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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
közjog, az alkotmányosság elvei, az alkotmány értéktartalma, a házasság és a 
család alkotmányjogi védelmének kérdései foglalkoztatják.

Szabó Marcel, a jövô nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsman-
helyettes is bekerült a testületbe. Ô a nemzetközi jog és környezetvédelmi jog 
elismert szakértôje, aki jelentôs szerepet játszott az új típusú nemzetközi 
környezetvédelmi menedzserképzés meghonosításában is.

Szabó Marcel kivételével mindannyian 136 támogató szavazatot kaptak 2 
nem ellenében. Az ombudsmanhelyettest 135 igen szavazattal és 2 nemmel 
választották taggá, esetében egy voks érvénytelen volt.

Az új bírákat december 1-jével választották az AB tagjává, megbízatásuk 12 
évre szól. Miután Latorcai János levezetô elnök bejelentette a voksolás ered-
ményét, az új elnök és a megválasztott bírák esküt tettek az Országházban. Az 
MSZP és a Jobbik már korábban bejelentette, hogy nem vesz részt a szava-
zásban.

A Jobbik ezt azzal indokolta, hogy az eljárással van problémájuk, mert túl 
gyorsnak találták, ugyanakkor a jelöltek személyével nincs bajuk. A szocialisták 
azért maradtak távol, mert szerintük törvénytelen volt az alkotmánybírókat 
jelölô folyamat. Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetôje kijelentette: az MSZP 
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December 10-én Judit névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Álea, 
Erátó, Eulália, Gemella, Lívia, Liviána, 
Livianna, Loretta, Miron névnapja van.
December 11-én Árpád névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Árpádina, 

Artúr, Damáz, Dániel, Daniló, Dános, 
Szabin névnapja van.
December 12-én Gabriella névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Bulcsú, 

Csepel, Johanna, Santál névnapja van.
December 13-án Luca, Otília név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Éda, Ed-

da, Elza, Enid, Kenese, Lúcia, Luciána, 
Odília, Oresztész, Tilia, Via, Víta, Vitá-
lia névnapja van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2016. dec. 1-jén

1 AUD = 219.17 Ft

Felállították 
az ország karácsonyfáját

A Kossuth téren már áll az ország karácsonyfája. A fát egy sárszentmihályi 
nyugdíjas ajánlotta föl, aki 36 évvel ezelôtt, lánya születésekor ültette el a fát - 
írja szeretlekmagyarorszag.hu.

Teljes létszámú 
az Alkotmánybíróság

Újra teljes létszámú az Alkotmánybíróság, tegnap az Országgyûlés titkos 
szavazással megválasztotta a taláros testület négy új tagját és elnökét is. A 
kormánypártokon kívül az LMP támogatta a jelölteket, két független képviselô 
nem szavazatot adott le, a többi párt nem vett részt a döntésben. Az eskütétel 
után a DK és az LMP a Parlament sajtótermében hazugsággal vádolta egy-
mást.

Ahogy az várható volt, az LMP támogatásával, a szükséges kétharmados 
többséggel megválasztotta az Országgyûlés az Alkotmánybíróság (AB) hiányzó 
négy tagját és a testület elnökét. A titkos szavazáson összesen 138 országgyûlési 
képviselô vett részt. Így mostantól Sulyok Tamás alkotmánybíró, az AB eddigi 
elnökhelyettese a grémium elnöke, aki a szavazáson 137 igen és 1 nem szava-
zatot kapott; megbízatása 2026-ig tart.Az egyik betöltetlen helyre Hörcherné 
Marosi Ildikót, a Kúria bíráját választották meg, aki jelentôs szakmai múlttal 
rendelkezik. 2008-tól az Alkotmánybíróság elnökének fôtanácsadója volt, majd 
az Alkotmánybírósági Szemle címû szakfolyóirat fôszerkesztôjeként is tevé-
kenykedett. 2012-ben a Kúria közigazgatási és munkaügyi kollégiumának 
bírájává nevezték ki, ahol az önkormányzati tanács tagjaként dolgozik, valamint 
több neves egyetem oktatója.

Horváth Attila jogtörténész is tagja lett a taláros testületnek, akinek fô 
kutatási területe a magyar magán- és kereskedelmi jog története, valamint a 
szocializmus korszakának alkotmány- és jogtörténete. Számos tanulmányában 
foglalkozott az 1956-os forradalom jog- és alkotmánytörténeti kérdéseivel, a 
forradalmat követô megtorlásokkal.

Schanda Balázst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alkotmányjogi 
tanszékének vezetôjét is alkotmánybírává választották, ô az 1990-es évektôl 
többek között alkotmány-, alap- és emberi jogi kurzusok oktatója, a hazai jogi 
felsôoktatás alakításának tevékeny szereplôje. Az alkotmány- és az egyházjog 
nemzetközileg is elismert professzora, elsôsorban a vallásszabadság, az állam 
és egyház viszonya, a magyar és összehasonlító állami egyházjog, az egyházi 

A pizzázást is 
lefújták

Az amerikai elnökválasztás utórezgé-
seinek egyik színes híre, hogy a Hillary 
Clinton vereségébe belebetegedett diá-
kok számára több amerikai egyetem li-
berális oktatója nemes egyszerûséggel 
tanítási szünetet rendelt el a voksolás 
másnapjára. Az indoklás szerint azért, 
hogy „mindenkinek legyen módja túl-
tenni magát a megrázkódtatáson”. Az 
egyik tanár például arról értesítette két-
ségbeesett hallgatóit, hogy nemcsak az 
elôadások maradnak el, hanem a terve-
zett Clinton-gyôzelmi pizzázás is. Arra 
kérte a bánatos diákokat, keressék fel és 
vigasztalják meg azokat, akik maguk 
alatt vannak Trump megválasztása 
miatt.

Hogy mindez a liberalizmus indi-
viduális magasságát jelzi-e, vagy az 
illetô intézményvezetô szellemi le-
épülését, azon el lehet gondolkodni.

Nem ez az elsô eset, hogy egy or-
szágban fölkarolják, intézményesítik az 
ottani politikai „megrázkódtatások” ke-
zelését. Az ilyesmi rendszertôl függet-
len. Elég, ha a Kedves Vezetô, Kim 
Dzsong Il öt évvel ezelôtti halálhírének 
tudósítására gondolunk. Ma is elôttem a 
látványos tévériport, amint Phenjan ha-
talmas terén több száz, alakzatban álló 
észak-koreai katonatiszt egymást túl-
szárnyalva zokog. Elveszített csata után 
nincs ekkora bánat. Egyik-másik szinte 
földhöz verve magát jelzi, ôt mindenki 
másnál jobban megviselte a rendkívüli 
ember elvesztése. Koreográfiája volt 
annak a „spontán” sírás-rívásnak. (Való-
színû-e, hogy éppen ott, a felvonulási 
placcon, s épp egyszerre tört rá vala-
mennyi kemény katonaemberre a vi-
gasztalan bánat az eltávozott, kivételes 
vezér iránt?) Központi attrakciót lát-
tunk, ôk speciel így tették túl magukat a 
saját megrázkódtatásukon.

Amerikában tanítási szünet és hiszti, 
vörös Koreában katonapityergés.

Akkor már inkább a vén Európa…

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

Fájó szívvel tudatjuk barátainkkal, ismerôseinkkel 
és mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy drága Péterünk, 

ANTAL-JAKAB PÉTER
hosszan tartó betegsége után

2016. november 27-én, 76 évesen
megpihent az Úr kegyelme által.

Drága halottunktól december 12-én 11 órakor 
veszünk búcsút a Magyar Református templomban 

(121 St.Georges Road, North Fitzroy). 
A szertartást Nt. Dézsi Csaba lelkipásztor végzi.

Gyászolja felesége Ilona, unokaöccse Péter,
testvérei, rokonai.

Gyászjelentés

Szabó Marcel, Schanda Balázs, Hörcherné Marosi Idikó 
és Horváth Attila esküt tesz



meg akarta puccsolni az alkotmánybírák megválasztását, majd idézte a házsza-
bály vonatkozó passzusát, amely azt igazolja, hogy minden törvényesen zajlott. 
Hozzátette: az egész „hajcihô” csak azt mutatja, hogy a szocialisták a demokrácia 
intézményrendszerének rombolásában érdekeltek. Közben a DK ismét neki-
ment az LMP-nek. Varju László szerint az ökopárt kollaboráns, amiért 
kisegítette szavazataival a kormánypártokat. A Gyurcsány-párti politikus sze-
rint az LMP kiírta magát az ellenzéki pártok sorából. Varju László sajtótájé-
koztatóján részt vett az LMP teljes frakciója, akik arra voltak kíváncsiak, 
mond-e újat az alelnök.

A sajtóteremben a DK-s politikus szóváltásba keveredett Szél Bernadett és 
Hadházy Ákos társelnökökkel. Ôket arról akarta meggyôzni, hogy az új tagok 
alkalmatlanok alkotmánybírának. A vita közben megjelent Schiffer András, az 
LMP volt társelnöke is, aki azt mondta Varju Lászlónak, hogy hazudik a jelöl-
tekrôl, így Schanda Balázs egyik egyházzal kapcsolatos írásáról sem mond 
igazat, majd hozzátette: „Gyakorlatilag egyházellenes indulatokat szítanak fel, 
azt csinálják, amit az ÁVH-s szellemi elôdeik”, nem 1952-t írunk -– fogalmazott. 
Hozzátette: Horváth Attila jogtörténésszel az a baja a DK-nak, hogy részt vett 
abban a vizsgálóbizottságban, amely a 2006-os véres tömegoszlatást elemezte. 
Mint fogalmazott, ez a Gyurcsány-kormány idején történt, amikor törvény-
telenül oszlattak fel békés tüntetést, és az emberek közé lövettek. Az LMP 
szerint a DK az utóbbi napokat arra használta ki, hogy szavazókat vigyen el 
tôlük.

Szelényi Zsuzsa, az Együtt képviselôje is megszólalt a szavazás után. Azt 
mondta, azért nem voksoltak, mert az Alkotmánybíróságot illegitim testületnek 
tartják, ahová a Fidesz nevezi ki az embereit, ezért nem is bíznak a grémiumban. 
Fodor Gábor, a Liberális Párt elnöke azért szavazott nemmel, mert véleménye 
szerint az AB jogkörét megnyirbálta a kormány és díszletszerepbe kénysze-
rítette a hatalom.

Jótékonysági vásár 
a Várkert Bazárban

Jótékonysági vásárt rendeztek Budapesten a Várkert Bazárban, ahol több 
mint ötven civil szervezet összefogásában különbözô családszervezetek kí-
nálták saját készítésû portékáikat, hogy a befolyt összegbôl a daganatos és leu-
kémiás gyerekek gyógyulását segítô Ôrzôk Alapítványt támogassák.

A Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) kezdeményezésére szervezett vásáron 
a családokat segítô legnagyobb civil legnagyobb szervezetek fogtak össze.

Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége szerint a 
kezdeményezés a családok számára is kreatív és szórakoztató kikapcsolódást 
nyújt, de elsôsorban az a célja, hogy támogassák a Tûzoltó utcai Gyermekklinika 
betegeinek gyógyulását. „Advent idején mindenki szívesen segít, és sok olyan 
kezdeményezés indul karácsony elôtt, amelyhez csatlakozhatnak mindazok, 
akik adományaikkal segíteni kívánják a rászorulókat” –-- hívta fel a figyelmet.

Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelôs 
államtitkára azt mondta: a legmegfelelôbb környezetet kell biztosítani a beteg 
gyerekek számára a gyógyuláshoz. A minisztérium dolgozói mézkalácsokat 
készítettek a jótékonysági vásárra, így támogatták a kezdeményezést.

Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelôs államtitkár azt hang-
súlyozta, hogy a vásár a segítségnyújtás mellett a szeretetrôl és a családról is 
szól. „Ha mindkettô megvan, akkor még nagyobb öröm a segítségnyújtás” -– 
mondta.

Az Emberi Erôforrások Minisztériumának munkatársai több mint félmillió 
forint értékû adományt készítettek az eseményre –-- közölte Novák Katalin 
család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelôs államtitkár. „Az igazán erôs 
közösségek saját tagjaikon kívül másokra is oda tudnak figyelni. A Fiatal 
Családosok Klubja ilyen közösség, segítô kezet nyújt a bajban lévôknek és segíti 
a beteg gyermekek gyógyulását ” –-- fogalmazott.
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HÍREK
Az Ôrzôk Alapítvány a befolyt összeget egy családi apartman felújítására 

fordítja, hogy a beteg gyerekek ne legyenek elszakítva családjuktól és közösen 
várakozzanak a kezelésekre –-- mondta el Király Nóra, a Fiatal Családosok 
Klubjának (FICSAK) alapítója, a vásár kezdeményezôje.

Szabó András, a Tûzoltó utcai Gyermekklinika igazgatója felhívta a figyel-
met arra, hogy a 25 éve mûködô Ôrzôk Alapítvány olyan lakásokat tart fent a 
klinika mellett, amelyben a leukémiás és onkológiai betegségben szenvedô 
gyerekeknek a kezelések ideje alatt biztosítani tudják a családi környeztet. 
Mint mondta, a vidám és jó hangulatú családi környezetben lévô gyereknél 
sokkal nagyobb a gyógyulás esélye. A klinika számára fontos, hogy a gyerekek 
a kezelésük alatt is a körülményekhez képest a lehetô legjobban érezzék ma-
gukat –- tette hozzá.

Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének 
(NOE) elnöke hangsúlyozta, hogy az esemény a családszervezetek páratlan 
összefogással valósult meg.

Az ENSZ felkérése
A világszervezet fenntartható fejlôdést meghatározó keretprogramjában az 

egyik fontos részprogram a nemek egyenlôségével és a nôk felemelkedésével 
foglalkozik. A tavaly elfogadott program gazdája az ENSZ nôügyi szervezete 
(UNWoman), az idén tavasszal elfogadott részprogramjának címe „Földke-
rekség 50:50, 2030-ig”, amely egyúttal a célt is jelöli: a földön 2030-ig el kell érni, 
hogy a nôk a férfiakkal egyenlô arányban vehessenek részt az élet különbözô 
területein a munkában.

Ehhez a programjához az ENSZ úgynevezett „bajnoknôket” keresett, akik 
eddigi életpályájukkal, sikereikkel, személyiségükkel megjeleníthetik a világ-
szervezet által kitûzött célokat. A magyar ENSZ-misszió vezetôje, Bogyay
Katalin a tavaszi ülésszakon javasolta Polgár Juditot Lakshmi Purinak, a 
világszervezet fôtitkár-helyettesének.

A nagykövet az MTI-nek elmondta, hogy a sakknagymester erôs üzenetet 
közvetíthet: részben mert a közép-európai térségbôl származik, részben mert 
jobbára férfiak uralta sportágban ért el óriási sikereket, nem utolsósorban 
pedig mert családanya, aki harmonikusan egyezteti össze a szakmai sikereket a 
családi élettel, a gyermekneveléssel.

Bogyay Katalin márciusban --– a nôk helyzetével foglalkozó bizottság ülés-
szakán –-- mutatta be az ENSZ-palotában Polgár Juditot, aki akkor arról beszélt, 
hogy lányként és nôként hogyan lehetséges túllépni a sztereotípiákon és sike-
reket elérni olyan, többnyire férfiasnak tartott terepen, mint például a sakk 
vagy a matematika.

Az ENSZ-ben Polgár Judit kedden, helyi idô szerint a délutáni órákban vette 
át és fogadta el a világszervezet felkérô levelét, s mostantól 2030-ig ô lesz a 
nôügyi szervezet egyik bajnoknôje. A szervezet egyébként tizenöt fontos és 
eredményes hölgyet választott, köztük például egy jemeni énekesnôt, vagy a 
bangladesi miniszterelnök-asszonyt.

Ravi Karkara, a UNWoman helyettes vezérigazgatója az MTI-nek telefonon 
méltatta Polgár Juditot, kiemelve, hogy a nemzetközi sakknagymester és 
nyolcszoros sakkolimpikon egész élettörténete példa lehet más nôk számára. 
Jelezte azt is, hogy Polgár Judit az ENSZ nôügyi szervezetének bécsi, genfi, 
brüsszeli, isztambuli irodájával dolgozik majd együtt.

A felkérést elfogadó beszédében Polgár Judit elsôsorban a fiatal nôk és 
családanyák elôtt álló gondokat hangsúlyozta. Az MTI-nek telefonon elmondta: 
a beszéde után sokan kérdezték ôt a gyermekkoráról, a sakkról és szóba kerül-
tek oktatással kapcsolatos kérdések is, például a kreatív gondolkodást fejlesztô 
sakkpalota-programjáról vagy a budapesti világ-sakkfesztiválról. A minden 
idôk legjobb nôi sakkozójaként tisztelt Polgár Judit azt is elmondta: egyelôre 
éppen kidolgozzák a világszervezet illetékeseivel, hogy mikor, hol, mirôl tart 
majd elôadásokat, de mint fogalmazott, a sakkból merített tapasztalatai alapján 
lesz mirôl beszélnie.

Vita a letelepedési kötvényrôl
Napirend elôtt Apáti István (Jobbik) felidézte, hogy pártja az alaptörvény-

módosításnál világossá tette: csak százszázalékos védelmet tud elképzelni, 
vagyis a letelepedési kötvény megszüntetését. Szerinte a kormány nem szün-
tette meg a Rogán–Habony-körnek 100-120 milliárd forintos üzletet jelentô 
lehetôséget. Azt kérte, hogy a kormánypártok adjanak magyarázatot arra, 
miért nem támogatták a Jobbik alaptörvény-módosítását, amely szóról szóra 
megegyezett „a kedves vezetô” által benyújtottal, csak egy mondattal, a 
letelepedési kötvény megszüntetésével volt több. Szerinte ez a kérdés a Fidesz-
nek nem nemzeti ügy, valóban a pénz az istenük.Dömötör Csaba, a Minisz-
terelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában hangoztatta: a Job-
bik próbálja menteni a menthetetlent, azt, hogy nem szavazta meg az 
alaptörvény-módosítást. Szerinte most, hogy Magyarország gazdaságilag sta-
bil, a kormány az összes kötvényprogramot, így a letelepedési kötvényt is felül-
vizsgálja. Ez független a Jobbik zsarolgatásától –-- tette egyértelmûvé. Közölte, 
hogy nem ez az elsô eset, amikor a Jobbik szembemegy korábbi elveivel, a párt 
a pénzért és a hatalomért mindenre képes.

Erôsödnek a tiszti fôorvos 
járványügyi jogkörei

A tiszti fôorvos járványügyi jogköreinek erôsítésérôl, a leletkiadás rendjérôl 
és új pszichoaktív anyagok kábítószerré minôsítésérôl döntött az Országgyûlés 
kilenc egészségügyi tárgyú jogszabály módosításával a kormány kezdemé-
nyezésére. A képviselôk lehetôséget teremtettek arra, hogy az országos tiszti 
fôorvos közvetlen, országos szinten egységesen végrehajtandó intézkedéseket 
rendeljen el. Ezt egy esetleges járványveszély kockázatainak minimálisra csök-
kentésével és a hazai járványügyi biztonság változatlan fenntartásával indo-
kolták. Emellett döntöttek arról is, hogy 13 új pszichoaktív anyag esik szigorúbb 
–- a kábítószerekkel megegyezô –- elbírálás alá.
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Népszava: Vona mint 
miniszterelnök

Régóta várt, hiánypótló publicisztikával 
jelentkezett a Népszava. Odze György író 
arra ösztönzi a baloldali lap olvasóközön-
ségét, hogy kezdjen megbarátkozni a 
Jobbikkal és Vona Gáborral mint minisz-
terelnökkel. Ha ugyanis nem változik az 
ellenzék állapota, akkor Orbán leváltására 
nem lesz más lehetôség, mint a nagykoalí-
ció.

„És amennyiben a folyamatok nem vál-
toznak, és a baloldalon nem találnak igazi 
vezetô egyéniséget, és a Jobbik sem tudja 
tovább növelni a szavazóbázisát, akkor bi-
zony el kellene gondolkodni egy koalíció 
megalkotásán, még akkor is, ha itt kölcsö-
nösen minden résztvevônek engedménye-
ket kellene tennie. Más remény ugyanis 
nem látszik az erôsen bebetonozódott kor-
mánypárt megbuktatására. Tudom, hogy 
ma szinte elképzelhetetlen az álláspontok 
közelítése a baloldal és a Jobbik között, 
nehéz lenne összeegyeztetni a pártok el-
képzeléseit, de talán nem lehetetlen. A 
baloldal ideológiája nehezen felismerhetô, 
és a Jobbik is sokat engedett a radikaliz-
musából, nem is beszélve a régen még 
hangoztatott –-- valójában divatjamúlt --– 
antikommunizmusából” –- írja Odze.

