, ausztráliai magyar 

fôkonzul köszöntôi után a Milleneumi 

ódát hallhattuk a cserkészek tolmá-

csolásában, majd a Magyar Kultúrkör 

néptáncosai mutatták be az erre az 

zer kilóméterre is részesei vagyunk 
a magyarságot meghatározó nem-
zeti ünnepeknek, s határokon kívül 
is annak a keresztény magyar ál-
lamnak a büszke tagjai vagyunk, 
amely több, mint ezer évig hûséges 
tudott -és tud mind a mai napig- 
maradni a gyökereihez! 

Plicher Dorka 
(KCSP)
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SPORT
Már öt ponttal vezet a 

Vasas csapata
A Vasas már öt ponttal vezet a lab-

darúgó OTP Bank Ligában, miután 
gyôzött a nyolcadik fordulóban, a 
Ferencváros ellenben elveszítette az 
örökrangadót.

Az angyalföldi csapat már a hatodik 
gyôzelménél tart, és vezeti a tabellát. 
A forduló meglepetése a Ferencváros 
újabb veresége volt, a zöld-fehérek, 
noha három gyôzelemmel kezdték a 
bajnoki idényt, a legutóbbi öt 
fordulóban csupán öt pontot szereztek. 
A kétszáztizedik örökrangadón 
gyôztes MTK április hatodika óta most 
elôször szerzett pályaválasztóként 
legalább két gólt. A kék-fehérek a ko-
rábban a Ferencvárost is megjárt vé-
dôjük, Dragan Vukmir kiállítása miatt 
emberhátrányban harcolták ki a gyô-
zelmet. A DVSC-Teva elôször szerzett 
három pontot a portugál edzô, Leonel 
Pontes irányításával. Sallói Dániel 
beírta a nevét a Gyirmót arany-
könyvébe: megszerezte az egyesület 
történetének elsô hazai élvonalbeli 
gólját s azzal az elsô gyôzelmet. 
NB I., 8. forduló. 
MTK–FTC 2–1 (1–0)
Vasas–Paks 1–0 (1–0)
Videoton–Haladás 3–0 (0–0)
DVSC–Újpest 2–1 (1–0
Mezôkövesd – Honvéd 3-1 (1-1)
Az újonc Mezôkövesd hátrányról 

fordítva 3-1-re legyôzte a vendég 
Budapest Honvédot .

A hazaiak négy nyeretlen bajnoki 
meccs után gyûjtötték be a három 
pontot, a kispestiek pedig sorozatban 
harmadszor maradtak nyeretlenek.

Lassú játékkal kezdtek a csapatok, 
ennek ellenére a Honvéd már a tizedik 
percben vezetést szerzett, miután a 
frissen leigazolt olasz Davide Lan-
zafame pazar indításából Hidi Patrik 
kapásból emelt a kapuba. A szépség-
díjas gólt követôen sem lett sokkal 
jobb a meccs, a kispestiek irányítottak, 
de nem tudták növelni az elônyüket, 
sôt az újonc hazaiak váratlanul egyen-
lítettek.

A folytatásban a Mezôkövesd hamar 
újra eredményes volt. Ezután a Hon-
véd ívelésekkel próbálkozott, de ezek 
nem jelentettek komoly veszélyt 
Dombó kapujára. A hajrára a Honvéd 
emberhátrányba került Hidi kiállítása 
miatt, a mezôkövesdiek pedig lelkesen 
és helyenként önfeláldozóan véde-
kezve ôrizték minimális elônyüket, 
majd a lefújás elôtt egy újabb góllal 
bebiztosították sikerüket.

Gyirmót – DVTK 1-0 (0-0)
Megszerezte története elsô NB I-es 

gyôzelmét a Gyirmót is, hazai pályán 
1-0-ra múlta felül a Diósgyôr együt-
tesét.

A szezont két gyôzelemmel kezdô 
borsodiak nagy hullámvölgybe kerül-
tek, hiszen azóta hat mérkôzésbôl ötöt 
elveszítettek, egyszer pedig döntetlent 
játszottak.

Az elsô félidôben kiegyenlített já-
tékot láthatott a közönség, igazi nagy 
helyzetet azonban nem. A gólszer-
zéshez egy hajszálnyival a hazaiak 
jártak közelebb.

A fordulást követôen a Gyirmót nagy 
nyomás alá helyezte ellenfelét, de 
sokáig nem tudta feltörni védelmét. A 
73. percben végül góllá érett Urbányi 
István együttesének fölénye, majd 
elônyét magabiztosan meg is ôrizte.

Az élcsoport állása: 
1. Vasas 19 pont, 
2. Ferencváros 14 (15–9), 
3. Haladás 14 (12–10), 
4. Videoton 13 (17–7), 

Több szempontból is 
szurkolói mélypont volt 

az MTK–Fradi
Az MTK és a Ferencváros mérkôzése 

hozta az NB I 8. fordulójának leg-
alacsonyabb nézôszámát, sôt, ilyen 
kevés nézô elôtt még soha nem ren-
deztek örökrangadót.

Régen volt már olyan a magyar fut-
ballbajnokságban, hogy a Ferencváros 
mérkôzésére legyenek a legkeveseb-
ben kíváncsiak egy fordulóban, ez 
most megtörtént, ráadásul a magyar 
foci emblematikus mérkôzésén, az 
örökrangadón, azaz a történelmi ri-
vális MTK elleni találkozón – világított 
rá az Nso.hu.

A Fradi általában a lista túlsó felén 
szokott trónolni, ritka az olyan forduló, 
amikor nem a fôvárosi zöld-fehérek 
otthoni vagy idegenbeli mérkôzése a 
leglátogatottabb.

De most több dolog is összejött a 
Fradinál: egyrészt Dunaújvárosba kel-
lett menni a stadionja építése miatt 
átmenetileg albérletbe kényszerült, 
egyébként is rendkívül alacsony nézô-
számmal „büszkélkedô” MTK ellen,  
másrészt az FTC ebben a szezonban 
csak nyomokban emlékeztet tavalyi 
bajnoki önmagára, játéka finoman 
szólva sem közönségcsalogató. És ak-
kor azt se feledjük el, hogy a 
Groupama Aréna vénaszkenneres be-
léptetése miatt már jó ideje távol 
maradó ultrák és más szimpatizánsok 
vasárnapra „mozgósítottak”, ugyanis a 
Fradi második csapata Pécsre látogat, 
és a Fradi B-közép is ott lesz a lelátón.