Külön figyelemre méltó észrevétel, hogy 
a Jobbik már nem olyan nagyon utálja a 
komcsikat. Érdekes, hogy a szerzô az 
antiszemitizmusról (lásd. Gyöngyösi-lista) 
és a Jobbik által hangoztatott cigánybûnö-
zésrôl már említést sem tesz. Úgy látszik, 
már ez is megvan bocsátva Vonáéknak. 
Pedig nem volt olyan rég, csak fél éve, 
amikor a pártelnök mellôl elült az izraeli 
nagykövet a futballmeccsen.

A belvárosi értelmiségnek elég nagy 
békát kellene lenyelnie egy baloldal-Job-
bik pártszövetséghez. Idézzük is fel, hogy 
mekkorát: (egy videó arról, amikor Vona 
még a magyar földet elbitorló Salamonról 
beszélt, és arról, hogy majd Morvai Krisz-
tina köztársasági elnök fogja eldönteni, ki 
a „magunkfajta”)

Szikszai Péter (Magyar Idôk)

Az elmaradt csengôszó
Ha a „forradalom olimpiája” (Melbourne, 

1956) szóba kerül, mindig eszembe jut Iha-
ros Sándor, a csodafutó –- pedig ott sem 
volt azon a játékokon. Talán éppen ezért. 
Aki nem tudná, Iharos volt az a versenyzô 
–- máig egyetlen magyar -–, akit szakúj-
ságírók a világ legjobb sportolójának vá-
lasztottak. Ez még 1955-ben történt, akkor, 
amikor a Honvéd futója 1500-tól 10 000-ig 
minden távon világcsúccsal vezette a 
ranglistát. Két-három olimpiai aranyérem 
simán „benne volt”. Csak hát erre az olim-
piára (ma hatvan éve kezdôdött) Iharos 
nem ment el. A hivatalos indoklás szerint 
„formahanyatlás” miatt, igazából meg 
azért, mert a sportvezetés nem engedé-
lyezte, hogy feleségét is magával vigye. 
(Állítólag azt mondta, olyan szerelmes, 
hogy ô ilyen hosszú ideig nem bírja nél-
küle.) A vezetés hajthatatlan volt, a bajnok 
is… Azokban a napokban egy ilyen lemon-
dásnak akkor lett volna romantikája, ha 
azzal áll elô: az eltiport szabadságharc mi-
att nem akarja itthagyni a hazát. Nem tu-
dom, megbocsátotta-e ezt neki az ország. 
Ahogyan azt sem, vajon önmagának meg-
bocsátott-e…

Ez volt Iharos Sándor drámája. Azé a ki-
vételes emberé, akin éveken át ámult a 
világ, akinek a versenyeken csak a hátát 
láthatták az ellenfelek. És aki 1964-ben 
úgy vonult vissza, hogy egyetlenegy érmet 
sem szerzett világversenyen –- „csupán” 
futott tizenkét elképesztô világcsúcsot. 
(Utolsó, 61 éves országos rekordját csak 
most nyáron, halála után húsz évvel tudták 
túlszárnyalni.)

Az edzôi pályán nem kísérte siker, gyor-
san eltûnt a pályák környékérôl. Volt, aki 
benzinkútnál látta dolgozni, más zöldsé-
gesként a Rákóczi téri régi piacon, ripor-
ternek nem állt meg. Engem is elhajtott 
egy ízben, pedig csak arról akartam kér-
dezni, milyen érzés volt hallani a csengô-
szót az utolsó kör elôtt.

Pilhál György (Magyar Nemzet)



(Folytatás az 1. oldalról.)

Akkor persze még nem voltak 
kordonok, a mellékutcában számta-
lanszor megálltak egyháziak (betiltott 
szerzetesek, apácák) és papok, nem 
beszélve a hívŒk sokaságáról, akik 
elmondtak egy imát, fohászkodtak 
érte. Ma már nincs hercegprímás, 
ima sincs, csak a kordonok. Van 
viszont nagy ellenzéki sáskajárás, 
vacsorákon és fontos megbeszélé-
seken megfordult már jó néhány poli-
tikus, gigantikus pártját (PM, Együtt, 
stb.) képviselve. Tudja Hillary, nem 
tudja Hillary.

Cudar hideg este lett, inkább beülök 
valahova. Sétálok tovább és itt áll 
Ronald Reagan, a nagy republikánus 
elnök szobra. Lehet, hogy Kegyednek, 
mint demokratapártinak nem tetszik, 
de meghajtom a fejem. Œ mondta ki, 
hogy a Szovjetunió a gonosz birodal-
ma. Ezt mi, mármint a nemzedékem 
tudta, mert átélte, de azért nagyon jó 
volt hallani. Ellene akkor a sajtóban 
azok ágáltak a leghevesebben, akik 
még most is ott vannak, csak manap-
ság nagy Amerika-barátok. Most épp 
Putyint és országát kárhoztatják, 
amelyet akkor a legvégsŒkig védtek. 
Az Ön mostani honi elvbarátai szám-
ûzték azt a szobrot, az Ön mostani 
honi elvbarátai üldözték a hercegprí-
mást és az Ön honi elvbarátai kárhoz-
tatták Ronald Reagant és imperialista 
birodalmát. Hát ezt nem tudja, Hil-
lary.

Na végre, benn ülök már valahol, az 
ablakon kinézve bámulom a hideg 
novemberi estét. Tudja, az elnökvá-
lasztás eredményének ismeretében 
most aztán lehetne nagyokat monda-
ni, kárörvendezni, gúnyolódni, a 
mostani kampány valóságos tárháza 
volt a politikai szennydobálásoknak. 
De nem. A világ alig tud felocsúdni, 
elemzések, magyarázatok, okfejtések 
tengere lepte el a világsajtót. Felesle-
ges szaporítani ezek sorát.

De ha már itt ülök és olyan jól elbe-
szélgetünk, Hillary, két dolgot meg-
említenék.

Az egyik személyes, majdhogynem 
intim. Szerintem Ön már akkor vesz-
tett, amikor elindult. De nem csak 
azért, amit sokan leírtak, hogy nem 
volt meggyŒzŒ fölénye saját pártjá-
ban, vagy úgyis jön nyolc év után a 
szokásos váltás a demokrata-repub-
likánus relációban. Nem. LegfŒképp 
azért, mert ilyen döntést hozott. 

Nagyon ritka, hogy egy családban a 
magas pozícióban levŒ férjet sok idŒ 
után a felesége kövessen. Az Amerika 
Egyesült Államok elnökének lenni 
bizonyára nagy dolog. Ön First Lady 
lehetett, ráadásul két cikluson át. 
Utána is maradt a politika csúcsán, 
évekig külügyminiszter volt. De ez 
nem volt Önnek elég, még többet 
akart. Eljátszhatunk a különbözŒ vad 
gondolatokkal, mi lett volna, ha Nancy 
Reagan is így cselekszik. Mi lenne – 
feszítsük tovább az abszurdumot és 
fordítsunk –, mi lenne, ha Fülöp her-
ceg bejelentené, drága Erzsébet, so-
kat ültél már a trónon, most én 
szeretnék? Vagy Joachim Sauer, a 
Humboldt Egyetem professzora oda-
szólna Angela Dorothea Kasnernak, 
(aki Ulrich Merkel elsŒ felesége volt, 
csak a nevét megtartotta), hogy An-
gelám, jövŒre már tizenkilenc éves 
házasok leszünk, jönnek a választá-
sok, hadd legyek én a kancellár. 

Tudom, Hillary, ez nem ilyen vic-
ces, de van ilyen olvasata is. SŒt, a 
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döntése általános érvényû, hiszen a 
kultúrtörténet része. Talán ismeri 
(nem ismeri) a szegény halász és a 
kishal történetét. Még Puskin is fel-
dolgozta, de benne van Illyés Gyula 
77 magyar népmeséjében is. A nagy-
ravágyó feleség mindig kizavarja 
urát a tengerhez, mert többet akar. 
Viskó helyett házat, ház helyett kas-
télyt, kastély helyett királyi palotát, 
királyi helyett császárit, és a kishal 
teljesíti kívánságait. Végül aztán a 
hazatérŒ ura megint a rozoga halász-
kunyhóban találja.

A másik 1956. Távol is van, meg túl 
közel is. Távol, mert a Kádár-Aczél-
Biszku-korszak minden igyekezetével 
gondoskodott róla, sŒt alapjának és 
vezérelvének tartotta, hogy ellenfor-
radalom volt, nemzedékeket meg-
fosztva az igazságtól és sarokban 
tartva ezzel. És túl közel, mert még 
mindig élnek, igaz, egyre kevesebben, 
akik résztvevŒi és szemtanúi voltak 
az akkori eseményeknek.

A magyar kormány igyekezett 
méltósággal ünnepelni az évfordulót. 
Ezt még a legvadabb baloldaliak, az 
anarchisták és a mindig fanyalgók is 
elismerhetnék, de nem teszik. Még 
akkor sem, ha tíz éve a rendŒri bruta-
litás, a szemkilövések, az akkori ateis-
ta miniszterelnök álságos letérdepe-
lése jelentette az akkori kormány 
hozzáállását. Meg az, hogy a szocioló-
gus fŒpolgármester még ki is tüntette 
a fŒkapitányt.

A mai kormány ehhez képest méltó-
sággal ünnepelt itthon és külföldön 
egyaránt. Amerikában, Kanadában, 
MünchentŒl Párizsig számtalan he-
lyen megadta a módját, hogy a hatva-
nadik évforduló a tisztelet és az 
emlékezés ünnepe legyen. És lett is, 
mert az ottani magyarok, az éppen 
emiatt távozottak megértették és 
elmerengve át is élték a sorsforduló 
eseményeket.

 S akkor mit tett az Ön kormánya? 
Megmondom, Hillary, dicstelenül és 
az alkalomhoz méltatlanul viselkedett. 
Távol maradt a hivatalos magyar dip 
lomácia által rendezett megemléke 
zéstŒl, de egy Capitoliumra nézŒ tetŒ 
téri lakásban egy ellenrendezvényen 
képviseltette magát. Szép kis társa 
ság, Simonyi, André Goodfriend, 
Victoria Nuland, Bob Kagan, csupa 
magyarbarát és demokrata, no meg 
persze Charles Gati.

Ráadásul Charles, aki történész, 
meg is magyarázta: „Azért szerveztük 
meg ezt a rendezvényt, mert Buda-
pesten egysíkúan ábrázolják a meg-
emlékezések ’56-ot, kihagyva a fontos 
vezetŒket, kihagyva azt, hogy a forra-
dalom célja az volt, hogy az ország 
Európához minél közelebb kerüljön” 
– mondta Charles Gati, aki ugye tör-
ténész. Mister Gati, vagy nevezhet-
ném Gáti úrnak is, nehogy már egy 
washingtoni tetŒtéri lakásból oktas-
sanak ki minket, hogy mi volt a forra-
dalom célja. De legalább Œk nem 
egysíkúan ábrá zolták az akkori ese-
ményeket.

Tudja, Hillary, ha évtizedeken ke-
resztül értékelték és csodálták az 56-
os magyar forradalmat, most is tisz-
telettel tehették volna. De nem tették, 
mert annyira nagy demokraták és tör-
ténészek, hogy egy ország mai mi-
niszterelnöke miatt erre is képesek.

Kicsit elszomorodtam, úgyhogy 
búcsúzom, a társaság kedvéért még 
egyszer fejet hajtok a Reagan-szobor 
elŒtt. Aztán hazamegyek, igaz, nem 
egy rozoga halászkunyhóba       (szék)

Elmaradt séta Hillaryval Parlamenti ellenzék 
egykor és ma

Különleges idôket éltünk 1848 ta-
vaszán, kora nyarán. A Habsburg 
Monarchia részének számító Ma-
gyarországon március 15-én kitört a 
forradalom. A 12 pontban meghatáro-
zott célok döntô többségét sikerül 
törvénybe iktatni az április 11-én 
hatályba lépô törvénycsomagban, 
amit ma már csak „áprilisi törvé-
nyek” néven emlegetünk. A baj azon-
ban nem hárult el, sôt éppen a szépen 
és jól haladó magyar törekvések tet-
ték szükségessé, hogy rendkívüli 
módon megerôsítsük gyenge, a va-
lóságban lényegében alig-alig létezô 
haderônket. Várható volt ugyanis, 
hogy az elsô meglepetésében, és 
félelmében minden követelést aláíró 
V. Ferdinánd osztrák császár válasz-
lépésként elôbb-utóbb katonai erôvel 
lép majd fel a magyarság ellen.
Emiatt a reformkor és a forradalom 

egyik vezetô személyisége, Kossuth 
Lajos – mint a Batthyány-kormány 
pénzügyminisztere – azzal a kéréssel 
fordult az országgyûléshez, hogy 
szavazzanak meg 42 millió forintot, 
amely fedezné 200 000 újonc besoro-
zását és felszerelését a magyar se-
regbe. Idézet következik a korabeli 
krónikából, hogy Kossuth mit mon-
dott felszólalásában és mi volt erre 
az akkori ellenzék válasza: Azért 
minden balmagyarázatok kikerülése 
végett egyenesen, ünnepélyesen ké-
rem, midôn azt mondom, hogy adja 
meg a képviselôház a 200 000 fônyi 
katonát, s az erre szükséges pénz-
erônek elôteremtését… (Nyáry Pál 
felemelkedik helyérôl, és közbekiált: 
Megadjuk! Példáját az egész képvise-
lôház követi, e szó: Megadjuk!, harsog 
az egész teremben. Szûnni nem aka-
ró lelkesedés.)

Uraim – folytatja Kossuth –, mit 
mondani akartam, az, hogy ne vegyék 
e kérést a minisztérium részérôl 
olyannak, mintha maga iránt bizalmat 
kívánna szavaztatni; nem! A hazának 
megmentését akarta megszavaztatni 
– meg akartam kérni önöket, uraim, 
hogy ha van valahol a hazában egy 
sajgó kebel, mely orvoslásra, ha van 
egy kívánság, mely kielégítésre vár: 
szenvedjen még egy kissé e sajgó 
kebel, s várjon még egy kissé e kí-
vánság – ne függesszük fel ezektôl azt, 
hogy megmentsük a hazát. (Zajosan 
kitörô helyeslés.) Ezt akartam kérni, 
de önök felállottak; s én leborulok e 
nemzet nagysága elôtt, s csak azt mon-
dom: annyi energiát a kivitelben, mint 
amennyi hazafiúságot tapasztaltam a 
megajánlásban, s Magyarországot a 
poklok kapui sem fogják megdönteni!
Kossuth Lajos beszédét a krónika 

szerint szûnni nem akaró lelkesedés, 
éljenzés követte. Némi malíciával, és 
az 1848 óta eltelt közel 170 év tapasz-
talatával a birtokunkban mondhatjuk, 
hogy végül is könnyû dolga volt 
Kossuthnak, hiszen akinek Nyáry 
Pál kaliberû ellenzéki politikusokkal 
kell vitatkoznia, vagy tôlük kell se-
gítséget kérnie egy nemzeti ügy 
megszavazásában, annak nem kell 
tartania semmitôl. Nyáry Pál ugyan-
is, bár akkoriban ellenzéki politikus-
nak számított, és mindvégig a „fon-
tolva haladók”, a bécsi udvarral ki-
egyezésre törekvôk közé tartozott, az 
soha egy pillanatig sem volt kétséges, 
hogy a magyar ügyet szolgálja, annál 
számára nincs fontosabb.
Ez az a pont, ami még véletlenül 

sem mondható el napjaink parla-
menti ellenzékérôl. 
Önmeghatározástól, állítólagos jobb 

vagy baloldali elhelyezkedéstôl füg-
getlenül kizárólag önmaguk pe-

csenyéjét sütögetô, nem egyszer ha-
zaárulásra is képes ellenzéke van a 
mai kormánynak, ami egyszerre el-
keserítô és rémisztô is. Számos 
példával alá lehet ezt támasztani, de 
legékesebben a bevándorlásra vonat-
kozó népszavazási kampány, majd az 
alkotmánymódosítás parlamenti el-
utasítása mutatta ezt meg.
Aki itt és most – védve az MSZP-t, 

Gyurcsányékat, vagy a Jobbikot – 
azzal akarna érvelni, hogy 1848 kü-
lönleges, forradalmi idejét nem lehet 
összehasonlítani a mai idôkkel, annak 
érdemes elmondani: sosem lehet 
tudni, hogy 50, 100 vagy 200 év múl-
va miként lesz majd értékelve a most 
zajló idôszak, benne egy-egy lét-
fontosságú kérdés – mondjuk a kö-
zelmúltbéli alkotmánymódosítási kí-
sérlet – parlamenti szavaz sa. 
Aligha kétséges: Nyáry Pál, majd 

aztán mögé felsorakozva az akkori 
ellenzék összes tagja nem azért ki-
áltott fel, hogy „Megadjuk!”, mert 
átgondolták, hogy hát most for-
radalmi idôket élünk, ezért illik fel-
ugrálni és helyeselni. Azért tették, 
mert számukra a nemzet sorsa töb-
bet jelentett, mint az egyébként sok 
tekintetben akkor is meglévô, igen 
komoly politikai véleménykülönbség. 
Akkortájt az ellenzék soraiban is a 
nemzeti ügyek iránt elkötelezett, 
nagy formátumú emberek ültek.
Ez ma sajnos nem mondható el.
Végighallgatva elôbb a kvótanép-

szavazás, majd a sikertelen alkot-
mánymódosítási szavazás utáni el-
lenzéki nyilatkozatokat, egyértelmû 
volt, hogy korlátoltságuk okán kizá-
rólag a kormánnyal való szemben-
állás kifejezésének lehetôségét lát-
ták ebben a nagy fajs lyú ügyben. 
Pedig világosan látszik, hogy ez egy 
olyan horderejû kérdéskör, amely-
nek valódi jelentôségét csak évek 
múlva fogjuk igazán megtapasztalni. 
Látva az állítólagosan radikálisan 
nemzeti Jobbik képviselôit, amint a 
parlamenti padsorokban ücsörögve 
bárgyú képpel vigyorognak a lete-
lepedési kötvényes molinó elôtt, 

látva a DK-s képviselôk örömtôl 
sugárzó arcát, hogy elbukott a 
szavazás, látva és hallva az MSZP 
szánalmas vergôdését, amellyel 
igyekeztek olykor egymásnak is 
homlokegyenest ellentmondó, ám 
mé gis hihetô kifogást találni, hogy 
végül is miért nem szavazzák meg a 
módosítást, végérvényesen bizony-
ságot nyert: kétségtelenül meglévô 
hibáik ellenére kizárólag a mai 
kormányzó pártok – a Fidesz és a 
KDNP – alkalmasak az ország 
vezetésére. A többiek nem mások, 
mint jobb esetben szánalmas bohó-
cok, rosszabb esetben hétpróbás, ha-
zaáruló gazemberek.
Ha pedig távlati perspektívában 

szemléljük ezt a kérdést, akkor a 
helyzet még elkeserítôbb. Egy kor-
mány számára ugyanis létkérdés az 
ép, normális ellenzék, amely fel-
lépésével, érdemi javaslataival egy-
felôl folyamatosan jobb és jobb 
teljesítményre sarkallja az ország 
vezetését, másrészt – ha arra van 
szükség – élô lelkiismeretként fi-
gyelmeztet, ha a kormány hibát ké-
szül elkövetni. Arra persze, hogy 
valaki a lelkiismeret hangja lehessen, 
erkölcsi tôke, felkészültség, és jó 
szándék egyaránt szükséges. 
Napjaink ellenzéki pártjai ebbôl a 

háromból egyikkel sem rendelkez-
nek. Ez hosszú távon semmiképpen 
sem jó, mert növelheti a kor-
mányerôk kényelmességét, ami nem 
szolgálja az ország érdekét. 
Kossuthék remek eredményeiben 
komoly szerepet játszott az ellenzék 
is. Orbánnak sajnos ilyen most nem 
áll rendelkezésre, ami nagy kár.
Hogy Orbán Viktort unokáink, déd-

unokáink fogják-e valaha is 
Batthyány Lajossal egy szinten em-
legetni, azt nem tudom. De hogy 
ebbôl a mai ellenzékbôl soha, senki 
nem ér fel Nyáry Pál és egykori tár-
sai szintjére, arra teljes vagyonom-
mal fogadni mernék.

Kovács Attila
(Magyar Fórum)



Az 1956-os magyar szabadságharc 
60. évfordulója alkalmából Magyar-
országon, illetve Budapesten számta-
lan helyen találkozhatunk kiállítások-
kal, emlékparkokkal, koncertekkel,  az 
emlékévhez köthetô aktivitással. Bé-
res Ferenc Attila kommunikációs 
szakember, történész, plakátgyûjtô 
több ilyen rendezvényt, kiállítást segí-
tett ötleteivel, személyes tanácsaival, 
saját tárgyaival. 56’ kapcsán vele be-
szélgettünk.

--- Kezdjük azzal, hogy mit is jelent 
számodra –- egy, a Kádár-rendszerben 
született fiatalember számára ---1956?

--- Számomra 1956 elsôsorban az igaz-
ság gyôzelmét jelenti az erôvel szem-
ben. Pascalnak volt egy szép mondása 
miszerint „Az igazság erô nélkül tehe-
tetlen; az erô igazságosság nélkül zsar-
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„És mentek a srácok az úton” beszélgetés 1956-ról 

noki.”. 1956 ôszén, ha csak pár napra 
is, de az igazság erôs volt és az erô 
igazságos. Kevésszer, nagyon kevés-
szer van ilyen pillanat a történelemben. 
Megítélésem szerint 1956 elsôsorban 
szabadságharc volt, hiszen elsôsorban 
a Moszkvában ideológiailag felkészí-
tett, a háború után Magyarországra 
helyezett, jellemzôen hazátlan és koz-
mopolita, a proletárforradalomban 
gondolkodó kommunisták ellen indult, 
tehát tulajdonképpen közvetve a Szov-
jetunió ellen, másodsorban pedig már 
az elsô percben követelés volt --- hogy 
a ruszkik menjenek haza. Az a tény 
pedig, hogy kik verték le a forradalmat, 
milyen nemzetiségû katonák és tankok 
segítségével, számomra nem hagy 
semmilyen kétséget... Állampolgárság 
ide vagy oda –-- véleményem szerint 

ezek az árulók valójában sosem voltak 
a szó gondolati, szellemtörténeti értel-
mében magyarok. 

--- Erôs szavak ezek, nem fél, hogy 
ellenségekre talál?

--- Miért félnék? Az igazság szabaddá 
tesz. Ezen felül pedig meggyôzôdésem, 
hogy a világtörténelem, az emberi em-
lékezet egyik ritka pillanata, a közel-
múlt legfelemelôbb, egyik legbátrabb 
harca az 56-os magyar szabadságharc 
volt. Dávid és Góliát bibliai harca, a 
szigetvári hôsök, a muszka ellen küzdô 
48-as honvédek élhettek csak át ha-
sonló katarzist, mint akkor és ott azok 
a fiatal pesti srácok. Mert ez, akárki 
akármit mond a „Holdról nézve” --- 
elsôsorban a pesti srácok --- a Corvin 
köz, a Széna tér, a Móricz Zsigmond 
körtér és az Astoria fiataljai --- és a 
hatalmas birodalom, a kommunista 
Szovjetunió küzdelme volt. Mindent 
elárul az erôviszonyokról, hogy több 
országból állt a Szovjetunió, mint 
ahány csomóponton összegyûltek és 
harcoltak a magyar szabadságharco-
sok…

--- Mit ért azon, hogy a „Holdról 
nézve”..? 

--- Igen, a Holdról. Abból a távolságból 
nézve ugyanis kevésbé érvényesülnek 
a földi élet politikai status quo-i, bi-
rodalmi érdekkörei, akciórádiuszai. 
Sajnos csak nagyon kevésszer gondo-
lunk bele dolgokba úgy, hogy próbál-
juk elvonatkoztatni a politikai néze-
tünktôl, érzelmeinktôl. Számomra ezt 
jelenti a „Holdról nézve” metaforája. 
Gondoljunk csak bele, hogy a Holdról 
nézve van egy Navikulatum nevû kis 
ország, amely két hatalmas birodalom 
Orientatum és Okcidentatum között 
fekszik. A birodalmi politika éppen 
úgy alakul, hogy Navikulatum Orien-
tatum hatósugarában fekszik egy bi-
zonyos idôpillanatban, hiszen ez a 
történelmük során változik, hullámzik, 
a birodalmak aktuális erejétôl függ. 
Szóval a navikoloknak elegük lesz a 
hazájukban állomásozó orientálok 
zsarnokságából és le akarják rázni az 
igát. Azonban néhány navikol átpártol 
az ellenséghez, renegátok lesznek. Né-
hány nap után visszaérkeznek Naviku-
latum fôvárosába, az orientatumi tan-
kok segítségével, illetve azok élén. Ön 
szerint melyik navikol a hazaáruló: aki 
harcol vagy aki visszajön? Ezért gon-
dolom azt, hogy egy normális és gyôz-
tes tudattal rendelkezô országban az 
minimum nettó hazaárulás lenne, ha 
valaki egy 1956-os szabadságharchoz 
hasonlító történelmi tett tisztaságát 
kétségbe vonja, mint ahogyan teszi ezt 
néhány Magyarországon élô figura. 

Nemrégiben a Magyar Rádió kiírt az 
Avanti Ragazzi címû korabeli olasz dal 
fordítására egy dalszövegíró pályáza-
tot, ön az 1500 nevezô közül végül a 
második helyen végzett. Sokan azt 
írták, hogy az ön által írt dal volt a 
legjobb és bundát kiáltottak. Interne-
tes fórumokon többen felvetették, 
hogy 2008-as Fekete Dávid-féle ügy-
höz hasonlóan ismét a magyar közé-
letre jelentôs befolyást gyakorló „Hit 
Gyülekezete” tagjainak szavazati se-
gítségével szerezte meg az elsô helyet 
az említett felekezet egyik vezetôjének 
fia… Mi a véleménye errôl?

--- Felmérhetetlen értéke van annak, 
hogy a Lazio Roma himnusza az 
egyetlen olyan külföldi induló, amely-
nek magyar és 56-os vonatkozása van. 
Ez egy valódi, a szó legszebb értel-
mében vett, szolidáris kiállás az igaz-
ság és egy másik európai ország sza-
badsága mellett, illetve meghatóan 
emberi és egyedülálló tiltakozás annak 
szabadságharcának leverése ellen. 
Egy olyan spontán reakció, amely 
csak ritka, emelkedett történelmi 
pillanatokban fogalmazódik meg egy 
másik nemzet képviselôi részérôl. A 
kiírt pályázat tisztaságát nem szeret-
ném megkérdôjelezni. Számomra ez 
inkább egy megtisztelô feladat volt, 
amelyben így is gyôztesnek érezhetem 
magam, hiszen a kislányom szokta 
gyakran énekelni az általam írt ma-
gyar dalt…

--- A dal ügye tudomásom szerint 
nem ért véget: a magyar sajtóban 
napvilágot látott az is, hogy a Petôfi 
Rádió a gyôztes dalszöveg eléneklésére 
felkérte a magyar futballszurkolókat, 
akik nyílt levélben utasították vissza 
azt. A debreceni, diósgyôri, kaposvári, 
kecskeméti, székesfehérvári, szom-
bathelyi és zalaegerszegi szervezett 
szurkolói csoportok indoklása szerint 
ugyanis a szabadságharcra és a hô-
sökre emlékezés eszméjével nem fér 
össze az, hogy egy másik, pop stílusban 
megírt és felvett emlékdal ürügyén 
kézen-közön eltûnhet a magyar adó-
fizetôk 50 millió forintja --- de az sem, 
hogy egy szabadság eszméjét elfojtani 
hívatott egykori III./III.-as titkosszol-
gálati vezetôt pont 2016. október 23-án 
léptettek elô… Úgy érzem sok az el-
lentmondás, a megválaszolatlan kér-
dés, sok indulat összpontosul az ôszi 
magyar ünnep körül…

--- Én ezzel kapcsolatban nehezen 
tudok állást foglalni. Nyilván ideális az 
lenne, ha nem kapcsolódna az emlék-
évhez semmilyen botrány, de marad-
junk annyiban, hogy ez jelenlegi loká-
lis hibáink egyike… Nagyon bízom 

benne, hogy hamarosan kinôjük. Az 
biztos, hogy egy III/III.-as ügynök 
kitüntetése egy magát nemzetinek tar-
tó kormány idején nem szabadna, 
hogy megtörténjen, az pedig, hogy ez 
mégis megtörtént és pont ezen a na-
pon, annak fontos üzenete van: a mo-
solygó gyilkosok még mindig hatalom-
mal bírnak. 

---Több budapesti vendéglátóhelyen, 
bisztróban és szórakozóhelyen az öt-
venes évek hangulatát idézô enteriô-
rökkel, vitrinekkel és plakátokkal ta-
lálkozhatunk. Ehhez is van némi köze, 
ha jól tudom…

Igen, kiváló ötletnek tartom, hogy 
ilyen helyekre is odakerült az emlé-
kezés, hiszen az ehhez hasonló kezde-
ményezések bizonyára könnyebben 
elérnek egy fontos célcsoporthoz, az 
ifjúsághoz is. Bevallom, hogy a Púder 
Bár, a Szatyor Bár, illetve a Hello 
Baby amúgy is a kedvenc budapesti 
helyeim közé tartoznak, de most még 
inkább szívembe zártam ôket. Elsô-
sorban eredeti 50-es évekbeli, illetve 
56-os plakátokat kölcsönöztem a kiállí-
tásokhoz. De volt már korhû divatbe-
mutató, több irodalmi est, illetve 
történészi kerekasztal. 

És mentek a srácok az úton…
És mentek a srácok az úton,
szívükben égett a láng,
szemükben édes álom fénylett:
„Szabad lesz újra szép hazánk!”

És álltak a srácok a téren,
Szózatra gyulladt a láng,
szívükben újra remény ébredt:
„Szabad lesz végre szép hazánk!”

Rohantak a srácok az utcán,
kavargott a vér és a sár,
és a téren puskák ropogtak,
„Szabad lesz drága szép hazánk”!

És jöttek a tankok a hídon,
velük szemben ott állt a lány,
csöpp szívében egy kis dalt dúdolt:
„Szabad lesz végleg szép hazánk.”

És égtek a tankok a téren,
elôttük feküdt a leány,
a srácok zokogva dalolták:
„Szabad lesz édes szép hazánk.”

Csak jöttek a tankok az úton,
ki tudja, messze-messze már…
De a srácok ma is azt dalolják:
„Szabad lett drága szép hazánk!”

És mentek a srácok az úton…

(T.)

1956. október 23. egy 
világraszóló teljesítmény napja

A magyarság napja, egy világraszóló teljesítmény napja, a forradalmat 
idézô ünnepnap 1956. október 23. –-- hangoztatta Lezsák Sándor, az Ország-
gyûlés alelnöke szombaton Lakiteleken, az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hatvanadik évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. 

Lezsák Sándor szerint a magyarság rendkívüli történelmi teljesítménye volt, hogy 
Trianon után tíz évvel újrarendezte és megerôsítette az országot. Óriási belsô erô-
feszítés eredménye volt a második világháború utáni újjáépítés is, de 1956. október 
23-a és az azt követô esztendôk igazi történelmi csúcsteljesítménynek számítanak 
–- emelte ki. A megtorlás, a vér, a kínvallatások, az iszonyat, a tönkretett sorsok és 
életek adtak újabb és újabb erôt, hogy a mártírok vérébôl új élet sarjadjon -– emlé-
kezett az Országgyûlés alelnöke. Hangsúlyozta: az évforduló figyelmeztet és 
emlékezetet, hogy az 1956-os vérrel áztatott forradalom és szabadságharc 
drámával és iszonyattal, de egyben nagyon sok jókedvvel, bizalommal is teli.

Lezsák Sándor megfogalmazása szerint magyar az, aki a tatárjárást nemzetgyilkos-
sági kísérletnek, pusztításnak éli meg. Magyar az, aki a mohácsi csatavesztést 
csatavesztésnek, a nándorfehérvári diadalt pedig diadalnak tudja. Magyar az, aki a 
Rákóczi szabadságharcot szabadságharcnak és a márciusi ifjak 1848-as forradalmát 
forradalomnak és szabadságharcnak tudja. Magyar az, akinek fáj és elfogadhatatlan 
Trianon, a Kárpát-medence szétdarabolása, és aki meghajtja a fejét az elsô és 
második világháborús hôsi halottak elôtt. És végül magyar az, akiben ott él az 1956-
os forradalom és szabadságharc a mártírjaival, hiszen 1990 elôtt 1956 egy jeltelen 
sírhalom volt csupán – tette hozzá.
Zobokin  Kiss Anita (független) Lakitelek polgármestere emlékezô beszédében 

elmondta, az idô múlásával egyre kevesebben vannak, akik hitelesen el tudják 
mondani a hatvan évvel ezelôtti történéseket. Akkor emlékezhetünk méltó módon, 
ha felismerjük annak felelôsség t, hogy át kell tudnunk az érzést, hogy magyarok 
vagyunk, és büszkék hôseinkre –- emelte ki. Minden év október 22-én, a lakiteleki 
’56-os kopjafánál tartott megemlékezésen adják át a Kátay Zoltán tanulmányi 
ösztöndíjat. A 250 ezer forint összegû, fiatal t rténészeknek, kutatóknak megítélt 
támogatást az idén Nagy Dóra politológus kapta. Az erdélyi származású Kátay 
Zoltán 1956-ban a forradalmárok között harcolt, a szabadságharc leverése után 
Svédországba menekült. A Magyar Demokrata Fórum tagja lett, ahová levélben 
kérte felvételét, és az volt a kérése, hogy Lezsák Sándor október 23-án állítsa ki a 
tagkönyvét. Életének utolsó szakaszát az ausztriai Oberwart (Felsôôr) településen 
töltötte, halála után vagyonát a Lakitelek Népfôiskola Alapítványra hagyta.
A kurátorok úgy döntöttek, a Kátay-hagyatékból ösztöndíjat alapítanak, 

amelybôl minden évben egy fiatal tanulmányait támogatják.
A népfôiskola alapítója, Lezsák Sándor szerint a fiatal történészek és kutatók 

támogatása hozzájárul ahhoz, hogy a jövô nemzedéke jobban megismerje, mi is 
történt a Kárpát-medencében, a XX. században.



A megválasztott amerikai elnök  ta-
lálkozott Szemerkényi Rékával Ma-
gyarország washingtoni nagyköveté-
vel. Az amerikai magyar diplomácia 
vezetôje tette közzé ezt a Facebookon. 
Hozzáfûzte: a magyar kormány és az 
amerikai nagykövetség alig várja, 
hogy újra intenzív együttmûködés ala-
kuljon ki az Egyesült Államok és Ma-
gyarország között.

* * *
Az 1930-as évek elsô felében történt 

ukrajnai éhínség, a holodomor több 
millió áldozatára emlékeztek Ukraj-
nában.
Petro Porosenko államfô tervszerû-

en végrehajtott népirtásról beszélt, 
mellyel a szovjet hatalom akarta csírá-
jában elfojtani az ukrán nép minden 
függetlenedési szándékát.

„A kollektivizálás, a parasztok ellen-
állásának elnyomása, az ukrán értel-
miség megsemmisítése és az ukrán 
egyház felszámolása nem hozta meg a 
Moszkva által remélt hatást” -– jelen-
tette ki az ukrán elnök. A megemléke-
zésre több százan gyertyákkal és bú-
zakalásszal a kezükben érkeztek.

Az ukrán mezôgazdaság erôszakos 
kollektivizálása, államosítása 1932-ben 
kezdôdött, Sztálin utasítására. A gaz-
dáktól gyakorlatilag elvették a vetô-
magot, a termést, a búzát, a lisztet, a 
zöldséget és az állatokat is, így az em-
bereknek egyszerûen nem maradt mit 
enniük. Ukrán és nyugati történészek 
is egyetértenek abban, hogy a holodo-
mort nem természeti katasztrófa, 
hanem tudatos emberi döntések szán-
dékosan idézték elô. A halálos áldo-

zatok számáról csak becslések vannak; 
legalább 3, legfeljebb 10 millió ember 
halt éhen Ukrajnában ebben az idôben. 
Az ország egyes részein a lakosság 
több mint negyede belehalt az éhezés-
be. Ebben az idôszakban egyébként a 
Szovjetunió más részein is volt éhín-
ség, nem csak Ukrajnában.

Oroszország a mai napig tagadja, 
hogy a holodomor szándékos népirtás 
volt. Viszont a szovjet hatóságok tuda-
tosan akadályozták az élelmiszerszál-
lítást az éhínség sújtotta területekre, s 
elszállították a búzát Ukrajnából, mi-
közben az országban naponta ezrek 
haltak éhen.

Kijev célja, hogy a holodomort az 
ENSZ is ismerje el népirtásként. Ezt 
egyelôre csak több mint tíz ország tet-
te meg világszerte.

* * *
Hátizsákos turistaként keresztbe-ka-

sul vonatozni Európában, pláne most, 
hogy megszavazták az ingyenes Inter-
rail-jegyet, nem is olyan nagy szám. 
De távoli kontinensekre vasúton eljut-
ni, az már igazi kaland. Arról nem be-
szélve, hogy nem is olcsó mulatság. Ha 
minden jól megy, nemsokára beindul 
a személyszállítás a világ leghosszabb 
vasúti pályáján.

A kalandvágyó turisták egészen kü-
lönleges élményben részesülhetnek 
majd a Madrid-Jivu expresszen: tizen-
háromezer kilométeren és huszonegy 
napon át zakatolhatnak az Ibériai-
félszigetrôl Franciaországon, Német-
országon, Lengyelországon, Fehéro-
roszországon, Oroszországon és 
Kazahsztánon át Dél-Kínába.

A Madrid-Jivu pálya már 2014-ben 
elkészült, csak épp nem személyszállí-
tásra használják. Bár az útvonal ter-
mészetesen kétirányú, a helyzet az, 
hogy többnyire a Csöcsiang tarto-
mányban fekvô Jivuból (Sanghajtól 
délre) érkeznek áruval tömött szerel-
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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

Bandholtz 
napló

(Második rész)
Bandholtz tábornokot már magyar-

országi tartózkodásának elsô napján 
(1919 augusztus 11) felkereste József 
fôherceg aki akkor egy rövid határ-
idejû román ultimátumot tárta elé. Ha 
arcátlanságban lenne egy olimpia ak-
kor ez a követelés biztosan felkerülne 
a dobogóra. Az ultimátum szerint Ma-
gyarországnak teljesíteni kell minden 
román követelést, feladni minden ha-
dianyagát és készletét, támogatni kell 
Romániát a Bánát megszerzésében, 
sôt politikai úniót kell létrehoznia 
amelyben a korábbi Osztrák-Magyar 
monarchiához hasonlóan a román 
király lenne Magyarország uralkodója 
is. Bandholtz ezt a tájékoztatást adta 
József fôhercegnek: „Tekintettel arra, 
hogy mivel nem a román teljhatalmi 
megbízott adta át (t.i. az ultimátumot) 
nyugodtan megüzenheti a küldônek, 
hogy menjen egyenesen a pokolba!”

Az internetes lexikonban olvashatjuk, 
hogy Magyarország román megszál-
lása a Nemzetek Szövetségének Leg-
felsôbb Tanácsa utasításai ellenére 
történt meg. Ezért Clemenceau a ma-
gyarokat (!) szólította fel a fegyver-
szünet betartására, a szöveg így szólt: 
„Magyarország tegyen eleget a fegy-
verszünet elôírásáinak és tartsa tisz-
teletben a Legfelsôbb Tanács által 

rögzített határokat, és mi megvédjük 
önöket a románoktól, akik nem kaptak 
tôlünk semmiféle felhatalmazást. 
Azonnalli hatállyal küldünk egy szö-
vetséges katonai missziót amelynek 
feladata a leszerelés felügyelete va-
lamint gondoskodni arról, hogy a ro-
mán csapatok kivonuljanak.”

A francia-brit-amerikai-olasz katonai 
misszió elsô instrukcióját augusztus 
16-án adta át Mardarescu oláh tábor-
noknak. Az utasítás szövegébôl is ki-
olvashatjuk, hogy a katonai kiküldetés 
tisztában volt a román hadsereg fosz-
togatásával. Többek között utasítja a 
románokat hogy:

--- Azonnal szolgáltassák vissza tulaj-
donosának az összes, jelenleg román 
kézben levô magántulajdont mint pél-
dául személygépkocsik, lovak, hintók 
amelyek magánszemélyek tulajdoná-
ban vannak.