De nézzük a számokat, elég be-
szédesek azok is. A Nemzeti Sport 
minden NB I-es forduló után ösz-
szegyûjti a mérkôzések nézôszámait, 
ennek alapján a 8. körben mind-
összesen 1117 szurkolót érdekelt a 
Dunaújvárosban megrendezett, az 
MTK 2-1-es gyôzelmével végzôdött 
összecsapás. A leglátogatottabb meccs 
az Újpest debreceni vendégjátéka 
volt, ott 4081-en gondolták úgy, hogy 
egy kis magyar focival dobják fel a 
szombat délutánjukat.

Az Nso.hu rávilágított arra is, hogy az 
örökrangadó nemcsak a forduló leg-
alacsonyabb nézôszámát hozta, hanem 
történelmi mélypont is, hiszen a 
Nemzeti Labdarúgó Archívum adatai 
alapján ilyen kevesen még sosem 
látogattak ki a két csapat mérkôzésére 
(az 1900-as évek elején lejátszott 
meccsekrôl nincsenek nézôszámada-
tok). Hoznak ellenpólust is: 1955. má-
jus 22-én a Népstadionban rendezett 
találkozóra – akkor Vörös Lobogó–
Budapesti Kinizsi néven csaptak össze 
a felek – a Népsport tudósítása szerint 
85 ezer nézô látogatott ki.

Mindenesetre a jól sikerült Európa-
bajnokság után most már nagy bi-
zonyossággal kijelenthetô, a magyar 
futball egyetlen „eladható terméke” a 
válogatott maradt, az NB I nem tudott 
profitálni a nyári focilázból. Ezt a né-
zôszámok bizonyítják a legszembetû-
nôbben.

együttes fizikális állapota, amely az 
Eb-meccseken látottakhoz képest le-
sújtó volt. Storck már a feröeri mér-
kôzés elôtt megkongatta a vészha-
rangot, amikor jelezte, a felkészülés 
alatt elvégzett tesztek drámai ered-
ményt hoztak. A végkimenetelen ez 
meg is látszott.

Hiányzott a robbanékonyság, a szél-
rôl érkezô pontos beadások, ráadásul a 
második félidô közepétôl megsoka-
sodtak a rossz átadások, mindez 
egyértelmûen a gyenge erônléti álla-
potnak tudható be. A magyar közegben 
készülô Elek Ákos a középpálya köze-
pén az utolsó percekben eleresztett 
lövésétôl eltekintve semmit nem tett 
hozzá a csapat játékához. Az arab al-
Vahda csapatánál tréningezô Dzsud-
zsáknak gyakorlatilag alig volt jó 
passza. A támadózónában szereplôk 
játéka minden kreativitást nélkülözött. 
(Persze az sem segített, hogy Priskin a 
27. percben megsérült, és ôt a nem 
teljesen egészséges Szalai Ádámnak 
kellett pótolnia.) Kivételt az ismét so-
kat mozgó Kleinheisler jelentette, ám 
egymaga még kevés ahhoz, hogy 
csodát tegyen.

Térjünk most vissza egy pillanatra a 
meccs után adott Storck-nyilatkozatra, 
melynek lényege az, amit a saját 
szemünkkel is láthattunk:

Nincs meg a ritmusunk a szezon 
elején, van, aki csak edzett, nincs meg 
a megfelelô meccsrutin.

Az Eb elôtt volt idô a felkészülésre, 
amelyben az MLSZ is partner volt, ez 
azonban már „más tészta”. A válo-
gatotthoz olyan állóképességgel ren-
delkezô játékosoknak kell megérkez-
niük, akik nemzetközi szinten 
versenyképesek. Ehhez pedig a klubok 
is kellenek. „Minden klub a saját 
céljaiért küzd. Németországban egy-
ségesítették a fizikai felkészítést. Ma-
gyarországon ettôl még messze va-
gyunk. Nehéz nemzetközi sikereket 
elérni, elôször a kluboknak kell va-
lamit letenniük az asztalra” – mondta 
korábban a szövetségi kapitány.

Nem kell temetni, ez még csak egy 
hosszú út eleje

Aggodalomra egyelôre nincs ok. A 
válogatottságtól visszavonuló Király 
Gábort, Juhász Rolandot és a sérült 
Gera Zoltánt leszámítva nagyjából ez 
a keret ért el erôn felüli eredményt az 
Eb-n, és ez a csapat akarja kiharcolni, 
hogy 1986 után újabb vb-n vehessen 
részt Magyarország. Ráadásul most 
még többen pallérozódnak külföldön – 
gondoljunk csak a Bolognába szerzôdô 
Nagy Ádámra vagy a francia elsô 
osztályú Dijonhoz igazoló Lang 
Ádámra.

Továbbá azt se feledjük, Pintér 
Attilával hazai pályán a mostaninál is 
silányabbul, egy vereséggel rajtoltunk 
Észak-Írországgal szemben (1-2) a 
legutóbbi selejtezôsorozatban, az Eb-
ért. Egy hónap múlva lehet javítani, 
igazából kell is, hiszen ha komoly 
céljaink vannak – vagyis a második 
hely a csoportban –, akkor le kell 
gyôzni itthon Svájcot október 7-én. És 
erre mutatkozik is némi esély, hiszen 
Granit Xhaka, az Arsenal légiósát 
kiállították Portugália ellen, így Pesten 
nem játszhat. Ráadásul Bernd Storck 
is megmutatta már, hogy rövid idô 
alatt is képes csodát tenni.

Rio 2016: szépen 
csillognak az aranyak, de 
elmaradtunk az átlagtól
Magyarország nyolc arany-, három 

ezüst-, és négy bronzéremmel zárta a 
riói olimpiát, ezzel minden idôk 12. leg-
jobb olimpiai szereplését produkálta a 
magyar küldöttség. Az érmek színe és 
száma mellett a ponttáblázatot is gór-
csô alá vettük.

Az aranyak számát vizsgálva Rióban 
is „hoztuk az átlagot”: az elmúlt öt 
olimpiából négyen – egyedül a 2008-as 
pekingi ötkarikás játékok jelenti a 
kivételt – nyolc olimpiai bajnoki cím-
nek tapsolhattunk. Ezüstérmekbôl há-
rom jutott a magyar küldöttségnek 
2016-ban – ennél kevesebbet legutóbb 
80 éve, az 1936-os berlini olimpián 
szerzett Magyarország, igaz, az akkori 
egy ezüstérem mellett tíz arany is ösz-
szejött a mieinknek. A bronztermésünk 
is átlagosnak mondható, bár négy 
évvel ezelôtt kettôvel több harmadik 
helynek tapsolhattunk.

Ha nem az érmek színét, hanem a 
számát vizsgáljuk, akkor már nem tel-
jesített ilyen jól a magyar küldöttség: 
az összesen 15 megszerzett éremmel 
– holtversenyben az 1932-es Los 
Angeles-i olimpiával – a 17. helyre ért 
oda a magyar sportolók riói teljesítmé-
nye az összesített ranglistán.