--- Azonnal szüntessék be bármilyen 
készlet vagy tulajdon rekvirálását 
vagy eltulajdonítását

--- Ne rekviráljanak további épüle-
teket, raktárakat és ingatlanokat és a 
lehetô leggyorsabban evakuáljanak 
minden iskolát, kollégiumot és más 
hasonló jellegû épületeket

--- Korlátozzák a köz- és magánügyek 
felügyeletét a városban arra a szintre 
amelyet a misszió hagyott jóvá

--- Szervezzék meg a vasúti, póstai és 
táviróvonalak visszaszolgáltatását a 
magyar kormánynak.

A rekvirálási és rablási tilalom elle-

nére augusztus 25-én Bandholtz tábor-
nok az Állami Vasúti üzemben 135 
megrakott teherautó és 25 rakodó 
teherautónyi elszállítására szánt 
üzemfelszerelést mentett meg.

Az oláh hadsereg fosztogatásairól 
mások is tettek feljegyzést. Horthy 
Miklós kenderesi birtokát elôször a 
Tanácsköztársaság kommunistái, ké-
sôbb a románok „látogatták meg”. A 
Kormányzó úr Emlékirataim-ban így 
ir: „Minden bútorunkat összetörték- 
még derékaljainkat és párnáinkat is 
feltépték, mert bizonyára rejtett érté-
keket kerestek bennük.”

A brit hadsereg Barron ôrnagya aki 
a tábornoki misszió kérésére meg-
vizsgálta a szolnoki Tisza hidat és je-
lentésében kiemelte, hogy legalább 3 
hétre van szükség, hogy a javítások 
eredménye mentén a híd alkalmas 
lesz nehéz terhek átvitelére. Az ôrnagy 
azt is megfigyelte, hogy a híd elôtt 150 
mozdony, 200-300 vasuti kocsi, 4 re-
pülôgép és 200-300 páncélozott autó 
várakozott.

Augusztus 28-án jött még egy ulti-
mátum a román hadseregtôl ami lé-
nyegében azzal tért el az elôzôtôl, hogy 
Magyarországot egy évig megszállják 
a románok és gyakorlatilag minden 
stratégiai pontot átengednek Romá-
niának.

(Folytatjuk)

Kroyherr Frigyes
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vények Európába. Jivu ugyanis a világ 
egyik legnagyobb logisztikai központ-
ja.

Ahhoz, hogy a projekt megvalósuljon, 
arra van szükség, hogy nôjön a járatok 
száma Kína felé. Az elmúlt két évben 
ugyanis az új selyemúton 76 járat 
közlekedett Jivuból Madridba, és 
mindössze 11 az ellenkezô irányba. 

Kínából a legkülönfélébb fogyasztási 
cikkek érkeznek Spanyolországba, 
Madridból viszont többnyire csak 
spanyol sonka, víz, bor és olívaolaj 
utazik a kínai elosztóközpontba. A 
madridi közlekedési minisztérium sze-
rint a vasúti transzport tíz nappal 
gyorsabb, mintha hajókkal szállítanák 
az árut, ráadásul olcsóbb és környezet-
kímélôbb megoldás. És ki tudja, hama-
rosan talán tényleg néhány személy-
szállító vagont is rákapcsolnak a 
tehervonatra.

* * *
Növekvôben van Ausztria lakossága, 

amely évente 1 százalékkal bôvül -– 
számolt be a thelocal.at amely hoz-

záteszi, ennek oka a nagymértékû be-
vándorlásnak köszönhetô.

A portálnak az osztrák szervekre hi-
vatkozó becslése szerint, bevándorlás 
nélkül csökkenne Ausztriában a mun-
kaerô, a migráció következtében 
azonban nôhet majd a születési ráta. 
2040-re a jelenlegi 8 millió 630 ezres 
lakosság több, mint egymillió fôvel 
gyarapodik majd a számítások sze-
rint.

A bevándorlás kiugróan érinti a fôvá-
rost, Bécsben jelenleg is 34 százalék az 
Ausztrián kívül születettek aránya. 15-
20 év múlva viszont a bevándorló hát-
terû lakosoknak az aránya több, mint 
40 százalékot tesz majd ki, 2080-ra pe-
dig 71 százalékra becsülik ezt a szá-
mot Ausztriában.

* * *
Egyre többször hangzanak el a német 

sajtó képviselôi által olyan kijelen-
tések, amelyek szembemennek azzal a 
hangvétellel, amelyet az elmúlt évek-
ben megszokhattunk tôlük a hivatalos 
felületeken.

Németországban a Frankfurter All-
gemeine Zeitung (FAZ) címû konzer-
vatív lap egy regensburgi fórumról 
közölt beszámolót, amely a német 
sajtó Magyarország-képérôl szólt.

A Die Welt címû német lap tudósítója, 
Boris Kálnoky annak a véleményének 
adott hangot, hogy a német újságírókra 
jellemzô a megfelelési kényszer. Ha-
sonló gondolatokról számolt be Georg
Paul Hefty, a FAZ egykori rovatve-
zetôje is, aki szerint a szocializációnak 
és a „csordaszellemnek” fontos szere-
pe van, így sok német újságíró tart 
annak következményeitôl, ha a kon-
szenzustól eltérve pozitívan mutatja 
be a magyarországi fejleményeket. 
Fontos a nyelvtudás hiánya is --– tette 
hozzá Hefty, kiemelve, hogy gyakoriak 
a „tendenciózus” beszámolók Magyar-
országról.

Nincs szükség kioktató magatartásra, 
„felemelt ujjra” Németország részérôl 
–- mondta a visegrádi országokkal 
foglalkozó Karin Rogalska szabad-

úszó újságíró Magyarország kapcsán, 
aki „nem felejtette el” megemlíteni, 
hogy a magyarországi folyamatok 
kritikája elengedhetetlen. Boris Kál-
noky még hozzátette, hogy más orszá-
gokkal kapcsolatban is megfigyelhetô 
a minden eddiginél „keménykedôbb” 
hang, ezt jelzi például a „lustagörö-
gözés”. Kiemelte, hogy nem vet jó 
fényt a német újságírásra, amikor a 
náci retorikából merítve Európába 
ékelôdô „idegen testként” írnak Ma-
gyarországról, vagy a sajtó „gleich-
schaltolásáról” (uniformizálásáról), 
illetve „vezérállamról” írnak.

MEGVAN A MIGRÁNSIMÁDAT 
MAGYARÁZATA: UTASÍTOTTÁK 
AZ ÚJSÁGÍRÓKAT

Nem ez volt az elsô eset, amikor Bo-
ris Kálnoky elszólta magát. Az újságíró 
nevével tavaly októberben ismerke-
dett meg a magyar közvélemény, ami-
kor az RTL2 Magyarul Balóval címû 
mûsorában arra utalt arra, hogy a né-
met újságírók utasításba kapták, ho-
gyan számoljanak be a migránshely-
zetrôl. Igaz, ezután magyarázkodásba 
kezdett, mondván, félreértették sza-
vait. Nos, lehet, hogy most is lesz majd 
mit magyaráznia.

Kálnoky tavalyi szavaihoz annyit ér-
demes még hozzáfûzni, hogy az elmúlt 
egy évben több német média fôszer-
kesztôje is nyilvánosan elmondta, 
hogy hazudtak a migrációval kap-
csolatban, még ha nem is éjjel és nap-
pal. Legutóbb bô két héttel ezelôtt 
Giovanni di Lorenzo, a Die Zeit német 
hetilap fôszerkesztôje rukkolt elô a 
váratlan, ám annál döbbenetesebb 
vallomással. Merkel a berlini válasz-
tásokat követô beszéde után bevallotta: 
„Igen, mi is hazugsajtó voltunk”. Ké-
sôbb Boris Kálnoky egy német tévé-
ben tett váratlan, a nyugati PC-vel 
szembemenô kijelentést.

* * *
Németországból az idén szeptember 

végéig 10 082 migránst akartak visz-
szaküldeni Magyarországra az uniós 
menekültügyi szabályok alapján, és 
248 esetben volt sikeres az eljárás --– 
írta pénteken a Die Welt a szövetségi 
bevándorlási és menekültügyi hivatal 
kimutatása alapján.

A szövetségi bevándorlási és mene-
kültügyi hivatal (BAMF) januártól 
szeptember végéig pontosan 40 ezer 
menedékkérô visszaküldését kezde-
ményezte a dublini rendelet alapján, 
amely fôszabályként elôírja, hogy ab-
ban a tagállamban kell lefolytatni a 
menekültügyi eljárást, amelyben re-
gisztrálták a kérelmezô belépését az 
EU területére.

A 40 ezer ember közül 2860-at sike-
rült visszaküldeni az illetékes tagál-
lamba, ami azt jelenti, hogy 7,15 szá-
zalékban vezetett eredményre az igen 
hosszadalmas eljárás.

A legtöbb embert Magyarországra 
próbálták visszaküldeni, a sikeres eljá-
rások aránya 2,45 százalék.

A BAMF kiemelte, hogy többnyire 
nem az adott tagállam ellenállása mi-
att bukik el a kezdeményezés, ugyanis 
sok migráns megtámadja az átadásról 
szóló határozatot bíróságon, amely fel-
függesztheti vagy meg is szüntetheti 
az eljárást. Sokan pedig eltûnnek a ha-
tóságok elôl, ami azért gond, mert fél-
éves –-- egyes esetekben másfél éves 
–-- németországi tartózkodás után au-

tomatikusan Németországra száll a 
kérelem megvizsgálásának felelôssé-
ge, vagyis már nem lehet visszaküldeni 
ôket abba a tagországba, ahol az EU 
területére léptek.

Más tagállamok az idén szeptember 
végéig 24 435 menedékkérô Német-
országba küldését kezdeményezték, 
és 9688-at sikerült is átadni, ami csak-
nem 40 százalékos arányt jelent. A 
legtöbb ember –-- 4351 menedékkérô 
–-- átadását Svédország kezdemé-
nyezte, közülük 3254 vissza is került 
Németországba.

A BAMF rámutatott: idén fordul elô 
elsô alkalommal, hogy a társországok 
több menedékkérôt küldenek vissza 
Németországba, mint Németország 
más uniós tagállamokba.

* * *
Hat éve kezdte digitalizálni negyven-

millió oldalas ritka kéziratait és ôs-
nyomtatványait a vatikáni Apostoli 
Könyvtár. A több mint 80 ezres ritka 
gyûjtemény egy része, nagyjából 6000 
tétel már online böngészhetô a digitális 
könyvtár honlapján.

Egy japán digitalizálással foglalkozó 
cég segítségét igénybe véve látott neki 
a hatalmas feladatnak a vatikáni Apos-
toli Könyvtár. Hat év alatt már majd-
nem 5500 kéziratot és több mint 600 
ôsnyomtatványt tudtak digitalizálni, 
és ezek már böngészhetôk is a honla-
pon.

A cél egyértelmûen az, hogy a ritka 
és egyre sérülékenyebb emlékeket 
megôrizni az utókornak. A könyvtár 
webolalán egyébként két kategória 
közül lehet választani: kézirat és ôs-
nyomtatvány. A könyvtár vezetôségé-
nek tervei szerint a következô 4 évben 
nagyjából 15 ezer kéziratot visznek be, 
és arra készülnek, hogy a következô tíz 
évben végeznek is a több mint 80 ezres 
gyûjteménnyel. A kódexek nagy része 
a középkorból való. 

A munkát folyamatosan végzik, ezért 
a világ bármely pontjáról lehet szem-
ezgetni a könyvritkaságok között. 
Vergilius Aeneis-ének 400 körüli kézi-
rata például már teljes terjedelmében 
elérhetô. De ott van egy gyönyörû, 
kézzel írott Iliász is, ráadásul két 
nyelven, görögül és latinul. A böngé-
szés és az idôutas élményébôl egyál-
talán nem vesz el, hogy minden besz-
kennelt oldalra vízjelet tettek. 

Természetesen nem csupán az euró-
pai kulturkörbôl vannak digitalizált 
vagy arra váró kéziratok, ôsnyomtat-
ványok a könyvtár birtokában. Némi 
ügyesség kell az oldalon való navigá-
láshoz, amúgy angol, olasz és japán 
nyelvek közül lehe választani a tájéko-
zódáshoz. Az elsô percek után az em-
ber hamar ráérez a keresés ízére, fô-
leg, ha kipróbálja a részletes szûrést. 

* * *



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 nyújt lehetŒséget visszalapozni a 
keresett idŒre. Ehhez a fontos munká-
hoz kívánjuk tisztelettel hozzáfûzni az 
ausztráliai emigráció szerény szere-
pét és véleményét Csapó Endre ösz-
szállításában.

ElŒzŒ (12-es számú) közleményünk-
ben közzétettük memorandum alak-
jában az ausztráliai társadalmi életet 
képviselŒ Ausztráliai Magyar Szö-
vetség javaslatát, amiben vázoltuk 
egyeztetett elképzelésünket a Magya-
rok Világszövetsége céljairól és fela-
datairól. Címe: Az Ausztráliai Magyar 
Szövetség Memoranduma a Magya-
rok Világszövetsége átszervezése és 
alapszabályai tárgyában. Összeállítá-
sára azért került sor, mert Budapes-
ten a Magyarok Világszövetsége ne-
vû volt állampárti intézmény elfogad-
hatóvá átalakítása során követelés 
tárgya volt teljesen új alapszabály al-
kalmazása, ennek során Csoóri Sán-
dor ideiglenes elnök levelet küldött 
többek között az Ausztráliai Magyar 
Szövetségnek, 1992. március 16-i ke-
lettel, ami március 26-án érkezett 
meg.

Valójában a vita nem is azon volt, 
hogy mi maradjon, mi változzon az 
alapszabályokban. A nyugatiak elsŒ-
sorban azt követelték, hogy a régi, 
pártállami emberek tûnjenek el a Vi-
lágszövetség élérŒl, és hogy az új 
helyzetnek megfelelŒ szervezeti kere-
tet kapjon. Azt tapasztaltuk, hogy Bu-
dapesten leragadtak az alapszabályok 
részleteinek vitáján, mintha megfe-
ledkeztek volna, hogy merŒben új 
helyzet van azáltal, hogy ezúttal, az 
elnevezésnek megfelelŒen, a világ 
magyarságát összefogó szövetség lét-
rehozását vállalták. 

Számunkra ez a hármas földrajzi 
tagolódás már kezdettŒl fogva érthe-
tetlen volt egyetlen Budapesten e-
jegyzett társadalmi egyesületi keret-
ben. Az általános magyarországi 
egyesületi mûködési szabályzatba 
próbálták beleszorítani az ország ha-
tárain túli magyar egyesületeket és 
egyéneket, noha nem Magyarorszá-
gon folytatnak tevékenységet.

A szépen megfogalmazott magasz-
tos célok eléréséhez vezetŒ tevékeny-
ség mikéntjérŒl, tárgyi eszközeirŒl, 
értelmezhetŒ programjairól szó sem 
esett az egyesület képviseleti, tiszt-
ségviselŒk hatásköri vitája során.

Ezért határoztunk a feladatokra, 
hiányokra rámutató memorandum 
megfogalmazása mellett. Nagyon re-
méltük, hogy általa felkeltjük a fi-
gyelmet a lényegre: a célok és fel-
adatok rögzítésén alapuló, azokat 
megvalósítani képes egyedi szervezet 
létesítése követelményére.

Felmerült a feltételezés, hogy Kom-

lós Attila és a régi párttársak azért 
ragaszkodnak a csak magyarországi, 
még pártállami egyesületi keretbe 
szorított, éppen ilyenre  privatizált 
állapothoz, hogy megtarthassák az 
intézményt a kezük alatt. Fontosnak 
tartottuk, hogy az emigrációs szerve-
zetek egységesen lépjenek fel besoro-
lásuk ellen egy magyarországi átlag 
egyesületi keretbe, ahol bármilyen 
érvényesülésük egyharmados lesz, és 
amiben az anyagországi tagegyesü-
leteknek feladatuk nem lesz, csak 
igényük. 

Az emigrációs feladatok folytatá-
sának területe nem Magyarország. A 
nemzeti emigráció munkája részben 
egyéni, részben egyesületi tevékeny-
ség eredménye, és a fontosabb orszá-
gokban történik. Ez a tevékenység 
nagyon hiányolja az egyeztetést, a 
módszertani rutint, öszehangoltságot 
és hivatkozási adatbázist. Ezt nyújt-
hatná Magyarországról valamilyen 
nemzetpolitikai intézet. 1992-ben az 
akkori politikai intézményekben, az 
MDF-kormány környékén sem volt 
még képesség az emigrációs tevé-
kenység értékelésére, nem hogy an-
nak intézményesítésére. Jeszenszky 
hozzáállása volt irányadó.

Mindez nem utólagos megállapítás. 
Az Amerikai Magyarok Országos Szö-
vetsége tb. elnöke, Dr. Balogh Sán-
dor Nyilatkozat-ot küldött szét 1992. 
március 28-i kelettel, aminek beveze-
tŒ mondata így szól:

„Az Amerikai Magyarok Országos 
Szövetsége 1992. március 21-én tar-
tott Igazgatósági Gyûlése, a Szövet-
ség Külügyi (Nemzetközi Kapcsola-
tok) Bizottsága jelentése alapján, fi-
gyelembe véve a magyarországi hely-
zetet személyes tapasztalatok, beszél-
getések, valamint az otthoni és emig-
rációs sajtóban megjelent hírek és 
cikkek alapján a következŒ nyilatko-
zat közzétételét határozta el:

(A 5 pont közül itt csak az 5. pontot 
ismertetjük.)

5. A nemzeti emigráció-óriási múlt-
beli erŒfeszítéseit az amerikai és 
egyéb kormányoknál hazánk felsza-
badukása érdekében otthon semmibe 
veszik, és a nemzeti emigráció kül-
földi politikai kapcsolatainak felhasz-
nálására valamint szakértŒik támoga-
tására nincs igényük. A rengeteg mu-
lasztásnak és a fejlŒdés stagnálásának 
egyik lehetŒ magyarázata, hogy az 
otthoni politikusok és „szakemberek” 
féltékenyen Œrzik pozíciójukat, és 
nem hajlandók a demokráciában és 
kapitalista gazdasági rendszerben 
jártas honfitársainkat még meghall-
gatni sem. Ez a mulasztás annál is 
tragikusabb, mert nem csak az ottho-
ni reformok késnek, és segítségünk 
elutasítása nemcsak idŒŒveszteséget 
jelent, hanem a nemzeti emigráció 
legértékesebbb rétege, akik még be-
szélnek magyarul, kiöregszik, és szá-
muk  napról-napra csökken, így az Œ 
tudásuk és tapasztalatuk örökre el-
vész, ha az otthon tovább késik azt 
igénybevenni. Általános vélemény 
szerint otthon csak pénz kell, de a 
nemzeti emigráció tanácsa vagy szak-
mai segítsége az nem! ....”

A körülmények azt sugallták szá-
munkra, hogy tekintsük a Magyarok 
Világszövetségét alkalmassá tehetŒ-
nek, minthogy kívüle semmi más le-
hetŒség akkor nem volt. Ennek felis-
merésével jött létre az Ausztráliai 
Magyar Szövetség (AMSz) Memoran-

duma, amit igyekeztünk a nemzeti 
emigráció más földrészeken mûködŒ 
szervezeteinek megküldeni. Ezekre  
többen válaszoltak, közülük néhány 
válasz itt olvasható:

Pátkai J. Róbert, a Brit Lutherá-
nus Egyháztanács elnöke levele Kar-
dos Bélának, a NSW-i Magyar Szö-
vetség elnökének:

„Múlt évi üzenetváltásunk után ma 
örömmel és köszönettel vettem az 
Ausztráliai Magyar Szövetség Memo-
randumát. A mellékeltek láttán nyil-
ván látni fogja, hogy a memorandum 
számunkra pont idŒben érkezett, 
mert alakuló országos összejövetelün-
kön azt már használhatjuk is. A dele-
gátusoknak megfelelŒ fotómásolatban 
postáztam. Kérem, fogadják Œszinte 
elimerésemet kitûnŒ munkájukért. 
Ebben, egyben a szolidaritás kifejzé-
sét is látom, a nemzetközi összefogás 
szép, példát nyújtó gesztusát.  Továb-
bi kooperációnk reményében,

Pátkai Róbert”
–––––––––––
Az Amerikai Magyarok Országos 

Szövetsége elnöke levele Kardos Bé-
lához 1992. május 15-én.