Ha – a hivatalosan egyébként nem 
számolt – ponttáblázatot (melyen az 
elsô helyezés 7, a második 5, a harma-
dik 4, a negyedik 3, az ötödik 2, a ha-
todik 1 pontot ér) vizsgáljuk meg, ak-
kor figyelmeztetô jelnek kell vennünk 
a Rióban megszerzett 110 pontunkat, 
hiszen – a pekingi, 93 pontos olimpiát 
leszámítva – ennél kevesebb pontot 
csak az 1932-es Los Angeles-i, illetve 
az azt megelôzô ötkarikás játékokon 
szereztünk.

Ehhez az is hozzátartozik, hogy Rió-
ban 25 pontszerzô helyet szereztünk – 
míg a tíz éremmel záruló pekingi 
játékokon 28-at –, ilyen kevésre pedig 
csak az 1928-as és az azt megelôzô hat 
olimpián volt példa. 

Feröeri–magyar: kínos 
döntetlen vagy értékes 

egy pont?
A futballt szeretô és követô hazai kö-

zeg a sikeres Eb-szereplés után a ha-
sonlóan jó és eredményes folytatásban 
reménykedett. Nem így lett, a magyar 
válogatott a 2018-as vb-selejtezô elsô, 
Feröer szigetek elleni mérkôzésén gól 
nélküli döntetlent játszott Tórshavn-
ban. Azonban nem érdemes egy meccs 
után temetni a Storck-csapatot – el-
mondjuk, miért nem.

Egy hajszál, pontosabban egy kapufa 
választotta el a Feröer szigetek válo-
gatottját attól, hogy történelmi estét 
varázsoljon a vb-selejtezô elsô felvo-
násán Magyarország ellen Tórshavn-
ban. Fródi Benjaminsenék így is em-
lékezetes produkciót nyújtottak, 
ugyanis a FIFA-világranglista 135. he-

lyén álló északi ország a 2002-es vb 
selejtezôi óta nem kezdte pontszer-
zéssel a sorozatot.

A döntetlennel végzôdô, vagyis mind-
két együttes számára egy-egy pontot 
érô mérkôzés után sokan csalódott-
ságuknak és dühüknek adtak hangot, 
mondván amit a nemzeti tizenegytôl a 
szeles északon láttak, az finoman szól-
va is kiábrándító volt. Volt, aki azt írta, 
reméli, a magyar játékosok gyalog 
jönnek haza egy ilyen teljesítmény 
után. Persze akadtak olyanok is, akik 
szerint hosszú még az út, és ez csak az 
elsô meccs volt a jövô októberben 
véget érô kvalifikációs sorozatban.

Tény: kis szerencsével alakulhatott 
volna jobban is az a 90 perc, gondoljunk 
csak az utolsó perces tûzijátékra a 
feröeri kapu elôtt. Viszont amennyiben 
a feröeri csatárok határozottabbak a 
magyar támadó harmadban, a Storck-
csapat pont nélkül távozik.

A szövetségi kapitány a lefújás után 
mindenesetre ôszintén nyilatkozott:

„Öt perccel a vége elôtt szerencsét-
lenek voltunk. Nem is játszottunk jól, 
mert bár többnyire nálunk volt a 
labda, nem tudtuk keresztülvinni az 
akaratunkat. Nincs meg a ritmusunk a 
szezon elején, van, aki csak edzett, 
nincs meg a megfelelô meccsrutin az 
ôsz elején. Hiányzott az utolsó mély-
ségi passz. Még sok teendônk van. A 
következô mérkôzések során lesznek 
olyan játékosaink, akik lendületbôl 
érkeznek. Svájc ellen egy másik mér-
kôzést fogunk látni. Mindent meg-
próbáltunk, de ma nem voltunk elég 
jók.”

A magyar csapat által szerzett egy 
pont miatt érezhetô csalódottságot 
Nagy Ádám szavai talán némileg 
enyhíthetik. Abban ugyanis igaza van 
a mélységi irányítónak, hogy Feröeren 
„más csapatok is meg fognak szen-
vedni minden egyes pontért”. Ezt több 
tényezô is alátámasztja.

Kezdjük mindjárt azzal, hogy a fe-
röeriek tökéletesen ki tudják használni 
a hazai pálya összes elônyét. Nem 
zavarja ôket az olykor orkán erejû 
szél, hiszen életük nagy részében ilyen 
körülmények közepette futballoztak. 
Lételemük a mûfüves pálya, amelynek 
ismerik minden apró szegletét és tu-
lajdonságát. A képzettségük pedig 
nem az évekkel ezelôtti „rúgd és fuss, 
majd lesz belôle valami” szintjén van.

A feröeriek közel 60 százaléka mi-
nimum hobbiszinten futballozik, a tel-
jes lakosság tizede pedig igazolt játé-
kos, akiknek dán trénerek tanították a 
modern futball alapjait. A mai válo-
gatott labdarúgók már komolyan ve-
hetô bajnokságokban kergetik a lab-
dát. Ennek pedig meg is van az 
eredménye, például az, hogy 2014 no-
vemberében Pireuszban megverték a 
görögöket 1-0-ra. A The Guardian ak-
kor azt írta: amióta létezik FIFA-rang-
lista, ilyen világraszóló sikert még 
nem ért el ennyire alacsonyan 
rangsorolt válogatott ilyen magasan 
jegyzett ellen. A görögök akkor a 18. 
helyen álltak, Feröer pedig a 187.-en. 
Miután Tórshavnban is legyôzték a 
helléneket, a válogatott történetében 
elôször az utolsó elôtti helyen tudott 
zárni egy selejtezôcsoportban.

Ha nincs oxigén, nincs jó passz se
A magyar csapat által szerzett egy 

pontra, s így a „kudarc” okára is több 
válasz létezik. Az egyik a magyar 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Solohov Csendes 
Don c. regényéé 2. Moszkva nevébôl, 
3. Csingiz Ajmatov, 4. Az öntöttvas, 5. 
Rügen, 6. A francia Daniella Darrieux-
t, Szôke veszedelem c. filmje nyomán, 
7. A kínai nyelvvel és kultúrával, 8. 
Eric Knight, 9. Trattoria, 10. Pierre 
Jean de Béranger (1780-1857).

E heti kérdéseink:
1. Melyik ismert idegcsillapító gyógy-

szer készül macskagyökérbôl?
2. Mit jelent a holland és flamand 

családnevek elôtt álló „van” elôtag?
3. Ki festette az Átkelés a Dunán 

Zebegénynél c. képet?
4. Mit jelez a Formula-1-es autóver-

senyeken a kitartott piros zászló?
5. Mit viseltek az inkvizíció által 

máglya halálra ítéltek?
6. Melyik balaton-parti település neve 

jelenti azt, hogy szamárka?
7. Melyik pápától kapta elsô kirá-

lyunk I. István a koronát?
8. Melyik nagy költônk vesztette el 

fél szemét egy gyerekkori himlôjár-
ványban?

9. Mit jelent Szarvason egy stilizált 
szélmalom?

10. Kinek melyik versébôl származik 
a széllóige: „Több is veszett Mohács-
nál”? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Jean! Hol a feleségem?
--- Meghalt, uram!
--- Hogyhogy? Egy órával ezelôtt be-

széltem vele!
--- Igen uram, de pár perce rászállt 

egy darázs és azt mondta, hogy üssem 
agyon!

* * *
Szexuális felvilágosítás órán dolgo-

zatot írnak a diákok. A tanár feladja a 
kérdést:

--- Rajzoljatok le egy nôi nemi szer-
vet!

Az egyik lány szégyenlôsen lesüti a 
szemét, mire a mellette ülô srác fel-
kiált:

--- Tanárnô, ez nem ér! Tetszik látni, 
hogy puskázik? 

* * *
Két öreg házaspár hajt autójukkal a 

német autópályán, pontosan 81 km/h-
val. Egy rendôr megállítja az autó-
jukat.

Az egyik öreg megkérdi:
 --- Túl gyorsan hajtottunk?
Erre a rendôr:
 --- Nem, de miért mennek ilyen 

lassan?
Öreg:
 --- Miért, gyorsabban is hajthat-

nánk?
Rendôr:
 --- Persze, itt 130 km/h-val nyugodtan 

mehetnek.
Öreg:
 --- De a táblán az áll, hogy A81.
Rendôr:
 --- Igen, és?
Öreg:
 --- Hát, gondoltam, hogy akkor 81 

km/h-val kell mennem.
Rendôr:
 --- Nem dehogy, az csak az autópálya 

száma.
Öreg:
 --- Ja, vagy úgy! Köszönöm a felvi-

lágosítást!
Majd a rendôr benéz az autó hátsó 

ülésére, ahol két kôvé dermedt, tágra 
nyílt szemû öregasszony ül. Erre meg-
kérdezi a rendôr:

 - Mi baja van a hátul ülô két idôs 
hölgynek? Talán nem érzik jól 
magukat?

Erre a másik öreg úr:
 --- De, de. Csak most jöttünk a B252-

esrôl!
* * *

Az orosz a magyar és a cigány fel-
jutnak a mennyországba. Azt mondja 
nekik Szent Péter:

--- Na fiaim, amennyit hazudtatok 
életetekben, annyi tûszúrást kaptok.

Bemegy az orosz, kap 5 tûszúrást. 
Kijön, bemegy a magyar, kap 50 tû-
szúrást. Jön ki röhögve, erre az orosz 
megkérdi:

--- Neked 50 tûszúrás után van kedved 
röhögni?

Mire a magyar:
--- Persze, mert a cigánynak már a 

varrógépet készítik.
* * *

Volkswagen kisbusz megy az úton, 
megállítja a rendôr:

--- Gratulálok, a hónapban Ön az elsô, 
aki nem követett el szabálysértést! 
Ötvenezer forint jutalmat kap a ren-
dôrségtôl!

--- Ááh, kösz.
--- Csak úgy kiváncsiságból, mire köl-

ti majd?
--- Azt hiszem leteszem a jogsit.
Az anyósülésrôl megszólal a feleség:
--- Ááá, biztos úr, ne is figyeljen az 

uramra, kicsit félrebeszél, ha iszik.
A süket anyós megszólal a hátsó ülés-

rôl:
--- Ez egy rendôr? Mondtam, hogy 

Egyperces tudományÚjabb etalon megy 
nyugdíjba

A Párizs mellett hét lakat alatt ôrzött 
kilogrammetalon a méréstechnika 
forradalmának utolsó talpon lévô hír-
vivôje. Társát, a méteretalont már 
leváltotta egy fizikai definíció, és ez 
vár a hivatalos nevén nemzetközi ki-
logramm-prototípusnak hívott platina-
irídium ötvözetbôl készült súlyra is. 
Bár millió okból praktikusabb egy 
egyértelmûen kifejezhetô képletet vo-
natkoztatási alapul használni, mint egy 
sérülékeny fémtestet, az etalonok ela-
vulása a tudomány klasszikus korsza-
kának végét jelzi.

Mi a kilogramm definíciója? 
Egyszerûen akkora tömeg, amely 
megegyezik a Franciaországban szé-
kelô Nemzetközi Súly- és Mértékügyi 
Hivatal (Bureau international des po-
ids et mesures –-- BIPM) páncél-
termében, állandó hômérsékleten és 
páratartalmon, három harangalakú 
üvegbúra alatt tartott kilogrammetalon 
(népszerû nevén a Nagy K – Le Grand 
K) tömegével. Az etalon oszlopos ala-
kú, 39,17 milliméter magas és ugyan-
ilyen széles, 90 százaléknyi platinából 
és 10 százaléknyi irídiumból áll. A 
tömege a definíció szerint egy kilo-
gramm, ami azt jelenti, hogy ha veszít 
a súlyából (vagy hízik), például azért, 
mert atomok párolognak el a felüle-
térôl, vagy ráhullik egy porszem, ak-
kor is egy kilogramm marad a tömege. 
Csak akkor a kilogramm lesz több 
vagy kevesebb. Ez hatalmas probléma, 
hiszen egész világunk a mértékegy-
ségek általánosságán alapszik.

Mindössze negyvenévenként veszik 
ki biztonságos tartójából, amikor a 
nemzetközi mértékegységrendszert 
(az SI-t) megalapozó méteregyezmény 
rendelkezéseinek megfelelôen össze-
hasonlítják a tömegét a világ számos 
országában ôrzött nemzeti kilogram-

metalonokkal. Persze ha nem egyenlô 
a súlyuk, akkor senki nem tudja, hogy 
a különbség azért jött létre, mert az 
egyik súly csökkent, vagy mert a má-
sik „hízott”. (Szigorú fizikai értelemben 
a súly és a tömeg nem szinonimák, mi 
most a köznyelvnek megfelelôen még-
is rokon értelmû szavakként hasz-
náljuk e két kifejezést.)

A kilogrammetalon sérülékenysége 
(és ezáltal a kilogramm definíciójának 
bizonytalansága) persze mindig is 
ismert probléma volt a fizikusok elôtt, 
ezért régóta keresik azt a képletet, 
amely valamilyen mérhetô fizikai ál-
landón alapszik, így nem kell páncél-
szekrényben ôrizni, és folyton azon iz-
gulni, hogy nehogy ráessen egy 
porszem –-- írja a Scientific American. 
A megbízható új meghatározás azért 
is fontos lenne, mert húsz további SI-
mértékegység definíciója alapszik a 
kilogrammon (például az amper, a 
mol, a joule, a pascal, a newton, a watt, 
a coulomb, a farad, a volt és az ohm). 
Tehát ha változik a kilogramm, ezek 
mind automatikusan változnak. És ez 
az új definíció most karnyújtási tá-
volságba került.