„Ma kaptam meg köszönettel az 
MVSZ-el kapcsolatos álláspontotokat. 
Gyorsan válaszolok, mert szombaton 
megyek Európába, és Helsinkiben is 
megállunk egy hétre. Pásztor Laci pe-
dig ugyancsak szombaton jön vissza 
Magyarországról, és így nem tudom 
vele összeegyeztetni az álláspontun-
kat. Én teljes mértékben egyetértek 
veletek és támogatom a ti álláspon-
totokat.

Nekem fŒleg az tetszik, hogy ti is 
kétirányú együttmûködést javasoltok, 
és az emigrációnak nagyobb szerepet 
szántok a nemzet életében, mint azt 
az otthoniak igénylik. Teljes mérték-
ben igaz, hogy jelenleg a helyzet 
lényegesen különbözik, és a nyugati 
magyarság komoly tényezŒ lehetne a 
nemzet jövŒjében. FŒleg a nyugat 
kormányoknál való helyzeti elŒnyün-
ket kellene kihasználni.

Sajnos, mielŒtt a javaslatotokat ér-
demben lehet vizsgázni és megvaló-
sítani, egy még alapvetŒbb kérdést 
kell tisztáznunk. Mint említettem,az 
otthonnak (illetve a hivatalos Magyar-
országnak) nincs ránk igénye illetve 
szüksége. Inkább egyenesen félnek 
tŒlünk. Nekik úgy látszik, meg van 
kötve a kezük, többek közt velünk 
kapcsolatban is. Bizonyára Ti is hal-
lottatok bizonos paktumokról. ... Ez 
érzŒdik az Amerikai Magyar Koalíció 
támogatásában és az Amerikai Ma-
gyarok Országos Szövetségét ért bel-
sŒ támadások mögött is. ... Tavaly 
például Entz Géza teljes erŒvel elle-
nezte az MVSZ elŒtalálkozón, hogy a 
nyugati emográció hathatós szerepet 
kapjon.

Sajnos, paktumok kötik a kormány 
kezét a kápátmedencei magyarsággal 
kapcsolatban is, és minden valószínû-
ség szerint ezért nem szerepel a ki-
sebbség kérdése a napirenden.  Je-
szenszky idén, március 23-án a Hel-
sinki  CSCE konferencia megnyitása 
alkalmából kijelentette, hogy bár van 
egy mozgalom, hogy a vétójogot ga-
rantáló egyhangú szavazatok helyett 
„súlyozott többség” dönthessen, de 
hozzátette, hogy a memzeti kisebb-
ségek kérdésében a kormány ezt nem 
tartja alkalmasnak: »Ebben a kérdés-
ben kifejezetten törekszünk a kons-
zenzus vagy a minél szélesebb körû 

egyetérésre« – mondta Jeszenszky. 
Ezt a Magyar Hírlap 1992. március 
24-i számában minden felháborodás 
vagy kommentár nélkül közli. Tehát 
a románoknak, a szlovákoknak és a 
szerbeknek, ha még addig benn 
lesznek a CSCE-ben a kisebbségi 
kérdésben vétójogot támogat Jeszen-
szky.

Ezen kívül szeretném közölni vele-
tek, hogy mi szeretnénk hivatalos 
képviseletet létrehozni otthon. 

Újabban egyre több szó hangzik el 
otthon is, hogy valamilyen formában 
szavazhassunk. Szerintem a kétkama-
rás rendszer lenne a legalkalmasabb, 
mint azt a csatolt Kónya-féle levélben 
is írom. Ha visszajöttem HelsinkibŒl, 
részletesebben kifejtem elképzelése-
met, amirŒl természetesen értesítelek 
benneteket is. ...

Szívélyes üdvözlettel,
Dr. Balogh Sándor”

––––––––––

Tollas Tibor levele Csapó Endré-
nek 1992. június 5-én:

„Leveledet és állásfoglalástokat sok-
szorosítottam és átadtam Makra Zoli-
nak és Radnóczy Tóninak, valamint 
elküldtem levélben alábbiaknak:

Bozsóki János (Svájc), dr. Czettler 
Antal (Svájc), Szabó Péter (Svájc), 
Szutrelly Péter (Solingen), Kunéry 
István (Hollandia), Jakabffy ErnŒ 
(Svédország), Beleznay Péter (Fran-
ciaország), v. Gorka Pál (Anglia).

Magam részérŒl, ahogy eddig is, a 
Ti álláspontotokat vallom. Sajnos, 
nagyon sajnos, hogy Te nem lehetsz 
itt idén. Én magam idegileg nem 
bírnám ezt a csatát, nem leszek 
ott.”....

––––––––––––––––
Levél a Németországi Magyar Szer-

vezetek Központi Szövetsége elnöké-
tŒl Dr. Szutrély PétertŒl Csapó 
Endrének:

„Kedves Barátom! Tollas Tiboron 
keresztül ért el leveled is, meg bead-
ványotok az MVSZ ügyével kpcsolat-
ban. Azt kell látnom, hogy „rokonlel-
kek” vagyunk, sok esetben mi is így 
gondolkodunk, mint Ti! Ennek bi-
zonyságára én is megküldöm nektek 
a mi beadványunkat másolatban. 
Természetesen vannak részletekben 
ilyen-olyan elképzelések, ezek össze-
gezése és a legjobb út megtalálása 
lenne Bp. feladata. Hát bizony egye-
lŒre messze állnak feladatuk magasla-
taitól. (Én a magam részérŒl egyre 
inkább azt érzem, hogy teljesen hiába 
minden beadvány, javaslat, sok órás 
gondolkodás, gépelés, talán el sem 
olvassa senki.) 

Egy szó, mint száz; Œszintén remél-
jük, hogy augusztusban mégis sikerül 
egy olyan MVSZ-t összehoznunk, 
amely a magyarság hasznára és örö-
mére lesz, nem pedig szégyenére, 
mint eddig. Ha ezt az érzést augusz-
tusban nem kapjuk meg, úgy – fájda-
lommal – de viszahúzódunk majd 
ettŒl a színtértŒl; sem erŒink, sem 
idegeink nem engedik meg az örökös 
kicsinyesség állapotát. Csak méltó 
magyar régiókban kívánunk közle-
kedni! Hogy ezt elérjük, roppant fon-
tos lesz az összetartás! Nagyon sze-
retném hát, ha Ti is, mi is ott Buda-
pesten egy gondolatkört képvisel-
nénk; erre minden okunk meg is van, 
életünkkel sem ellenkezik. Ennek 
tudatában örülök, hogy legalább 
ennyiben felvehettük egymással a 
kapcsolatot. ...”

A fôtitkár egyéni
állásfogalalása

A nemzeti emigráció világszövetség-
elképzelését Dr. Kincses Elôd fŒtit-
kár – a szervezet irányításának meg-
fogalmazása körül szorgoskodók kö-
zül talán egyedüliként – vette figye-
lembe, és ennek vonalán igyekezett 
azt bevinni a már két éve folyó vita 
tárgyalási anyagába. Ez tûnik ki az 
általa megfogalmazott és közzétett 
iratban, amelynek címe:

„A Magyarok Viládszövetsége 
feladatai és felépítése”

Érdemes teljes egészében idézni:

A anyaországi magyarok kultúrájá-
nak megŒrzése, gazdasági fellendü-
lése, jogainak biztosítása a demok-
ratikusan választott magyar kormány 
és parlament feladata.

A külföldi magyarság anyanyelvi 
kultúrájának megŒrzése, a kisebb-
ségek gazdasági megerŒsítése, jo-
gainak védelmezése elsŒsorban a 
Magyarok Világszövetsége feladata.

MindebbŒl az következik: a Magya-
rok Világszövetsége fŒleg a Magyar-
ország határain kívül élŒ magyarok 
szövetsége kell legyen. 

Véleményem szerint a jelenlegi tel-
jesen esetleges anyaországi részvételt 
szabályozni kell, és csak azoknak a 
magyarországi szervezeteknek sza-
badna helyet biztosítani az MVSZ-
ben, amelyek a külföldi magyarsággal 
való kapcsolattartásért jöttek létre. 
(Pl. Rákóczi Szövetség, Erdélyi Szö-
vetség, stb.)

A jövŒben az MVSZ kettŒs feladatot 
kellene ellásson:

1.) A külföldi magyarságot be kelle-
ne kapcsolnia a sikeres Magyarország 
megteremtésébe. Mindnyájan tudjuk, 
nincs hatékonyabb nemzetiségi politi-
ka, mint egy olyan Magyarország, 
amelyre minden magyar büszke le-
het, ha minden magyarban tudatosul-
hat az, hogy érdemes magyarnak 
lenni.

2.) A kisebbségi sorba taszított, és a 
„nyugati” emigrációban élŒ magya-
rokat össze kellene fognia, közelebb 
kellene hozza egymáshoz, az utód- 
államokban élŒ magyarok gazdasági, 
kulturális talpraállása, jogainak 
nemzetközi fórumokon, nemzetközi 
sajtóban való védelmezése végett. Ez 
a tevékenység pozitív hatást gyako-
rolna az emigrációs magyarság éle-
tére is.

A Magyarok Világszövetségének 
augusztus 19–21 között sorrakerülŒ 
küldöttgyûlése egy ilyen szövetség 
megteremtését kellene elérje. Azért, 
hogy az MVSZ szempontjából fon-
tosabb két régió (a kisebbség ma-
gyarság és a nyugati magyarság) 
képviselŒi megfelelŒ módon tudják 
ezt az álláspontot képviselni, e két 
régió 80–80 küldöttel kellene részt-
vegyen a küldöttgyûlésen, szemben 
az anyaországi 60-nal. Úgy ahogyan 
azt az Ausztráliai Magyar Szövetség 
javasolta, az MVSZ elnökségében a 
kisebbségek és a nyugatiak 7–7, az 
anyaországiak pedig 5 tagot válasz-
tanának. Ezeknek az arányoknak az 
érvényesülését a választmányban is 
biztosítani kell.

Javaslatom a Magyarok Világszö-
vetségében kifejtett öt hónapi tevé-
kenységem tapasztalatai és az 1992. 
május 28-i magyarországi elŒválasz-
tási gyûlésén látottak alapján fogal-
maztam meg.

A Magyarok Világszövetsége történeti áttekintése (13)
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A gyûlésen is felvetettem, nincs 
végiggondolva, az anyaországból kik 
és miért kell a Magyarok Világszö-
vetségének tagjai legyenek. (Pl.: 
egyes önkormányzatok is tagjaink. 
Erre a kérdésfelvetésemre egyetlen 
hozzászóló sem reagált!)

Azt hiszem, ha a javasolt szempon-
tok szerint alakítjuk át a Magyarok 
Világszövetségét, akkor biztosíthatjuk 
annak lehetŒségét, hogy ezekben a 
sorsfordító idŒkben az összmagyarság 
érdekében hatékonyan tudjunk mun-
kálkodni.

Budapest, 1992. június 2.
Dr. Kincses Elôd fŒitkár.

––––––––––––––––––––––––––

A Magyar Harcosok Bajtársi Közös-
sége (MHBK) Franciországi FŒcso-
portja elnöke, Dr. Szén József levele 
Csoóri Sándor MVSZ elnökhöz 1992. 
június 25-én:

„Elnök Uram!
1992. június 4–5-én találkoztunk 

Párizsban munkatársaiddal. Dr. Kin-
cses ElŒd, Dr. Szeredy Ervin,  Timkó 
Iván és Dr. Vinczeffy Zsolt a legjobb 
benyomást gyakoroltak valameny-
nyiünkre.

Ma telefonált Gál Áron Stuttgartból: 
az MVSZ által tervezett megbeszélés 
idŒpontját elŒbbre hoztátok. 1992. jún. 
27. tartja Dr, Czettler Antal a Szabad 
Magyarok Kongresszusa rendezésé-
ben. Kért, hogy vegyek rajta részt. E 
hét végén sajnos, nem mozdulhatok 
Párizsból, így nem mehetek Mün-
chenbe.

Kurcz Bélának adott nyilatkozatai-
dat is ma reggel olvastam a Magyar 
Nemzet 1992. jún. 20-i számában.

Alábbi hevenyészve írt soraimat 
fenti két ténykörülmény figyelembe 
vételével vagyok bátor Hozzád faxon 
eljuttatni.

Az MVSZ átszervezése ügyében 
Neked is megküldtem „Magyarok 
Világszövetsége és a világ magyar-
sága” címû tanulmányomat. Remé-
lem, megkaptad. A fax-ot Kincsesnek 
küldtem. Neki ugyanis akkor pont 
válasszal tartoztam. A faxozó kis-
asszonyt viszont külön kértem, ké-
szítsenek Részedre és Szeredy Ervin 
bajtársam részére is egy-egy másola-
tot írásomról. Sejtelmem sem volt 
akkor még az MVSZ ottani belsŒ 
nehézségeirŒl.

Kardos Béla, az Ausztráliai Magyar 
Szövetség elnöke, valamint Dr. Hódi 
Sáándor,  a VMDK alelnöke 1992. jún. 
4-i faxleveleit a párizsi értekezleten 
kérésükre fent felsorolt  munkatár-
said elŒtt is felolvastam. Hozzáfûz-
tem, hogy nemcsak az MHBK fran-
ciaorzági fŒcsoportjának, hanem az 
MHBK világszervezetének álláspont-
jai is lényegében azonosak: ránk 
„nyugatiakra” ma elsŒsorban az idŒ-
szerû nagy nemzetpolitikai célokért 
vívandó eszmei küzdelem feladatai 
hárulnak.

SorsdöntŒ események peregnek 
ugyanis naponta szemünk elŒtt. A 
világ közvéleménye nem elhanyagol-
ható tényezŒ a magyar ügy szempont-
jából sem. Évtizedeken keresztül lát-
tuk, tapasztaltuk, mennyi még a 
teendŒ ezen a téren. Senki helyettünk 
nem fogja ismertté tenni, megvédeni 
igazunkat, történelmi jogainkat, mér-
vadó nyugati körök elŒtt.

Az adott magyar helyzetben mind-
inkább nyilvánvaló, hogy a kormány 
illetŒleg a magyar külképviseletek 
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lehetŒségei korlátoltak. Bizonyos le-
hetŒségei csupán a kisebbségvédelem 
terén állnak fenn. Ezzel szemben a 
szétszórt nyugati magyarság keze 
szabad. Ránk hárul ma az a törté-
nelmi feladat, hogy a világ közvéle-
ménye elŒtt a magyar igazság szó-
szólója legyen. Hirdettük a magyar 
nép jogait közel félévszázadon ke-
resztül. Most még erŒteljesebben kell 
ezirányban dolgoznunk.

Ne intézzétek el, kérlek e szellemi 
küzdelmet otthon egy kézlegyintéssel. 
E téren külföldön félévszázados gya-
korlat, tapasztalat, megcáfolhatatlan 
eredmények állnak mögöttünk.

Tudom, a nemzetpolitikai, nemzet-
védelmi küzdelem semmilyen fogal-
mazásban nem egyeztethetŒ össze 
tervezett alapszabályotok célkitûzé-
seivel. Ilyen irányú módosítás nem is 
foganatosítható éppen az elszakított 
területeinken élŒ magyarság nélkü-
lözhetetlen jelenléte miatt sem.

Nem látok más megoldást, mint 
külön-külön alapszabályokat terem-
teni a MVSZ ún. csúcsszervének 
három nemzettestére. Még akkor is, 
ha ezáltal látszólag „eltûnt” az egység. 
Az egység nem akkor hatásos, ha 
„mindenki” kedvéért kikapcsolnak 
egy jól mûködŒ motort. Egység akkor 
van, ha három motor három gépet 
ugyanabba az irányba eredményesen 
viszi elŒbbre.

Már több hónapja ez a véleményem. 
A mostani délvidéki helyzet csak 
megerŒsített álláspontomban.

Igaza van Ausztráliának, elŒbb az 
alapokat, ezek közül is a leglényege-
sebbeket, a célkitûzéseket kell tisz-
tázni. Részletkérdésekben könnyebb 
megegyezésre jutni. Távolságok, sze-
mélyi értékjelzŒk hiánya, az idŒ 
rohanása is csak bonyolítják a meg-
oldást. 

Ha döntŒ lépésre van még módotok, 
talán létrejöhet még valami augusz-
tus elŒtt, Ha nem, az augusztusi 
összejövetel is nyilván újból ered-
ménytelen erŒtékozlássá fajul. Örül-
nék tehát, ha az esetleges teljes 
átszervezés tekintetében személyes 
döntésedrŒl mielŒbb értesítést kap-
hatnék TŒled.

Kemények a szavaim. A Személyed-
nek járó köteles tisztelettel kérem 
ezért szíves elnézésedet. A diplomá-
cia kifelé jó, szükséges, célravezetŒ. 
Azok közt azonban, akik egymással 
szorosan együtt kívánnak mûködni, 
Œszinte párbeszéd alapvetŒ kérdések-
ben nélkülözhetetlen. 

Dr. Szén József 
U.i. A Kurcz tudósítás szép, megha-

tó. Elvi megállapítások, mellyekkel 
szintén nem mindenben értek egyet. 
Most a tények elŒtt állunk. Te, sok 
más, és itt ezen a papíron én. Nem a 
múlttól, tŒlünk függ, mire viszi majd 
a MVSZ. Milyen eredményeket képes 
teremteni az MVSZ-együttmûködés a 
nemzet érdekében. 100 év múlva 
minket áldanak vagy átkoznak majd 
utódaink.”

–––––––––––––––––
Magyarok Világszövetsége
és a világ magyarsága
A fent idézett levélben említés tör-

tént Dr. Szén József „Magyarok Világ-
szövetsége és a világ magyarsága” 
címû tanulmányról. Érdemes ebbŒl 
idézni a befejezŒ részt:

„Az utódállamok magyarságának 
szabadsága korlátozott. Célkitûzéseik 

lényege csupán az önsegély, az ér-
dekképviselet, a magyar nyelv, a 
tudomány, tájvédelem és hasonló 
feladatok teületeire vonatkozhatnak.

A nyugati szórványmagyarság hely-
zete a másik nemzettest adottságaitól 
eltérŒ.  Jelen van az öt világrész vala-
mennyi nagyobb gócpontján. Síkra 
szállhat bárhol, bárki elŒtt és bármi-
kor a magyar érdekekért, Magyaror-
szág jogaiért, igazságáért. A volt 
politikai számûzöttek rétegében talán 
kevés az ún „intellektüell”-elem, nagy 
számban lelhetünk azonban soraikban 
érettségizett és egyetemi tanulmá-
nyaikat el is végzett értelmiségit, 
hazafit. Megélhetésük terén szerzett 
függetlenségük sem elhanyagolható 
tényezŒ.

Ha az MVSZ felépítésében alapvetŒ 
szerkezeti változások nem történnek, 
félŒ, hogy a magyar adófizetŒket 
terhelŒ jelentékeny összegek nem 
igen viszik a jövŒben sem elŒbbre a 
magyar ügyet. Lesznek ugyan kirán-
dulások, akad mindig érdeklŒdŒ a 
nemes célok iránt, a lényegtŒl, a nagy 
magyar összefogástól azonban to-
vábbra is olyan messze marad az 
MVSZ, mint amilyen messzire taszí-
totta Œt az utolsó félévszázad magyar 
történelme.

Átszervezésére tehát múlhatatlanul 
szükség van. Etéren több megoldás 
képzelhetŒ el. A magam részérŒl a 
nemzeti egység megŒrzése mellett 
egymástól viszonylag elkülönített 
csoportok szervezeteire gondolok.

Az MVSZ jelenlegi központi törzse 
kis körre szûküljön. Szerepe csupán 
összekötŒ kapocs legyen egyrészt a 
hivatalos Magyarország, másrészt az 
alábbi elvileg „függetlenített” tagszer-
vezetek, azaz

a) a magyarországi magánszer-
vezetek, illetŒleg azok csúcsszerve;

b) az utódállamok magyar szerveze-
tei, illetŒleg azok csúcsszerve;

c) a mindenképpen létrehozandó 
nyugati magyar szervezetek csúcs-
szerve közt.

Ilyen természetû szervezeti felépí-
tés fokozottabb mértékben tenné 
lehetŒvé az utódállamok szociális és 
kulturális megsegítését. A nyugati 
magyarságnak kötetlenebb, egyúttal 
azonban szervezettebb kereteket, 
lehetŒségeket nyújthatna egyetemes 
magyar nemzetpolitikai tevékenység 
kifejtésére is.

Nyugati magyar szervezeti csúcs-
szerv megalakulása rendkívüli támo-
gatást adhatna több vonatkozásban a 
magyar külpolitikának is, többek közt 
nemzetközi síkon növelhetné erŒteljes 
mértékben nemzeti tájékoztató (pro-
paganda) tevékenységünket. 