Az amerikai szabványügyi hivatal 
szakemberei hosszú évek kísérletei 
után elérkezettnek látták az idôt, hogy 
a kilogrammot a Planck-állandó alap-
ján definiálják újra. A Planck-állandó 
teremt kapcsolatot a fotonok energiája 
és frekvenciája között, és az Einstein-
féle híres energia-tömeg ekvivalencia-
egyenlet alapján megfeleltethetô a 
tömegnek. A definícióhoz nagyon pon-
tosan meg kellett mérni a Planck-ál-
landót, amelyhez az úgynevezett Watt-
mérleget használták. Ezt valóban 
kétkarú mérlegként kell elképzelni, 
amelynek egyik karjára egy ismert 
súlyt helyeznek el, a másik karját pe-
dig mérhetô árammal mûködtetett 
elektromágnessel egyensúlyozzák ki. 
Ily módon a kutatók 0,0000036 száza-
lékos pontossággal megmérték a 
Planck-állandót.

E mérést még sok független kutató-
csoport meg fogja ismételni szerte a 
világon. Az eredményeket a két év 
múlva rendezendô nemzetközi mér-
tékügyi kongresszuson értékelik, és 
akkor fognak szavazni a kilogramm új 
definíciójáról. Ekkor pedig a nemzet-
közi kilogrammetalon elveszíti szab-
ványmeghatározó jogát. Várhatóan a 
Louvre Múzeumban helyezik el a már 
korábban nyugdíjazott méteretalon 
mellett.

Ezzel a mérés szabványosításának 
dicsôséges korszaka zárul le. Ma már 
alig elképzelhetô, hogy a felvilágosodás 
kora elôtt mekkora káosz volt a mér-
tékegységek között. Minden megyé-

nek, néha minden városnak saját mér-
tékegységei voltak, amelyek között 
gyakorlatilag önkényes volt az átvál-
tás. Ez nagyon megnehezítette a ke-
reskedelmet, hiszen senki nem lehe-
tett biztos abban, hogy a portékáját 
egy másik városban hogyan fogják 
lemérni, és mekkora árat határoznak 
meg ez alapján.

A francia forradalom idején, 1795-
ben Franciaországban törvénybe fog-
lalták, hogy az általános tömegegység 
–-- a gramm –-- az egy centiméter 
élhosszúságú kockányi, 0 Celsius-
fokos víz tömege lesz. Mivel a köznapi 
életben mérendô tömegek sokkal 
gyakrabban vannak az ezergrammos 
tartományban, így hamar felvetôdött, 
hogy a gramm helyett a kilogramm 
legyen a tömeg alapmértékegysége. 
Értelemszerûen adódott, hogy ennek 
meghatározásához az egy deciméter 
élhosszúságú kockányi térfogatú vizet 
vegyék, de csakhamar technikai ne-
hézségek merültek föl. A víz ugyanis 
nem 0, hanem 4 Celsius-fokon a leg-
sûrûbb, a változó sûrûségû víz ugyan-
akkora térfogatban pedig eltérô töme-
get adhat.

A megoldás –-- gondolták akkor –-- az, 
ha nem a folyékony vízre, hanem egy 
szilárd fém testre alapozzák a kilo-
gramm definícióját. 1799-ben ezért 
készítettek egy etalont tiszta plati-
nából, amelyet a francia levéltárban 
helyeztek el, ez lett a „levéltár kilo-
grammja” (kilogramme des Archives), 
és a XIX. század végéig ez funkcionált 
de facto nemzetközi kilogrammeta-
lonként. 1875-ben a méteregyezmény 
nyomán aztán új etalont, pontosabban 
három etalont készítettek. Ezeket ösz-
szehasonlították a levéltári kilogram-
mal, és az egyiket, amelyik pontosan 
ugyanolyan súlyúnak bizonyult (per-
sze itt a pontosság mindig csak a kor 
mérési színvonalát figyelembe véve 
értendô) definiálták a nemzetközi ki-
logramm-prototípusként 1889-ben. Ez 
van azóta is a BIPM raktárában. Ér-
demes észrevenni, hogy 1799-ben 
milyen nagyszerû tudományos telje-
sítmény volt olyan etalont alkotni, 
amely kilencven évvel késôbb is meg-
állta még a helyét.

Az ugyancsak platinából gyártott mé-
teretalon már fél évszázada átadta a 
helyét a sokkal pontosabb, de nem 
annyira elegáns képletnek. Elôször 
1960-ban definiálták a métert a 86-os 
tömegszámú kripton sugárzási hul-
lámhossza alapján, majd 1983-ban ezt 
is elvetették. Jelenleg egy méter az a 
távolság, amelyet a vákuumban haladó 
fény a másodperc 299792458-ad része 
alatt megtesz.

nem a lopott kocsival kellett volna 
jönni!

Ekkor egy felettébb gyanús külsejû, 
turbános, szakadt férfi száll ki a cso-
magtartóból:

--- Na, akkor ez itten már a határ?
* * *

Autóval utaztam Montreálból Quebec 
Citybe, a 20-as országúton, amikor 
megálltam egy pihenônél, hogy hasz-
náljam a WC-t. Az elsô fülke haszná-
latban volt, betértem a másodikba.

Alig ültem le, amikor a szomszédból 
egy hang megkérdezi:

--- Hogy vagy?
Nem tartozom azok közé, akik be-

szélgetésbe elegyednek egy férfi WC-
ben mindenkivel, de ez alkalommal 
nem tudtam megállni, kissé zavartan 
válaszoltam:

--- Elég jól!
Mire a szomszédos férfi megkérdezi:
--- És, mit csinálsz?
Micsoda kérdés! Arra gondoltam, ez 

a beszélgetés határozottan kezd bizarr 
lenni, ezért csak annyit mondtam:

--- Mint Ön is, kelet felé utazom!
A szomszéd idegesen megszólal újra:
--- Te, ide figyelj! Késôbb visszahív-

lak, a szomszéd fülkében van egy 
hülye, aki minden kérdésemre vála-
szol...

* * *
Egy dúsgazdag amerikai autóbalese-

tet szenved Skóciában. Azonnal ke-
resni kellett egy vele azonos vércso-
portú véradót. Mr. McFoole jelent-
kezett és bôkezûen megcsapoltatta 
vérét. A hálás amerikai hatalmas 
összegrôl adott neki csekket. McFoole 
a kezét dörzsölte örömében, és har-
madik nap, amikor ismét vért kellet 
adnia, egy cseppet sem habozott. A 
jutalom most sem maradt el, de most 
már jóval kissebb összegrôl szólt a 
csekk. Az ötödik napon újabb vérát-
ömlesztés, McFool még most is kész-
séges. Meg is kapja az új csekket, ez 
azonban roppant tartózkodó. A hetedik 
nap ismét hivjék McFoole-t, hogy 
újabb véradásra lenne szükség. A skót 
azonban ezt már nem vállalja.

--- De hát miért? --- kérdezi az orvos --
-, hiszen eddig olyan szívélyes és szol-
gálatkész volt.

--- Nem lehet, kérem --- ingatja a fejét 
McFoole ---, az úrnak most már teljes 
mértékben skót vér folyik az erei-
ben... 

* * *
A kopasz skót bemegy a gyógynö-

vényboltba:
--- Állítólag önöknél kapható hajnö-

vesztô csodákat mûvel... én is kipróbál-
nám.

--- Rendben --- feleli az eladó. --- Kicsi 
vagy nagy üveggel adhatok az úrnak?

--- Kis üveggel kérek --- feleli a skót --
-, nem szeretnék gyakran fodrászhoz 
járni.

* * *
--- Hogy megy neked, Kohn?
--- Nem panaszkodom, Grün. Tegnap 

is a világ egyik leggazdagabb embe-
rénél ebédeltem.

--- Nem igaz!
--- De igaz. A McDonaldsnál...

* * *
Az utcán ellibeg egy dekoratív, ifjú 

hölgy:
--- Ezt a nôt szeretném még egyszer 

az ágyamba vinni --- jegyzi meg Kohn.
--- Miért, egyszer már odavitted? --- 

érdeklôdik Grün.
--- Nem, de egyszer már szerettem 

volna. 



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

  01:25 Hogy volt?! (2014)
  Tiboldi Máriát köszöntjük
02:20 Madárkák(1971)

  Magyar film
A két félénk lányt a mun-

kásszálláson lakó barátnôk 
tanítgatják az élet fortélya-
ira, nem eredménytelenül. 
03:30 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMO-
GATÁSÁVAL A legvörö-
sebb föld Gleccserkatonák
 03:35 Ízôrzôk (2012)

  Kustánszeg  Zala megye 
délnyugati részén, a Göcsej 
szívében található
04:05 L... mint Latabár

Magyarszórakoztató mûsor   
  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Öt kontinens 
05:50 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Öt kontinens
09:15 Világ
09:40 Summa 
10:00 Vallási mûsor
10:30 Vallási mûsor 
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Világörökség Portu-

gáliában Évora az egyik 
legszebb portugál város 
2000 éves múltra tekint 
vissza,  a középkorban vi-
rágzó nagyváros lett, az ok-
tatás és a mûvészet egyik 
központja.
11:40 Madárkák (1971)
Magyar film  Ida és Rozi 

álmaikat kergetve a városba 
szöknek, és egy gyárban ta-
lálnak munkát. 
13:00 HÍRADÓ 
13:45 Ízôrzôk (2016)

 Nyírmártonfalva a termé-
szet és az ember kapcsolata 
még a régi mederben, egy-
más kölcsönös tiszteletével 
zajlik.
14:20 Öt kontinens

  14:50 Itthon vagy!
  15:15 Roma Magazin
  15:45 Domovina   Szlovák 
nyelvû nemzetiségimagazin
16:15 Hogy volt?! (2014)

  Tiboldi Máriát köszöntjük
 17:10 Az én ’56-om 
Magyar dokumentumfilm-

sorozat
17:20 Család-barát

 Felelôs szerkesztô: Gáspár 
Monika;
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 L... mint Latabár 

(2002)Összeállítás  népszerû 
f e l v é t e l e i b ô l
   21:00 HÍRADÓ
   21:30 Maradj talpon!
Mûsorvezetô: Gundel Ta-
kács Gábor
22:25 Ridikül
23:20 Kulturális Híradó

 23:55MindenkiAkadémiája    
 00:25 Munkaügyek - Ir-
Reality show (2014)
  Mentsük meg az irodát!
Magyar tévéfilmsorozat
Ond megdöbbentô fülest 

kap a minisztériumból: a 
kormányülésen arról dön-
töttek, hogy a hivatal helyé-
re a legnagyobb mûanyag-
ipari cég költözik.

2016. szeptember 22. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Szeptember 26. hétfô Szeptember 27. kedd Szeptember 28.  szerda

Szeptember 29.  csütörtök

Szeptember 30. péntek Október 1.  szombat Október 2.  vasárnap 

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

  01:30 Hogy volt?! (2014)
Váradi Hédire emlékezünk
02:25 Hölgyek és urak

 Magyar tévéfilm
 Egy vidéki kastély, valahol 

Magyarországon.
03:35 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL A  legvörösebb 
föld  A levegô lovagja
03:45 Nyitott stúdió (1993)   

 Vujicsics együttes
04:00 Dallamról dallamra

 Jobba Gabira emlékezünk
04:30 Dallamról dallamra

           Banditák
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Kulturális Híradó

 05:50 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:25 Ridikül 
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Térkép
09:15 Család és otthon
09:40 Minden tudás 
10:00 Vallási mûsor 
10:30 Vallási mûsor
11:00 Angol nyelvû hírek
11:10 Világörökség
Portugáliában

 A Belém-torony mára 
Lisszabon  jelképévé vált, 
eredetileg a város védel-
mére építették. 
11:35 Hölgyek és urak 

(1991)  Magyar tévéfilm
 A meghívottakhoz tartozik 

egy író is, aki reggel vá-
ratlan dolgokat mesél az 
egyik vendégnek: az éjjel a 
szobájában volt egy isme-
retlen, titokzatos hölgy, de 
nem ismerte fel. Elindul a 
nyomozás, ki lehetett a 
hölgy és természetesen 
midenki gyanúba keveredik. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Életkor 
13:40 Szeretettel Holly-

woodból
14:10 Térkép 
14:40 Magyar gazda 
15:05 Srpski Ekran
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:00 Útravaló 
16:15 Hogy volt?! (2014)

 Váradi Hédire emlékezünk
17:10 Az én ’56-om  Magyar 

dokumentumfilm-sorozat
17:20 Család-barát

  19:00 Kívánságkosár - válo-
gatás Felidézzük a nagy 
múltú mûsor legjobb pilla-
natait.
19:55 Dallamról dallamra   

Hogyha elmegy a cirkusz - 
Jobba Gabira emlékezünk
20:25 Dallamról dallamra 

(1997)  Emlékezetes elôadá-
sok, emlékezetes pillanatok
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

 23:55MindenkiAkadémiája 
00:25 Munkaügyek - Ir-

Reality show (2014)
  Róbert Mágus  Egyetlen 
elôadás erejéig Magyaror-
szágra érkezik Vaszilij, a 
híres orosz csodadoktor. 