Gyakran évtizedes szervezeti mun-
ka az alapja a kölcsönös személyi 
bizalomnak, a valódi célok tisztasá-
gának. Külön gondok, körülményes 
intézkedések nélkül párhuzamos ha-
tások érhetŒk el azok áltat, akik 
évtizedek óta a helyszínen élnek. 
Rendkívüli kapcsolatokra nyílnának 
lehetŒségek, nemcsak a befogadó 
országok, hanem az ún. társemigrá-
ciók felé is. ElképzelhetŒ az is, hogy 
ilyen nyugati „csúcsszerv” székhelye 
otthon vagy akár külföldön (például a 
párizsi Magyar Házban) mûködhetne.

Az 1992 augusztusi közgyûlés meg-
hirdetett napirendje döbbenetes. Em-
lékeztet a Kádár-korszak rendezvé-
nyeire, A lényeg elodázása. A szorgal-
mazott vitákra, a fogadásokra, a 
decemberi és egyéb „anyanyelvi” 

konferenciákra. MeggyŒzŒdésem, 
hogy az „új vezetŒség” nem látja a 
még tevékeny elŒdök valódi céljait: 
továbbra is törpe kisebbség döntŒ be-
folyását biztosítani az MVSZ nemzeti 
jelentŒségû intézményében.

Magyarország külpolitikáját a nép-
képviselet elŒtt felelŒs magyar kor-
mány irányítja. A határokon kívüli 
magyarság átfogó szervezete sem 
maradhat a végtelenségig rejtett erŒk 
s letûnt népidemokraták érvényesülé-
si területe. Egyetemes magyar érde-
kek fûzŒdnek a történelmi változások 
korában ahhoz, hogy a Magyarok 
Világszövetségében is sürgŒsen befe-
jezŒdjék a rendszerváltozás. A de-
cemberben élre került új vezetŒség 
ne tékozolja tovább erejét és idejét 
bonyolult útvesztŒkre. Két-három 
megszervezett út, pár tucat szemé-
lyes megbeszélés még mindent hely-
rehozhatna.

Szórványmagyarságunk minden bi-
zonnyal támogatná az olyan MVSZ 
ügyét, amely mindenek elŒtt az örök 
magyar nemzeti célok szolgálatát 
tûzné zászlajára.

Dr. Szén József, Párizs

–––––––––––––––––
A Magyar Szabadságharcos Világ-

szövetség Nagybritanniai Csoportjá-
nak elnöke, Szakály János elŒterjesz-
tett véleménye a Magyarok Világszö-
vetsége szerepérŒl. (Részlet.)

Az MVSZ legyen úgynevezett „füg-
getlen parlamentje” a hazánk határa-
in kívül élŒ összmagyarságnak, ne 
legyen függvénye semmiféle hazai 
kormány- vagy pártpolitikának.

Tekintettel arra, hogy a magyar 
határokon kívül élŒ magyarság száma 
meghaladja az öt milliót, igyekezzen 
az MVSZ elérni azt, hogy a minden-
kori magyar kormány vegye figye-
lembe ezen nagyszámú magyarság 
politikai, gazdasági és erkölcsi súlyát, 
nem utolsó sorban a világ minden 
tájára kiterjedŒ nagy összeköttetéseit 
hazánk javára. 

Hasson oda, hogy a volt emigrációt 
ne mellŒzhessék tovább a hazai kor-
mányok, mint eddig tették. Adjanak 
szavazati jogot minden külföldön  élŒ 
magyarnak, ha azok a követelmény-
nek megfelelnek. 

Az MVSZ hallassa szavát annak a 
sok százezer meghuncolt, bebörtön-
zött, kitelepített, vagyonától megfosz-
tott személynek az érdekében, akik 
még mindig mellŒzve vannak.

Adják vissza vagyonukat mindazok-
nak, akiktŒl elvették a kommunista 
éra alatt. Mindaddig, amíg ezek meg 
nem történnek, nem lesz nyugalom 
hazánkban. 

Követelje az MVSZ a bûnösök, 
gyilkosok megbüntetését, a volt kom-
munistáknak a jelenlegi közigazga-
tásból való eltávolítását.

Követelje az úgynevezett volt hábo-
rús bûnösségért elítéltek ügyének 
revízió alá vételét. Ezek az ítéletek 
törvénysértések sorozatával jöttek 
létre.

Követelje a megszállt területeken 
élŒ magyaroknak a magyar állam-
polgárság megadását, ha azok kérik, 
ezzel védelmet is nyújtva számukra.

Az MVSZ világnyelveken adjon ki 
folyóiratokat, könyveket a magyar 
nép ezeréves Magyarországa törté-
nelmérŒl. Erre a célra használja fel 
az emigrációt szerte a világon.  Ku-
tassa fel a nyugati emigráció által 
szerkesztett és kiadott történelmi 

munkákat.
Az október 22-én Budapesten meg-

nyíló, az emigráció munkásságáról 
szóló kiállítás anyaga is felhasznál-
ható. Segédeszközként felhasználható 
a csatolt „ErŒtlen magyar külpolitika” 
címû munka Lánczay Ervintól, 
továbbá a „One Land Two Nations”, 
„The Unmaking of Peace” Bodolai – 
Csapó szerzŒktŒl.

Ha a megalakult MVSZ az így és a 
talán még hasonlóképpen gondolkodó 
más szervezetek vezetŒinek elgondo-
lásást is figyelembe veszi és alkal-
mazza, abban az esetben mi minden 
erŒnkkel fogjuk támogatni. Ha pedig 
azt látjuk, hogy ezen szervezetet 
bármilyen nemzetellenes vagy öncélú 
irányzat meglovagolja, befolyásolja, 
kilépünk és elfordulunk tŒle.

–––––––––––––

Kardos Béla
széleskörû tevékenysége
az ausztráliai javaslatok elfogadta-

tása érdekében. 
1992. augusztus 11-i levelében je-

lenti az alábbiakat:
Tudatom, hogy augusztus 4-e és 10-

e között, Pordány László nagykövet 
közbenjárásával a következŒ szemé-
lyekkel találkoztam és folytattam 
megbeszélést az AMSZ által kért és 
javaslatba hozott elgondolások érde-
kében:
1.) Dr. Fejér Dénes, a Zrinyi Kiadó 

igazgatója, a POFOSZ vezetŒségi 
tagja,

2.) Dr. Kelemen András, külügymi-
niszteri államtitkár.

3.) Ábrahám DezsŒ, a Nemzetközi 
Transsylania Alapítvány fŒtitkára,

4.) Csurka István, MDF elnökségi tag, 
a Magyar Fórum fŒszerkesztŒje,

5.) Bégány Attila kormányfŒtanácsos 
és Zika Klára, a Határon Túli Ma-
gyarok Hivatala vezetŒi,

6.) Csoóri Sándor, MVSZ elnök és 
Timkó Iván elnöki tanácsadó,

7.) Gergátz Elemér földmûv. miniszt.
8.) Dr. Kozma Huba, orszgy. képvi-

selŒ, a Gazdakörök Orsz. Szöv. elnök
9.) Dr. Kincses ElŒd, MVSZ fŒtitkár,
10.) Nahimi Péter, MDF elnökségi 

tag, az MDF Határon Túli Magyarok 
Osztályának felügyelŒje, 

11.) Gálfalvi György a marosvásárhe-
lyi Látó h. szerkesztŒje és Zelei 
Miklós a Délmagyarország munkat.

12.) Gyulai Endre, Szeged-Csanádi 
megyéspüspök.

Tudatom továbbá, hogy Csapó End-
re tanulmányát Ámon Antal fogja fel-
olvasni augusztus 18-án, a Várban, a 
Határontúli Magyarok Fóruma kere-
tében.  Ugyancsak sor kerül Ámon 
Antal elŒadására, ismerteti javaslatát 
egy Központi Tájékoztató Intézet lét-
rehozására, ami tájékoztató anyagot 
szolgáltat az emigrációs tevékenység 
számára.

Dr. Bodolai Zoltán elóadására aug. 
19-én kerül sor, már a Világtalálkozó 
keretében, a megnyitás utáni elŒadá-
sok között.

***
A Magyarok Világszövetsége  rend-

szerváltozáskori zavaros idŒszakát 
követtük 13 részletben. Továbbra is 
arra keresünk feleletet, hogy annyi 
jószándékú törekvés miért nem ered-
ményezett egy olyan magyar intéz-
ményt, amiben kifejezést nyerne egy 
nagymúltú nemzet összezáró ellenál-
lása, szemben a kor minden köteléket 
lebontó irányzatával.       (Folytatjuk.)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

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

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,

1 órától  Nôszövetségi gyûlés
(Watkins St.bejárat)

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a 

Bocskaiban Mindenkit szeretettel várunk!

A victoriai kerület lelkipásztora Dézsi Csaba
Lelkészi hivatal: 121 St. Georges Road,  North Fitzroy

Postacímünk: P.O. Box 1187 North Fitzroy, 3068
Az Egyház honlapjának címe:

www.reformatus.com.au
E-mail: melbref@gmail.com

Telefon: (03) 9481-0771 
Mobile: 0414-992-653 (Dézsi Csaba lelkész)

Csutoros István fôgondnok: 9439-7067 mob.: 0407 683 002 

NSW. SYDNEY
2016. december 11-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. december 11-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 december 11-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) december 

du. 2 órakor Bibliaóra
2016.december (minden hónap harmadik 
vasárnapján) du. 2 órától Istentisztelet 

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
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.december 11-én de. 11.30 órától Karácsonyi Istentisztelet

Karácsonyi mûsor 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

Karácsonyi és Évvégi Istentiszteletek:
December 11-én de. 12 órakor, Észak Brisbane, Aspley Uniting Churcsh, Aspley:

 Adventi Istentisztelet, Úrvacsora, gyermekek mûsora.
Cím: 748 Robinson Road, Aspley (a Robinson és Gympie Road sarkán, a Medical Center mellett).

December 18-án du. 2 órakor Gold Coast, Robina:
Istentisztelet, gyermekek mûsora

Cím: Robina Presbyterian Church, Cottesloe Dr. and University Dr. sarok, Robina

December 25-én de. 11 órakor, Magyar Ház, Marsden:
Karácsonyi Istentisztelet, Úrvacsora Közösség

Cím: 150 Fourt Avenue, Marsden

December 26-án de. 11 órakor Gold Coast, Robina:
 Karácsonyi Istentisztelet, Úrvacsora, batyus ebéd

Cím: Robina Presbyterian Church, Cottesloe Dr. and University Dr. sarok, Robina

December 31-én de. 11 órakor, Magyar Ház, Marsden: 
Évvégi Istentisztelet

Ezen alkalmakra mindenkit szeretettel várunk, vallási megkülönböztetés nélkül.
Testvéri szeretettel,

Kovács Lôrinc
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Ezt elintéztükAz agymosásra szánt szellemi gyárt-
mányok extrém ostoba példái. Ezek 
aligha voltak hatásosak. Vagy mégis?

Mi történt másnap? Elôbújtak megint 
a föld alól. A mindig elôbújók, a ve-
szélyes pillanatokban mindig lapítók. 
Kicsit még kivártak –- mit is akarnak a 
megszállók --–, aztán jelentkeztek. Mi-
után az idegenek újra vérbe fojtották a 
szabadságharcot, fegyvert kértek. 
Egyenruhába bújtak. Acélkék ezre-
deket alkottak. Mellükhöz szorították 
a dobtáras géppisztolyt: ôk így de-
monstráltak. Miután eldôlt, hogy a 
szabadságnak nyoma sem marad, már 
büszkén zengték: „Harci védfalban 
vagyok a tégla: egy a sok közül.”

Szovjet járôr mellé csapódtak, elôbb 
pufajkában, majd kék egyenruhában. 
Ôk lettek a munkásôrök. Elvtársak, 
akik az osztályharc jegyében vasba 
öltöztek. A rengeteg akasztás, szenve-
dés, a mérhetetlenül sok évnyi kisza-
bott börtönbüntetés, az eltékozolt em-
beröltô, a megaláztatás az ô lelkükön is 
szárad. A mindig elôbújókén. Az ide-
gen hatalom által ránk kényszerített 
árulók mögötti sunyi „jelentkezôkén”. 
A marxista–leninista eszméket hirte-
len magukban újra felfedezôkén, a 
pártba felvételüket kérôkén, a népbí-

róságba ülnöknek ácsingózókén, a ka-
tedrán az igazságot meggyalázókén, a 
könyvekben, folyóiratokban, újságok-
ban még az emléket is megrablókén. 
Nem voltak kevesen.

Ne feledjük, mi történt másnap. Szü-
letôben volt egy új, hazug múlt, amely 
nem is titkoltan ezer szállal kötôdött a 
korábbi gyilkos kísérletekhez. A Kun 
Béla és Rákosi Mátyás nevével fém-
jelzett diktatúrához. A hazug múlt 
csak hazug jövôt teremthetett. A párt-
titkár ebben a legendában október 23-
án magabiztosan beszélt elvtársaihoz: 
„Nagy a felfordulás. Majd a mieink 
rendet tesznek!” Már nevetnek is. Egy 
„partizán-bányász” géppisztollyal je-
lentkezik: „Háborús emléktárgy --– 
mondja nevetve.” Közben az öreg par-
tizán-kommunisták köré gyûlnek a 
fiatalabbak, és már magabiztosan be-
szélnek: vereség érhet, de legyôzni 
nem lehet bennünket! Terveznek is. 
Majd Sárisáp lesz a kommunista el-
lenállás központja. Itt gyülekeznek a 
proletárdiktatúrához hû emberek. 
„Kis-Moszkva” --– ôk kérik ezt a kitün-
tetô címet. E szerint a „hagyomány” 
szerint a Forradalmi Munkás-Paraszt 

Kormány megalakulására díszbe öltö-
zött a falu. A kommunisták egyenruhát, 
magyar és orosz nyelvû igazolványt 
kaptak.

Kis életkép egy faluból. A szövetkezet 
szétment ugyan, de most „a nagy asz-
talon fegyvertisztító eszközök, nagy 
halom kóc és egy tálban olaj. A gép-
pisztolyokról lekerül a vastag zsír-
réteg. A hangulat vidám. A géppisz-
tolyokkal bajlódók furcsa, eddig nem 
látott egyenruhát viselnek. Inkább 
munkásöltöny ez, mint katonai egyen-
ruha.” És a szövetkezet megint egy-
ben.

Épül az új múlt. A Május 1. Ruha-
gyárban egész munkásôr század tevé-
kenykedik. Parancsnoka a szállítási és 
raktár-gazdálkodási osztály vezetôje. 
Már tíz év telt el az „ellenforradalom” 
óta. A telefon cseng, de most egy hang 
azt jelenti, hogy „131 doboz Sinclair, 
Gedeon, Michael és Krisztina elneve-
zésû ballonkabát repül Angliába”. A 
századparancsnok felsóhajt: „Ez jó hír, 
ezt elintéztük…” Gyakori ebben a 
gyárban is, hogy férj és feleség is 
munkásôr, és „felesküszik” a gyerek 

is, a lány is. Együtt járnak lôgya-
korlatra, húznak gázálarcot, készülnek 
a harci gyakorlatra. Tudják, hogy az 
ellenség egy mindenre elszánt diver-
záns, ellenforradalmi csoport. Elintéz-
zük!

A munkásôrök családi problémákat 
is megoldanak. Fogékonyak az embe-
rek bajaira. Edit nem jön ki jól a férjé-
vel, aki veri is, féltékeny is. Párttag, 
igaz, „taktikázik”. Szabó elvtársnak, a 
munkásôr parancsnoknak meglepô öt-
letei támadnak Editet nézve. Össze-
szed néhány idôs munkásôrt, és a férj 
elé állnak: „Ide figyeljen, nem vagyunk 
a felesége szeretôi, de tiszteljük és 
megszerettük ôt. Ha még egyszer 
hozzányúl, csak egy kisujjal is, hát 
velünk találja szembe magát.” Aztán 
Editre néz, az asszony nem tûnik lel-
kesnek. Más ötlete támadt.

–--  Öltözzön! –-- mondta ellentmondást 
nem tûrô hangon.

–-- Hová megyünk?
–- A gyárba.
–- De…
--- Nincs semmi de. Azt, amit most 

nekem elmondott, elmondja az elvtár-
saknak is.

A szerzô, íróvá vedlett egykori fôá-
vós, a továbbiakat az olvasó fantá-

ziájára bízza. A munkásôr csak bámul 
ki az ablakon át a napfényben csillogó 
térre. Talán ô is úgy érezte:

--- Ezt elintéztük!
A forradalom utáni hamismúlt-gyár-

tás, minden alapot nélkülözô legenda-
termelés veszélyes mérgezettségi 
szintet okozott a magyar társadalom-
ban. E kútmérgezésben részes volt a 
tudomány, a mûvészet, a sajtó, az 
oktatás és a közélet csaknem minden 
szintje.

Az itt idézettek az agymosásra szánt 
szellemi gyártmányok extrém ostoba 
példái. Ezek aligha voltak hatásosak. 
Vagy mégis? A mai hazugságok közül 
sem azok a veszélyesek, amelyek ezen 
a szinten vannak. De ne legyünk nai-
vak: a kádári évek kulturális pezsgése 
alatt ez a betontalapzat is ott terpesz-
kedett. Szerencsére más is. Utóbbi 
nem betonból készült. 

Gránitszikla is volt, meg cikázó sza-
bad szellem, tükrözôdô hószín lélek.

Miért érzi úgy az ember, hogy mai 
szellemi életünk „fôsodrának” önjelölt 
formálói szívesebben táncolnak azon a 
porladó betontalapzaton?

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Kádár János (1912 --- 1989) nem átla-
gos ember volt. Olyan alkatú egyén 
volt, aki szerette az államvédelmi 
munkát és a belügyi feladatokat. 
Élvezte! Az Államvédelmi hatóságot 
(ÁVH) is ô maga hozta létre 1948. au-
gusztusában egyszerûen saját belügy-
miniszteri (1948. augusztus 5. --- 1950. 
június 23.) rendeletével: a BM Állam-
rendôrség Államvédelmi Osztályából 
(ÁVO).

Most éppen csak utalok arra, hogy a 
Magyar Orvosi Tanácsban (MOT) 
fontos elôadást tartott 2010. március 
25-én Dr. Pisztora Ferenc: „Péter 
Gábor altábornagy pszihohistóriai 
portréja” címen.

Nos, Rajk Lászlót (1909. március 8., 
Székelyudvarhely 1949. október 15., 
Budapest) az akkori külügyminiszter 
(1948. augusztus 6. --- 1949. május 20.) 
éppen ez a Péter Gábor altábornagy  
személyesen tartoztatta le 1949. május 
30-án, a lakásán! A fia: ifj. Rajk László 
ekkor 4 hónapos volt, s az anyját is 
letartoztatták. A gyermek keresztap-
ja: Kádár János volt! A kisfiú így 
állami gondozott lett, s az édesanyját 
csak ezután ismerhette meg.

Rajk László elôzetesen belügyminisz-
ter volt (1946. március 20. --- 1948. 
augusztus 5.), s ezen mûködésének 
ismeretes szabolcsi vonatkozása is! 
Ugyanis 1948. július 4-én Rajk László 
belügyminiszter és Kádár János, MDP 
fôtitkárhelyettes is a „rendôrgyilkos” 
Pócspetriben járt! A hírhedt pócspetri 
per idején ugyanis, 1948. június 4-7 
között több száz (!) ávós szállta meg a 
szerencsétlen, „rendôrgyilkos” telepü-
lést, s házról-házra járva végig verték 
a község felnôtt lakosságát. A rengeteg 
ávóst pócspetri nem volt képes ellátni, 
s így Nyírbátorból élelmezték a verô-
legényeket.

Hogy honnan tudom mindezeket? 
nagyon egyszerû: a betegeimtôl! 
Ugyanis a megtorláskor büntetésként 
megfosztottak kórházi fôorvosi állá-
somtól, kitiltottak Berettyóújfaluból, 7 
hónapig munka nélkül voltam, s végül 

Dr. Fazekas Árpád:

56-os munkástanács elnök
Kádár János, a keresztapa

1957. június 6-án egy kis szabolcsi 
község: Kisléta körzeti orvosa lettem. 
A kapcsolt községem pedig: pócspetri 
volt! Abban reménykedtek, hogy a 
„rendôrgyilkos” községben biztosan 
elkövetek majd valami hibát. Szeren-
csére nem így lett! A lakosság szere-
tett és én is örütem, hogy végre orvosi 
munkát végezhetek. Pócspetri lakos-
sága ekkor már csak az orvosban és a 
papban bízott. Betegeim mind egybe-
hangzóan adták elô megkínzásukat!