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

 01:30  Hogy volt?! Hollósi 
Frigyes emlékére
Rendezô: Varga Zs. Csaba
02:25 Keresztes Ildikó Ju-

bileumi koncert (2014)
25 éves pályafutását egy 
fergeteges koncert kereté-
ben ünnepelte meg a Syma 
C s a r n o k b a n . R e n d e z t e : 
Kázsmér Kálmán
03:45 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMO-
GATÁSÁVAL  Rostás Pál 
feltámadása  Veteránok
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
04:05 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)
Rendezte: Lengyel Zsolt
Szenes Iván szövegíró-

dalszerzô dalai, az ország 
legnépszerûbb elôadóinak 
tolmácsolásában, személyes 
vallomásokkal, filmfelvé-
telekkel színesítve..
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:25 Ridikül
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:40 Magyar Krónika 
09:10 Médiaklikk
09:35 Tessék! 
10:00 Római katolikus 

szentmise és szarkofág-
megáldás Márton Áron 
tiszteletére
12:10 Vallási mûsor 
12:35 Vallási mûsor
12:45 Vallási mûsor 
13:00 HÍRADÓ - M1 - 
13:20 Kék bolygó 
13:45 Hazajáró (2016)
14:15 Magyar Krónika
14:50 Család és otthon 
15:15 Rondó 
16:15 Hogy volt?! (2014) 
Hollósi Frigyes emlékére
17:10 Az én ’56-om 
Magyar dokumentumfilm-

sorozat
17:20 Család-barát 
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)Az ország 
legnépszerûbb elôadóinak 
tolmácsolásában, személyes 
vallomásokkal, filmfelvéte-
lekkel színesítve..
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!
Mûsorvezetô: Gundel Ta-

kács Gábor
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55 Mindenki Akadémiája   
00:25 Munkaügyek - Ir-

Reality show (2014)
Vacsoraháború
Amikor János személyes 

bosszúból bezáratja a sarki 
kifôzdét, höseink rádöb-
bennek, hogy többé nincs 
hol ebédelniük.
Miután mindenkirôl kide-

rül, hogy ilyen pocsékul fôz, 
el kell gondolkodni a kifôzde 
bevont engedélyének sorsá-
ról.

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

 01:30  Hogyvolt?! Bálint 
András születésnapjára
02:25 A kert (1994)

 Magyar tévéjáték Hogy 
lesz a budai édenkertbôl a 
szörnyek szigete.
03:30 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Rostás Pál fel-
támadása Hadiösvényen
03:40 Nyitott stúdió (1995)   

  04:00 Önök kérték
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Család-barát 
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:25 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016)
A XX. század meghatározó 

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
09:15 Iskolapad 
09:40 Élô egyház
10:00 Vallási mûsor 
10:30 Vallási mûsor
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Világörökség Portu-

gáliában Guimaraes Észak-
Portugália egyik legszebb 
városa, amelynek  történel-
mi belvárosa 2001-ben a 
Világörökség része lett. 
11:45 A kert (1994)
Magyar tévéjáték A ma-

gyar labdarúgó válogatott 7:
1-re gyôzi le Anglia együtte-
sét a Népstadionban. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Tessék! 
13:40 Rúzs és selyem 
Mitôl leszünk jól öltözöttek 

és mit érdemes kerülni? 
Frizura-és sminktippek, 
kedvenceink kedvencei, 
avagy mit viselnek szívesen 
a hazai közélet ismert sze-
mélyiségei- mindez szerepel 
a Rúzs és Selyem kínálatá-
ban.”
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016)
A XX. század meghatározó 

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
14:45 Kosár
15:10 P’amende
15:40 Öt kontinens

  16:15 Hogy volt?! (2014)
Bálint András születésnapjá-
ra Mûsorvezetô: Nagy 
György, Radványi Ágota 
Dorottya
17:10 Az én ’56-om  Magyar 

dokumentumfilm-sorozat
17:20 Család-barát

 Felelôs szerkesztô: Gáspár 
Monika;
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás   Hétköznap 
esténként ismét találkozhat-
nak kedvenc elôadójával.
20:00 Önök kérték

  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:25 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó 
23:55 Mindenki Akadémiája
00:25 Munkaügyek - Ir-

Reality show  Nônap
Ond nem ért a nôkhöz. 

Mégis ô az egyetlen, aki 
gondol a nônapra. 

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

 01:25 Gasztroangyal  a Me-
csek vadregényes erdeibe 
látogat.
02:20 A Hamis Izabella 

(1968)  Magyar játékfilm
  Végh Márta tanárnô Va-

dász Ica tanítványát keresi 
egy budai villában, de csak 
a fôbérlôt, Paárnét találja 
ott holtan. Vadász Ica és 
Végh tanárnô is magán-
nyomozásba kezd…
03:35 Ízôrzôk (2010) 

  Békésszentandrás fekvését 
nagyban meghatározza, hogy 
területén fekszik Mo. jelen-
legi 5. legnagyobb állóvize.
 04:10Csináljuk a fesztivált! 

- Válogatás (2008)
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek 
05:25 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
06:55 Kulturális Híradó 

(2016)
07:30 Nótahangverseny 

(1997) A zalaegerszegi He-
vesi Sándor Színházban
A Magyar Televízió által 

1997-ben készített nótahang-
verseny mai adásában Lo-
vay László, Hatvani Kiss 
Gyöngyi, Balogh Mónika, 
Nagy Attila és Tarnai Kiss 
László népszerû nótákat 
énekel Kállai János és ze-
nekarának kíséretével.
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:50 Unió28 
09:15 Itthon vagy!
09:40 Szeretettel Holly-

woodból
10:10 Rúzs és selyem
Mitôl leszünk jól öltözöttek 

és mit érdemes kerülni? 
10:40 Öt kontinens 
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Világörökség Portu-

gáliában Az Alto Douro-i 
szôlôvidék A Douro folyó a 
legjelesebb portugál költôk 
közül többet is megihletett 
szépségével.
11:45 A kegyelmes úr 

rokona (1941)   Magyar film  
Szávay Gábor az Általános 

Villamossági Rt-nél dolgo-
zik egyszerû hivatalnokként, 
annak ellenére, hogy mér-
nöki diplomája van, és az 
elektromosság jövôjérôl írt 
könyvet.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 MMA portrék

14:15TôkéczkiésTakaró: 
történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)
  14:45 Hangvilla
  15:15 Új idôk, új dalai
  15:45 Hogy volt?! - archív 
válogatás (2016)
  Szenes Ivánt köszöntjük
16:45 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMO-
GATÁSÁVAL Az önren-
delkezô székely falu (2015)  
 17:40 Család-barát

 19:15  Szabadság tér ’56
 20:05 Csináljuk a fesztivált! 
- Válogatás (2008)
21:00 HÍRADÓ

  21:30 Fábry (2016)
  22:45  Munkaügyek - IrRe-
ality Show (2016)  1. rész
23:20 Opera Café

  23:50 Evangélium
00:20M5 Értsünk hozzá ism.   