Kádárt annyira  érdekelte Pócspetri, 
hogy még feljegyzést is készített, ami-
nek címe: „Kádár János feljegyzése 
Pócs-Petri községrôl” (Dr. Horváth 
Ibolya, Dr Solt Pál /szerkeztôk/: Iratok 
az igazságszolgáltatás történetéhez. I. 
kötet, Bp., 1992,, 134 old., Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó).

Rajk Lászlót letartóztatása után 4 és 
fél hónappal kivégezték, 1955-ben re-
habilitálták, s 1956. október 6-án ünne-
pélyesen eltemették a Kerepesi úti te-
metôben. Mindenesetre, a nagy 
hatalmú Kádár János sokban hozzá-
járult keresztfia édesapjának a kivég-
zéséhez, képletesen mondva: „ke-
resztre feszítéséhez”!
A forradalom 60. évfordulóján --- 

örömünkben --- nem szabad meg-
feledkeznünk a zsarnokság égbeki-
áltó bûneirôl sem.

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 
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KRÓNIKA
szégyenletes ösztönlények – a Délvi-
dék új urai. Sokáig említeni sem volt 
szabad a jeltelen tömegsírokba elföl-
delt 40-50.000 embert, legtöbbjüknek 
még a pontos nyugvóhelyét sem is-
merhették hozzátartozóik. Az új ha-
talom képviselôi buszpályaudvart, 
utat, parkolót vagy egyéb építményt 
emeltek gaztetteik áldozatai fölé, hogy 
még holtukban is ártsanak nekik, to-
vább folytathassák gonosz munkáju-
kat. A hozzátartozók még sokáig 
vártak. Hitték, remélték, hogy egyszer 
csak hazatér az elhurcolt apa, testvér 
vagy nagyapa valamelyik táborból 
vagy távoli bányából, de ahogy múlt az 
idô, úgy fogyott el a reménység … és a 
Karácsonyok is csendben teltek, so-
káig üresen várakozott egy vagy több 
szék a családi asztalnál…  

Advent elsô vasárnapján a reggeli 
szentmisét a jeltelen sírokban nyugvó 

délvidéki magyar áldozatok emlé-
kének ajánlotta a melbourne-i magyar 
katolikus közösség pásztora, Laczkó 
Mihály atya. Azok emlékére, akikért 
„nem szólt a harang” 1944-45-ben. A 
szertartás után a Magyar Központ em-
lékparkjában folytatódott a megem-
lékezés, ahol Juhász Géza, az emléknap 
szervezôje köszöntötte az egybe-
gyûlteket, melyet közös ima követett, 
majd Bakonyi Péter konzul osztotta 
meg gondolatait a jelentôs számban 
megjelent résztvevôvel. Mivel 2016. a 
magyar szabadság éve, a méltóság-
teljes megemlékezés Márai Sándor 
„Mennybôl az angyal” címû versével 
folytatódott, melynek befejezô sorai 
még nagyon sokáig ott csengtek a ha-
zafelé utazó megemlékezôk fülében:

„Angyal, vidd meg a hírt az égbôl:
mindig új élet lesz a vérbôl!”

A délvidéki áldozatok 
emlékére

Másfél évtizedes hagyományra te-
kint vissza Melbourneben az a csendes 
megemlékezés, melyet 1944-45-ös dél-
vidéki áldozatoknak szentelnek. A má-
sodik világháború végének egyik so-
káig elhallgatott, tragikus epizódja 
volt az a példátlan gyilkosságsorozat, 
melynek során a magyar falvakba be-
vonuló jugoszláv partizánok emberek 
tízezreit kínozták meg és ölték meg 
bestiális kegyetlenséggel – gazdagot 
és szegényt, parasztot és tanítót, papot 
és vasutast egyaránt.

Bûnük egy volt: magyarok voltak… 
Kellett a vagyonuk, kellett a földjük, a 
házuk és kellett minden értékük az új 
jövevényeknek, akik nem ismertek 
kegyelmet: egy vad, egészen addig is-
meretlen, bizarr világ teremtményei 
voltak, emberi mivoltukból kivetkôzött 
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SPORT
Budapest pozitív értelemben kitûnt 
azzal, hogy a sikeres prezentáción 
négy jelenlegi és korábbi sportoló is 
felszólalt, köztük egy paralimpikon.

Nem csupán a rivális Los Angeles és 
Párizs nemzeti sajtója számolt be po-
zitívan Budapestrôl és a magyar olim-
piai pályázatról. A BBC brit közszol-
gálati médium exkluzív interjút 
készített Fürjes Balázzsal, aki rámu-
tatott:

Ha azt kérdezik, hogy Budapest esé-
lytelen-e, az a válaszom, hogy egyálta-
lán nem.

Ha azt kérdezik, hogy Budapest 
különbözik-e, azt felelem: minden-
képpen! A 2024-ért folytatott küzde-
lemben Budapest valódi alternatíva.”

A szintén brit Daily Mail napilap 
tudósításában felhívta rá a figyelmet, 
Budapest „valami mást kínál”, és a 
rendezésben fôszerep jutna a belvá-
rosnak.
Nem lenne érdemtelen
A legolvasottabb spanyol sportlap, a 

Marca hangsúlyozta: az olimpiai ver-
senyhelyszínek között mindössze ti-
zenkét perc lenne az átlagos utazási 
idô, és csupán három állandó létesít-
ményt kellene felépíteni kizárólag az 
olimpiarendezés miatt.

Az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió-
nak nyilatkozva Fürjes Balázs emlé-
keztetett rá: korábban Antwerpen, 
Helsinki, Stockholm és Barcelona 
egyaránt rendkívül sikeres olimpiának 
adott otthont, és itt az ideje, hogy a 
NOB visszatérjen a gyökereihez, 
melyhez „Budapest valódi alternatívát” 
kínál.

A Gulf Times, Katar legnagyobb pél-
dányszámú angol nyelvû napilapja cí-
mében azt kérdezte, Budapestnek he-
lye van-e az olimpiarendezésért vívott 
csatában, majd arra a megállapításra 
jutott:

Számos érv szól amellett, hogy a vá-
ros akár meg is nyerheti a verseny-
futást.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
jövô év szeptemberében, Limában 
dönt a 2024-es játékok házigazdájáról.

Magyarország köszönetet 
mondott a melbourne-i 
olimpiától távol maradó 

sportolóknak
Magyarország köszönetet mondott 

azon három ország sportolóinak, akik 
1956-ban a melbourne-i olimpiától való 
távolmaradásukkal fejezték ki szolida-
ritásukat a magyar forradalom és sza-
badságharc leverése miatt - mondta 
Schmitt Pál volt köztársasági elnök, 
kétszeres olimpiai bajnok, a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság tagja az M1 
aktuális csatornán.

Schmitt Pál emlékeztetett: hatvan év-
vel ezelôtt Svájc, Spanyolország és 
Hollandia bojkottálta az Ausztráliában 
rendezett játékokat a magyarországi 
események miatt, az olimpiától akkor 
távol maradó sportolókat pedig most 
többnapos budapesti rendezvénysoro-
zaton fogadják civil kezdeményezésre, 
amelyhez a Magyar Olimpiai Bizottság 
is csatlakozott.

A Civil Európai Zenei és Sportdip-
lomáciai Magyar Intézet, a Magyar 
Olimpiai Bizottság és a Magyar 
Sportújságírók Szövetsége szervezésé-
ben megvalósuló eseménynek 11 hol-
land, egy spanyol és egy svájci ven-
dége volt az egykori sportolók közül. 
Ôket a parlamentben fogadta Kövér 
László házelnök, a programsorozat 
fôvédnöke, majd a Terror Háza Mú-
zeumba látogattak, az Andrássy Gyula 

Német Nyelvû Egyetemen pedig kon-
ferenciát szerveztek a tiszteletükre, 
amelyen köszöntôt mondott Schmitt 
Pál. Végezetül az Uránia Nemzeti 
Filmszínházban tartottak gálaestet, 
amelyen magyar olimpikonok kö-
szöntötték a vendégeket.

Döntetlen a címvédô és 
a listavezetô meccsén

Az utolsó percben fejelt góllal nyert 
az Újpest Gyirmóton a labdarúgó OTP 
Bank Liga 16. fordulójában.

A fôvárosi csapat az elôzô hat mér-
kôzésén döntetlennel zárt, míg a hazai 
együttes sorozatban ötödször kapott 
ki. Ezúttal úgy, hogy a 78. percben 
megszerezte a vezetést, és a 84.-ig nála 
volt az elôny.

A házigazda Mezôkövesd 2-1-re le-
gyôzte a Videotont, így az újonc csapat 
már öt meccs óta veretlen, s ezeken a 
találkozókon összesen 13 pontot gyûj-
tött.

A Debrecen együttese 1-1-es dön-
tetlent játszott az MTK otthonában, 
míg a sereghajtó Diósgyôr ideiglenes 
otthonában, Debrecenben 2-1-re le-
gyôzte a Haladás együttesét. 

A Honvéd 1-1-es döntetlent ért el 
Pakson, így a paksiak ugyan továbbra 
is veretlenek hazai pályán, de ez volt a 
hetedik döntetlenjük saját közönségük 
elôtt.

A listavezetô Vasas két büntetôt is 
kihagyott, mégis 2-2-es döntetlent ját-
szott a címvédô Ferencvárossal.
OTP Bank Liga, 16. forduló:
Gyirmót –Újpest 1-2 (0-0)
Mezôkövesd–Videoton 2-1 (1-1)
MTK–DVSC 1-1 (0-0)
DVTK–Haladás 2-1 (0-1)
Paks– Honvéd 1-1 (1-1)
Vasas -FTC 2-2 (0-1)

A gólok többségét légiós 
lôtte

Tizenkét gólt hozott összesen az OTP 
Bank Liga hat mérkôzése a 17. for-
dulóban. Kettô ezek közül öngólként 
került a jegyzôkönyvbe, s a további 
tízbôl csupán hármat szerzett magyar 
játékos, hét pedig légiós nevéhez 
fûzôdik. 

A hat pályaválasztó csapat közül 
négy „albérletben” fogadta ellenfelét.

A Videoton a második félidôben mu-
tatott agresszívebb játékával s nem 
utolsósorban a két szerb csatár, La-
zovic és Scepovic teljesítményének 
köszönhetôen legyûrte az MTK-t. 

Tovább tart a Mezôkövesd jó so-
rozata, a kecskeméti döntetlennel 
tartja a helyét a mezôny elsô felében. 
Az Újpest ugyan nyert bô egy hete 
Gyirmóton, de pályaválasztóként 
immár hat mérkôzés óta nyeretlen. 

A Ferencváros március 12. (!) óta 
elôször úszott meg egy hazai bajnoki 
mérkôzést kapott gól nélkül, ellenfele, 
a Gyirmót sorozatban hatodszor 
szenvedett vereséget. 

A Diósgyôr gyôzelmével elôreugrott 
a tabellán, hónapok óta elôször nem áll 
kiesô helyen. 

A Haladás is megtörte rossz szériáját, 
a Ferencváros elleni, október 15-i 
sikere óta elôször tudott három pontot 
szerezni. 
OTP Bank Liga, 17. forduló. 
Videoton -MTK  2-0, 
Újpest - Mezôkövesd  1-1, 
Haladás-DVSC 1-0, 
 Honvéd-Vasas  2-1, 
FTC-Gyirmót  2-0, 
Diósgyôr-Paks 2-0, 

mondani, a szövetség új elnöksége 
nemrégiben összeállt, annak kell 
döntenie.

–Vannak, akik külföldi, akár délszláv 
kapitányról beszélnek.

– Nem. Határozottan nem. Ha már 
külföldrôl akarunk válogatni, akkor 
inkább egy kapust lenne érdemes ho-
nosítani a volt Jugoszlávia területérôl. 

– Ez a gyenge posztunk?
– Nagy Viktor fantasztikus kapus, de 

ha húsz centivel magasabb lenne, nem 
lenne szükség mindig bravúrokra. Rá-
adásul pótolni is nehezen tudjuk je-
lenleg. Persze a honosítás nem jel-
lemzô a magyar pólóra, de lehet, hogy 
most, rövid távon el lehetne ezen gon-
dolkodni.

– Nem jó az utánpótlásunk? A Ke-
mény-csapat három aranya után divat 
volt pólózni adni a gyereket.

– Az nagyon jó, hogy egyre többen 
jönnek az uszodákba, de ehhez több jó 
edzô kell. Meg idô. Amikor a mi kor-
osztályunk nyerte az aranyakat, vagy 
a Kemény-csapat idején öt-hat klasszis 
volt egyszerre. Olyan nem létezett, 
hogy közülük kettônek-háromnak ne 
lett volna jó napja a medencében. A 
csillagok ilyen együttállása ritkán jön 
létre. De a póló világa különleges 
világ, a magyaré meg fôleg az.

Máté T. Gyula
(Magyar Hírlap)

A nemzetközi sajtó 
szerint Budapest lehet 

az alternatíva
A legnagyobb nemzetközi médiumok 

napokkal a magyar prezentáció után is 
kifejezetten pozitívan írtak a 2024-es 
budapesti olimpiai és paralimpiai pá-
lyázatról. Köztük a BBC és a 
Washinton Post is.

Budapest prezentációval és filmvetí-
téssel mutatta be elképzeléseit a Nem-
zeti Olimpiai Bizottságok Szövetségé-
nek (ANOC) dohai közgyûlésén, ami 
több mint tízezer sajtómegjelenést 
generált világszerte, ezek pedig több 
milliárd olvasót, hallgatót, nézôt értek 
el, és pozitívan említették Budapestet 
és Magyarországot – tájékoztatta a 
Budapest 2024 az MTI-t.

A Washington Post a magyar pályá-
zatot vezetô Fürjes Balázs elôadását 
idézte:

A budapesti olimpia azt üzenné, hogy 
a játékok megrendezése nemcsak a 
megavárosok kiváltsága, hanem a kö-
zepes méretû városok számára is el-
érhetô.

A New York Times beszámolójában 
megemlítette: Budapest még sohasem 
rendezett olimpiát, sikere azonban 
megnyitná a kapukat a közepes mé-
retû világvárosok elôtt.

A francia média is kiemelten foglal-
kozik Budapesttel. Az egyik legbefo-
lyásosabb napilapként számontartott 
Le Figaro a címében úgy fogalmazott, 
„Budapest a legnagyobbak és leggaz-
dagabbak alternatívája szeretne len-
ni”, míg a Libération szintén Fürjes 
Balázst idézte, kiemelve:

Budapest a megfelelô város a meg-
felelô idôben.
Mutatunk valami mást
A L’Express Mizsér Attilára, a Bu-

dapest 2024 sportigazgatójára hivat-
kozva azt írta, Budapest „új lendületet 
szeretne hozni az olimpiai mozgalom-
nak”. A L’Equipe sportnapilap szerint 

Nevetve kell pólózni!
Magyarország megérdemli, hogy 

olimpiát rendezzen, és a jelenlegi fel-
tételek mellett erre képes is – állítja 
Kárpáti György, aki szerint a jövô évi 
vizes-vb sikere egyfajta elôszobája is 
lehet a 2024-es budapesti játékoknak. 
A 81 éves vízilabda-legenda lapunknak 
beszél a „mosolygós pólóról” éppúgy, 
mint arról, hogy felveszi-e neki bár-
mikor a telefont Orbán Viktor.

– Nem álmodtunk túl nagyot? Kell 
nekünk budapesti olimpia? 

– Kell! Egyértelmûen kell. Magyar-
ország sportmúltja és jelenlegi ered-
ményei alapján magasan megérdemli 
a 2024-es olimpia megrendezését. Én 
speciel már most odaítélném Buda-
pestnek.

– Önre akár hallgathatnának is, hi-
szen játékosként három, edzôként egy 
olimpiát nyert, és járt majd tucatnyin. 
Szépek, csillogóak voltak, de a 
rendezôk gyakorta belerokkantak. 

– Egy athéni, pekingi vagy éppen riói 
olimpiába mi is tönkremennénk. Azon-
ban a helyzet mára megváltozott. Az 
új rendezési szabályok, az úgynevezett 
Agenda 2020 elfogadása biztosítja azt, 
hogy a költségek ne szaladhassanak el. 
Azaz a mostaniak költségeinek durván 
negyedébôl ki lehetne, sôt ki kellene 
jönni. Ez lehetôséget ad a kis orszá-
goknak is az olimpia rendezésére. Van 
esély a 2024-es budapesti játékokra. 
Ostobaság lenne, ha nem élnénk vele, 
ha meg sem próbálnánk. Ráadásul a 
fejlesztésekre, létesítményekre 
egyébként is szükség van. 

– De nem fognak az olimpia után ott 
állni üresen a különbözô sportcsar-
nokok, mint Barcelonában vagy At-
hénban? 

– Ez csak rajtunk múlik. Azonban 
egyet semmiképpen ne felejtsünk el: a 
sportba befektetni két okból is nagyon 
fontos. Elôször is a fiatalok egészsége, 
testi és szellemi fejlôdése érdekében. 
Másrészt, mert jelenleg kevés olyan 
jobban eladható termék van, mint a 
sport. Egy világeseményt több száz 
televíziócsatorna közvetít, ez hihe-
tetlen reklám, hihetetlen üzlet min-
denkinek. Minden szempontból jó be-
fektetés, ha jól élünk vele. 

– Önrôl regélik, hogy egyike azoknak, 
akiknek a miniszterelnök bármikor 
felveszi a telefont. Felhívja Orbán Vik-
tort, ha úgy látja, nem jól mennek a 
dolgok?

– Ismerjük egymást, legalább húsz 
éve jóban vagyunk, mindketten sze-
retjük a labdát. De most nincs miért 
felhívnom, a dolgok jól mennek. Azt 
látom, mindenki elôrenéz, és ezért a 
célért, az olimpiáért dolgozik. 

– De megkaphatjuk? Róma kiszállt, 
de még mindig ott van Los Angeles és 
Párizs…

– Jövôre vizes-világbajnokságot ren-
dezünk, 2020-ban a labdarúgó Eb 

meccseit nálunk is játsszák, 2024-ig 
bejelentkeztünk torna-, kajak-kenu, 
valamint férfi kézilabda-vb-re. Az ed-
digi világversenyek rendezésében is 
bizonyítottunk. Mindez együtt pedig 
arra mutat, hogy az olimpia is menni 
fog. Mindössze nyolcvankilenc éves 
leszek akkor, pont ráérek szurkolni. 
De elôbb tényleg itt a jövô évi vizes-
vb, ezt akár az olimpia egyfajta elô-
szobájának is tekinthetjük.

– Mit gondol, szép és jó elôszoba 
lesz? 

– Az lesz, mert annak kell lennie. Lesz 
egy olyan uszoda, amilyen talán sehol 
sincs jelenleg a világon. Lesznek ered-
mények is. Az úszócsapatunk, Hosszú 
Katinkával az élen, záloga a sikernek, 
és jók lehetnek a feljövô fiatalok.

– A pólósokkal mi lesz? Megverjük a 
szerbeket? 

– Ebben a pillanatban nem mernék 
igent mondani. Jelenleg a szerbek, de 
sajnos talán a horvátok és az olaszok is 
elôttünk járnak. 

– Mitôl ennyire jók? 
– A volt Jugoszláviában is már hihe-

tetlen fizikális alapjaik voltak, a szét-
válás után a három nagy csapat tagjai, 
a szerbek, horvátok és montenegróiak 
ezt szinte tökélyre vitték.

– Közhely, hogy mi ezt csak kreatív 
játékkal tudtuk-tudjuk ellensúlyozni. 

– Azóta megtanultak játszani is a volt 
jugók. Meg talán a fiatalításuk is job-
ban, kellô idôzítéssel sikerült. De még 
egyszer mondom: a mai napról beszé-
lünk, egy év nagy idô. A gyerekek te-
hetségesek. A kérdés, ki lesz a kö-
vetkezô szövetségi kapitány, kikhez és 
hogyan nyúl hozzá.

– Benedek Tibornak miért nem sike-
rült? 

– Benedek Tibi szakértelme megkér-
dôjelezhetetlen, azonban az eredmény-
jelzôvel nem lehet vitatkozni, annak 
mindig igaza van. Nem csak a mon-
tenegróiak elleni kiesésrôl van szó az 
olimpián, egy magyar pólóválogatott 
az olimpián ne játsszon döntetlent 
Japánnal vagy Brazíliával. 