00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek
01:30 Hogy volt?! (2016)

 02:25Sziámi macska ( 1943)   
  Magyar romantikus film
A két szerelmes fiatalem-

bernek egy sziámi macskát 
hagy ajándékba.
04:05 Slágertévé (1999)

  05:00 HÍRADÓ
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Család-barát 
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:00 Térkép 
07:30 Gasztroangyal
Gazvacsora
A Gasztroangyal a Mecsek 

vadregényes erdeibe láto-
gat, hogy kiderítse, vajon 
milyen vacsora készülhet 
„gazokból”.
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:55 Minden tudás 
09:15 Profit7
09:40 Kárpát expressz
10:15 Novum
10:45 Térkép
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Keleti szél: a film 

(2010)  Magyar zenés doku-
mentumfilm
Miqueu (Michel) zenész. 

Provence-ben él egy kis 
faluban feleségével, Niké-
vel, aki magyar. A fia Bal-
tazár 24 éves, hegedûs. 
Michel meghívást kap, hogy 
csináljon egy koncertet Bu-
dapesten, magyar zenészek-
kel.
13:00 HÍRADÓ
13:20 Magyar Krónika
Rendezte:BodnárV. Róbert
13:55 Szabadság tér ’56 
14:40 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016)
A XX. század meghatározó 

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
15:10 Rúzs és selyem
15:40 Önök kérték 
16:40 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
Rábai Miklós, Timár Sán-

dor, Sebô Ferenc és Mihályi 
Gábor tevékenysége men-
tén mutatja be az 1951-ben 
alapított Magyar Állami 
Népi Együttes történetét.       
17:40 Család-barát

 Felelôs szerkesztô: Gáspár 
Monika;
19:20 Öt kontinens

 20:00 GasztroangyalVacso-
ra készülhet gazokból? 
  21:00 HÍRADÓ
21:30 1956-60 A FILMMÛ-

VÉSZET TÜKRÉBEN 
  Kossuth tér - 1956 (2003)
Az 1956-os forradalom 

egyik kultikus helyszíne a 
budapesti Kossuth tér. 
22:25 AZ ERÔSZAK-MEN-

TESSÉG VILÁGNAPJA 
Élhetôvé tenni az életet (A 
nemi erôszak áldozataival, 
valamint bántalmazott nôk-
kel és gyerekekkel foglalko-
zó ESZTER Alapítvány no-
vemberben elején indította 
kampányát.
 22:55 Hazajáró (2016)

  23:25 Hangvilla (2016)   
  23:55 Tôkéczki és Takaró: 
történelem és irodalom 
mindenkinek
00:25 Mesterember (2016)   

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

 01:25 Hogy volt?! Szom-
bathy Gyula felvételeibôl
 02:20  Titkok éjszakája  A 
nyomozás, mely sok meg-
lepetést eredményez.
03:25 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMO-
GATÁSÁVAL  Huszárkötés
Kisebbfajta csoda történt 

kétszáz éve, 1813. október 
3-án: egy magyar huszár, 
bizonyos Rostás Pál hét 
francia lovassal és hatvan 
gyalogossal, Napóleon visz-
szavonuló katonáival vette 
föl egymaga a harcot.
03:35 Magyarország, 

szeretlek!
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek
05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Család-barát 
07:25 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Nagyok  Kô Pál
 Arról, hogy bár több mint 

száz szobra áll köztereken 
Texas-tól Tibetig, mégis a 
mai napig kutatja a választ 
arra, mi is az, hogy “szobor”.    
09:15 Esély 
09:40 Kék bolygó
10:00 Vallási mûsor 
10:30 Vallási mûsor
11:05 Angol nyelvû hírek 
11:20 Világörökség Portu-

gáliában  Porto Talán 
kevesen tudják, hogy Por-
tugália neve híres városá-
nak, Portónak a nevébôl 
származik.
11:45 Titkok éjszakája 

(1966) Éles nôi sikoly veri 
fel a vállalati üdülô éjszakai 
csendjét. Flórika azért si-
koltott, mert egy ismeretlen 
férfi behatolt a szobájába és 
szerelmet igyekezett kierô-
szakolni tôle. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai 
Rendezte: Körmendi Ta-

más, Rudas Gábor
14:15NagyokVásáryTamás
Kossuth-díjas, a Nemzet 

mûvésze címmel kitüntetett 
zongoramûvész,
14:45 Kárpát expressz

  15:10 Hrvatska Kronika
   Horvát nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:40 Ecranul Nostru

Román nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:15 Hogy volt?! (2014)

Szombathy Gyula felvéte-
leibôl
 17:10 Az én ’56-om

Magyar dokumentumfilm-
sorozat
17:20 Család-barát

 18:55 Kívánságkosár -  
válogatás
19:25 Magyarország, 

szeretlek! (2016)
  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

 23:55Mindenki Akadémiája    
00:25 Munkaügyek - Ir-
Reality show  Workplace 
Consulting Ond egy külsô 
tanácsadó cégtôl drága pén-
zért rendel meg takarékos-
sági számításokat. 

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.

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.

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

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

BOYD VARJU & ASSOCIATES

Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

KÖZÉPKORÚ intelligens nô  éjsza-

kai felügyeletet, fôzést, vásárlást vá l-

lal különálló lakrészért vagy lakásért. 

Hívjon: 0450 265-317 számon (Sydney)

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

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

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

várják önöket 
az új évben is

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

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

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

Email: okocsis@rtedgar.com.au
Webodal: www.rtedgar.com.au

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

BENTLAKÓ GONDOZÓT KERESÜNK

Életerôs, 102 éves hölgynek bentlakó gondozóra van szüksége. 
A hölgy törékeny, látása, hallása, memóriája meggyengült, 

de egyébként jó egészségnek örvend.
A gondozó feladatai közé tartozna a háztartás ellátása, 

bevásárlás, fôzés stb. Ugyanakkor a hölgynek nincs szüksége 
segítségre zuhanyozásban, étkezésben stb.

A lakás 2 hálószobás Rockdale-ben, biztonságos épületben, 
közel üzletekhez, közlekedéshez. Parkolóhely is van.

Érdeklôdôk kérem hivjákMaree Snowdon-t 
magyarul vagy angolul a 0429 348-817 telefonszámon, 

vagy emailen mareetsnowdon@gmail.com

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

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 