– Nem lehet, hogy valami hasonlóra 
lenne szükség, mint amikor Gyarmati 
Dezsô szövetségi kapitányként önt 
hívta meg edzônek, jó értelemben vett 
hangulatfelelôsnek? Amikor melegítô-
ben úsztatta meg a csapatot. Mondjuk 
abból a legendás csapatból Faragó 
Tamás, Csapó Gábor? 

–Tamás nagyszerûen dolgozott a nôi 
válogatottnál, de úgy tudom, ma egyi-
küknek sincsenek ilyen ambíciói. De a 
kérdésre visszatérve: igen, lehetséges, 
hogy valami hasonló megoldás kellene. 
Egy olyan edzô, aki a Benedek Tibihez 
hasonló szaktudással rendelkezik, de 
kicsit vidámabb.

– Vidámabb? 
–Igen, vidámabb, oldottabb. Nekem 

életemben három igazi jó barátom 
volt: Gyarmati Dezsô, Puskás Ferenc 
és Bud Spencer. Jó, Dezsô kemény 
ember volt, de Öcsivel és Bud Spen-
cerrel csak nevetni lehetett. Az élet 
így is elég szomorúsággal jár, legalább 
az, ami játék, amiben labda van – azt 
mosolyogva tegyük. A vízilabda ke-
mény játék persze, sôt évrôl évre ke-
ményebb, de valahonnan innen kellene 
kiindulni. Újra meg kell tanulnunk 
úgy igazán játszani a vízilabdát, újra 
nevetve kell pólóznunk. 

–Van ilyen edzônk?
– Nevet nem tudok, de nem is akarok 



14. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                           2016. december 8. 

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Burundié, 2. István 
király, 3. A muzulmánok naponta öt-
ször elmondandó imáját, 4. Virág Be-
nedek, 5. Bach és Hándel, 6. Mozam-
biké, 7. Dugonics András, 8. A magán-
kézben lévô hadiüzemeket, 9. A szín-
játszás hôskorában a vándorszínészek 
ponyvás szekerét. Az elnevezés 
Theszpisz, a Kr. e. 6 században élt 
görög költô nevébôl ered, 10. Victor 
Hugo.

E heti kérdéseink:
1. Hol élnek a dinkák?
2. Melyik országban jutott hatalomra 

elôször a fasizmus?
3. Melyik országhoz tartozott 1912 és 

1947 között Rhodosz szigete?
4. Milyen jellegû zenei együttes volt 

hajdanán a kántus?
5. Miért nem lehet a Holdon vissz-

hang?
6. Melyik Verne regényben szerepel 

egy különös légi jármû, az Albatrosz?
7. Miféle élôlény a méhfarkas?
8. Honnan kapta a nevét a világhírû 

medoc vörösbor?
9. Mennyi ideig épült a párizsi 

Eiffel-torony?
10. Milyen különös sajátosságuk van 

Ady Endre Verscímeinek? 
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Két szôke nô megy az utcán és ta-

lálnak egy tükröt. Az egyik felveszi, és 
belenéz:

--- Te, ez a csaj nagyon ismerôs ne-
kem!

A másik is belenéz:
--- Te hülye, ez én vagyok!

* * *
Elôször utazik a székely bácsi a re-

pülôn. Kérdezi a stewardestôl:
--- Mondja kedves, aztán van-e itt elég 

ejtôernyô mindenkinek?
--- Nagyon ritka, hogy egy repülô le-

zuhanna, így mi nem tartunk ejtôer-
nyôt!

--- Hát a hajók is ritkán süllyednek el, 
aztán ott mégis mindig van mentô-
csónak... pedig gondolom úszni többen 
tudnak, mint repülni!

* * *
Egy utasszállító gép a város felett 

iszonyatosan nagy ködbe kerül, a tá-
jékozódás lehetetlen. A pilóta nagy 
bravúrral egy felhôkarcoló nyitott ab-
lakához kormányozza a gépet, és be-
kiabál:

--- Hol vagyok?
Bentrôl, egy íróasztal mögül hang 

visszakiabál:
--- A repülôgépben, uram!
Pilóta arca felderül, megköszöni, és a 

sûrû ködben elnavigálja a gépet a rep-
térre. Landolás után kérdezi az irá-
nyító:

--- Hogy találtál ide ebben az isten-
telen ködben?

--- Egyszerû volt: A felhôkarcolónál a 
tag egy egyszerû kérdésre adott egy 
egyszerû, érthetô, de teljesen használ-
hatatlan választ. Ebbôl rögtön tudtam, 
hogy a Microsoft Helpdesk irodájánál 
vagyok, onnan meg már fejbôl tudtam 
az utat a reptérig.

* * *
Jótanácsok kisgyerekeknek:
--- Ha apukád megkérdezi, hogy: „Te 

hülyének nézel engem?”, ne válaszolj!
--- Ne csúfold a bátyádat, ha baseball 

ütô van a kezében!
--- Amikor a szüleid veszekszenek, ne 

hagyd, hogy fésüljön az anyukád!
---- Ha szeretnél egy cicát, kezdd az-

zal, hogy egy lovat kérsz!
* * *

Sarki boltban a pénztárnál:
--- Elnézést, kártyával lehet fizetni?
--- Persze.
--- Jó, akkor tud visszaadni egy pikk 

ászbol és egy kör királyból?
* * *

Móricka új órát kap, de az pár nap 
után megáll. Erre Móricka szétszedi 
az órát, és egy döglött hangya esik ki 
belôle. Felsóhajt:

--- Na ja, meghalt a gépész!
* * *

Hová viszik a beteg nyúlat?
--- A nyúlam-bulam-ciára.

* * *
Grünnek levelet kell írnia, de sehogy 

sem tudja elkezdeni. Barátja Kohn 
segíteni próbál:

--- Szólítsd Mélyen tisztelt Uramnak!
--- Ugyan kérlek, mélyen tisztelt? Hi-

szen ez a világ legnagyobb csirkefo-
gója.

--- Igazad van... Tudod mit? Akkor 
szólítsd egyszerûen így: Kedves kollé-
ga úr...!

 * * *
Kohn, az izraeli hadsereg újonca 

szenvedve a nagy melegtôl, félmez-
telenre vetkôzik, és ledôl egy árnyat 
adó fa alá. A parancsnok észreveszi, és 
odamegy hozzá:

--- Mit csinál itt, Kohn? Ki adott ma-
gának erre engedélyt?

--- Jelentem uram, az angol királynô 
személyesen.

Egyperces tudományLehet, hogy létezett a 
bábeli zûrzavar --- 
Rejtélyes kapcsolat

 a világ nyelvei között
A jelenleg beszélt nyelvek kéthar-

madának elemzése során kiderült, 
hogy bizonyos tárgyakra és fogalmak-
ra hasonló hangokat használunk a 
világ minden táján. Az ok rejtélyes.

A föld 7,4 milliárd lakója több mint 
6000 nyelvet beszél, az északkauká-
zusi abazától kezdve a magyaron át az 
afrikai zuluig. Számos nyelv különféle 
nyelvcsaládokba sorolható, mint pél-
dául az indoeurópai nyelvcsalád, 
amelynek közel 150 nyelvét (közte az 
angolt, németet, franciát, spanyolt) 
világszerte 3 milliárdan beszélik. Más 
nyelvek ezektôl függetlenül alakultak 
ki és fejlôdtek.

Puszta véletlennek tartotta eddig a 
nyelvtudomány

A manapság elfogadott elmélet sze-
rint bizonyos eseteket, így a hangu-
tánzó szavakat leszámítva a szavak 
jelentése és hangalakjuk között nem 
valódi, hanem önkényes a kapcsolat, 
vagyis az évezredek során az adott 
népcsoport tagjainak megegyezése 
nyomán alakult ki, hogy egy-egy foga-
lomra milyen hangokat használnak. 

Ami magyarul madár, az oroszul 
ptyica, szuahéliül ndege, japánul tori. 

A nyelvtudomány eddig a puszta vé-
letlennek tulajdonította, hogy például 
a mama szó sok nyelven hasonlít: “m” 
betût tartalmaz.

Számos nyelvben azért vannak ha-
sonlóságok, mert egyazon nyelvcsalád-
hoz tartoznak, közös az ôsük, vagy ép-
pen a történelem során több szót is 
átvettek egymástól. Tekintet nélkül 
azonban a nyelvek eredetére, még a 
legkülönfélébb hangzású nyelvekben 
is több közös van, mint elsôre gon-
dolnánk, állapította meg egy nemzet-
közi kutatócsoport. Az Amerikai Tu-
dományos Akadémia folyóiratában 
(PNAS) megjelent tanulmányukhoz 
matematikai úton elemezték a kivá-
lasztott szócsoportokat.

Statisztikai elemzésnek indult, 
meglepô felfedezés lett belôle

A svájci, dán, német, holland nyel-
vészekbôl, matematikusokból és 
pszichológusokból álló kutatócsoport 
100 alapszót hasonlított össze a jelen-
leg beszélt nyelvek 62 százalékában, 
amivel a nyelvi rokonságok 85 szá-
zalékát lefedték.

A magyart is beválogattuk a vizsgált 
nyelvek közé --- erôsítette meg Da-
mián Blasi matematikus, a lipcsei 
Max Planck Intézet PhD-hallgatója, a 
kutatócsoport tagja. --- Számunkra is 
meglepetés volt, hogy például a test-
részek és állatok megjelölésére hasz-
nált szavakat, illetve a mozgást jelentô 
igéket mennyire hasonló hangokkal 
nevezik meg a különbözô nyelveken.”

Ez a hang-szimbólum minta újra és 
újra felbukkant a statisztikai elemzé-
sek során, függetlenül az adott népcso-
port geográfiai elhelyezkedésétôl 
vagy a nyelvrokonságtól. „Kell lennie 
valamilyen emberi jellegzetességnek, 
ami a minta kialakulásához vezet. Még 
nem értjük, mi ez, de tudjuk, hogy lé-
tezik”, mondta Morten Christiansen 
társszerzô, az amerikai Cornell Egye-
tem pszichológiaprofesszora.

Bábel talán igaz volt: számítógépes 
elemzés fedte fel az összefüggéseket

A kutatás során a kiválasztott névmá-
sokat, fôneveket és mozgást jelentô 
igéket hangzásuk szerint egyszerûsít-
ve 41 magán- és mássalhangzóvá bon-
tották föl, aztán keresni kezdték a 
hangzásbeli mintákat.

A számítógépes elemzéssel 74 alka-
lommal találtak összefüggést a hang 
és a szimbólum (adott dolog vagy fo-
galom) között –-- még eltérô nyelvcsa-
ládokhoz tartozó nyelvek esetén is. 

Íme, néhány példa: Az eredmények 
felvetik egy ôsnyelv létezésének le-
hetôségét.

Az elmúlt évtizedekben több kutatás 
is kimutatott bizonyos hang-szimbó-
lum mintázatokat, például azok a vizs-
gálatok, amelyek megállapították, 
hogy a kis méretû tárgyakra sok nyel-
ven magas hangrendû magánhangzó-
kat (e, i) használnak az emberek. 
Hasznos és érdekes vizsgálat volt a 
bouba-kiki szópár nyelvészeti vizsgá-
lata: elôbbit nagyobb és kerekded, 
utóbbit kisebb és tüskés alakzattal 
párosították a legkülönfélébb nyelvet 
beszélô tesztalanyok.

Úttörô jellegû felfedezés
A mostani kutatás annyiban is kü-

lönleges, hogy elôször vizsgáltak egy-
szerre ennyi nyelvet és kifejezést.

Még soha nem sikerült kimutatni, 
hogy hang-szimbólum kapcsolat ilyen 
mélyen áthatja a világ nyelveit” --– 
mondta a Cornell Egyetem pszicholó-
giaprofesszora. --– Elsô alkalommal 
bizonyítottuk ezt, ráadásul ilyen lép-
tékben.”

A hasonló hangzás mellett sok eset-
ben az is egyezett, hogy hány hangból 
áll egy adott szó a különbözô nyelve-
ken. A vizsgált nyelvek sokaságát te-
kintve kevéssé valószínû, hogy az 
egybeesések véletlenszerûek legye-
nek. A kutatók további elemzésekhez 
kötik a jelenség magyarázatának meg-
fogalmazását, persze azért vannak öt-
leteik.

Elképzelhetô, hogy létezett egy 
ôsnyelv

Elképzelhetô, hogy a történelem haj-
nalán létezett egy (vagy több) ôsnyelv, 
protonyelv, és a hasonló hangzás 
ennek maradványa. Tehát akármeny-
nyire is sokszínûnek gondoljuk a világ 
nyelveit, bizonyos hang-jelentés asz-
szociációk létezhetnek a kultúrájuk, 
történelmük, földrajzi életterük szem-
pontjából rendkívül eltérô népcsopor-
tok között is.

Mivel a kutatók olyan fogalmakat 
válogattak be a vizsgált készletbe, 
amelyeket a gyerekek elsôként sajá-
títanak el a nyelvtanulás folyamata 
során, az sem kizárt, hogy egy bizo-
nyos hangzás segíti a szó rögzülését. 
„Valószínû, hogy a jelenségnek köze 
van az emberi agyhoz, az elméhez, az 
emberek közötti interakciókhoz, eset-
leg azokhoz a jelekhez, szignálokhoz, 
amelyeket tanulás vagy beszéd közben 
használunk”, vélekedett Morten 
Christiansen.

--- Nem értem... Mi köze van az angol 
királynônek a mi hadseregünkhöz?

--- Tudja parancsnok úr, korábban 
zsoldosként az angol hadseregben 
szolgáltam, s egyszer ledôltem pihenni 
egy fa alá... Éppen akkor arra jött a 
királynô ôfelsége, és azt mondta ne-
kem: „Nézze, Kohn, ezt majd az izraeli 
hadseregben csinálhatja, de itt nem!

* * *
Kohn egy cipôboltot nyit a két meg-

lévô cipôbolt között. Az egyik boltos --- 
megijedve a várható konkurenciától --
- kiírja a portálra: 

„Kitûnô olasz cipôk érkeztek!
A másik ezt a táblát teszi ki:
„Különleges minôségû cipôk, olcsó 

áron!
Kohn gondolkodóba esik, majd ne-

mes egyszerûséggel kiteszi az ajtajára 
a táblát:

 „BEJÁRAT”
* * *

A rabbi kihirdeti: Isten rendeltetése, 
hogy a vajaskenyér mindig a vajas 
oldalával essen a földre. Néhány nap 
múlva keresik a rabbit:

--- Hallod-e rabbi. Tegnap a másik 
oldalára esett a vajaskenyér. Hogy 
lehet az?

Mire a rabbi, hosszas gondolkodás 
után:

--- Biztos, hogy jó oldalát kentétek 
meg a kenyérnek?

* * * 
A repülôn egymás mellett utazik egy 

zsidó és egy kínai. A zsidó megszólal:
--- Ki nem állhatom a kínaiakat!
--- Miért?
--- Lebombáztak Pearl Harbour-t!-
 Ó, azt nem kínai csinál! Az volt 

japán!
--- Kínai, japán, koreai, az mind 

ugyanaz. All the same, érted?
Kis idô múlva a kínai szólal meg:
--- Én nem állhat zsidókat!
--- Miért?
--- Elsüllyeszt Titanic!
--- Azok nem a zsidók voltak, hanem 

egy jéghegy!
--- Mi?
--- Jéghegy! Iceberg, érted?
--- Iceberg, Goldberg, Rosenberg... az 

mind ugyanaz, érted? 
* * *

Kohn a halálos ágyán fekszik. Rebe-
ka, a felesége keservesen óbégat mel-
lette:

--- Mi lesz velem Kohn? Mi lesz ve-
lem?

--- Hát ilyet! 
--- fakad ki Kohn --- Én itt haldoklok, 

te pedig találós kérdéseket teszel fel 
nekem. 

* * *
Hazamegy az iskolából a moszkvai 

gyerek, akinek az apja orosz, az anyja 
pedig zsidó. Megkérdezi az apját:

--- Apa, én most orosz vagyok, vagy 
zsidó?

--- Természetesen orosz, hiszen én 
vagyok az apád.

A gyerek megnyugszik, majd az 
anyjához fordul:

--- Anya, én most zsidó vagyok, vagy 
orosz?

--- Természetesen zsidó, hiszen én 
vagyok az anyád. 

De miért fontos ez?
--- Azért, mert az egyik osztálytár-

samnak van egy szép aranyórája, és 
most azon gondolkozom, hogy alkud-
jak, vagy ellopjam.

* * * 
--- Mi a két legnagyobb zsidóünnep?
--- A Hanuka és a Nobel-díj átadás. 

A bábeli nyelvzavar
Mózes I. könyve 11. fejezetének elbe-

szélése szerint Noé utódai, akik még 
mind egy nyelvet beszéltek, Sineár 
földjére mentek, és ott egy várost meg 
egy tornyot akartak építeni, amelynek 
csúcsa az égig érjen. Isten azonban 
meghiúsította törekvésüket, és meg-
büntette elbizakodottságukat azáltal, 
hogy összezavarta nyelvüket úgy, 
hogy nem értették meg egymást, és 
elszéledtek a földön. 

Bábel tornya Pieter Bruegel festményén



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
08:50 Öt kontinens
09:20 Világ
09:45 Summa 
10:05 Mai hitvallások
10:35 Az utódok remény-

sége
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Az én ’56-om (2016) 
Seregi János Rendezte: 

Kázsmér Kálmán
11:35 Ida regénye (1931) 
Magyar romantikus film
Rendezte: Székely István
Szereplôk: Rajnai Gábor (Ó 

Péter), Ágay Irén (Ó Ida), 
Gombaszögi Ella (Julis), 
Berky Lili (Fônökasszony), 
Gózon Gyula (Bogár úr), 
Mály Gerô (Tejesember), 
Jávor Pál (Balogh János), 
Turay Ida (Fazekas)
Idát, a fiatal tanárnôt el-

bocsátják a zárdából egy 
félreértésen alapuló levél-
história miatt. Apja, a gaz-
dag egri borkereskedô 
könynyelmû életet él, s 
hogy lánya ne zavarja, 
apróhirdetés útján férjhez 
akarja adni. Gárdonyi Géza 
mûve alapján készült film.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk (2016) 
Kôszegszerdahely
  Kicsiny falu, sok értékkel.   

Az Íz-ôrzôk nézôit a követ-
kezô finomságokkal lepték 
meg: Kaszásleves pirított 
zsem-lekockával, Vargá-
nyás fasírtgolyó zöldkö-
rettel, Lecsós paprikás csir-
ke, Vidi pecsenye kemencé-
ben sült krumplival és Mé-
zes süti színes glazúrral.
14:15 Öt kontinens

  14:45 Itthon vagy!
  15:10 Roma Magazin
  15:40 Domovina
Szlovák nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:10 Hogy volt?! (2015)

  Tímár Péter munkáiból
Magyar szórakoztató mû-

sor
17:10 Az én ’56-om (2016)

Szatmári József Károlyné
17:20 Család-barát

  19:00            Kívánságkosár 
- válogatás
20:00 Hogy volt?! (2016)

Kautzky Armand születés-
napjára
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
 23:25   Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája    

 00:25 Fapad   Slim fit
Magyar tévéfilmsorozat
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35  Hogy volt?! (2015)
Tímár Péter munkáiból
02:30 Ida regénye (1931)

Magyar romantikus film
 03:45 Az én ’56-om (2016)

   Dr. Lehr György
 03:55 Az én ’56-om (2016)

   Kiss Gyula
 04:05 Hogy volt?! (2016)

  05:00 HÍRADÓ 
 05:15 Angol nyelvû hírek   

2016. december 8. MAGYAR ÉLET 15. oldal
December 12. hétfô December 13. kedd December 14.  szerda

December 15.  csütörtök

December 16. péntek December 17.  szombat December 18.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó 
Rendezte: Dányi Lajos
05:55 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Térkép
09:20 Család és otthon 
09:45 Minden tudás 
10:05 Református riportok  
10:35 Metodista magazin
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Férfiak mesélik 

(1972)  Magyar tévéfilm 
Rendezte: Gaál Albert
Szereplôk: Kállai Ferenc 

(Utas I.), Benkô Péter (Ta-
xisofôr), Jani Ildikó (Mag-
dus), Örkényi Éva (Eszti né-
ni, osztályfônök), Sinkó 
László (Utas II.), Piros Ildi-
kó (Csilla,táncosnô), So-
mogyvári Rudolf (Utas III.),  
Major Tamás (színész), A 
filmben - amely hat törté-
netet ötvöz egybe - különbö-
zô korú, típusú és életfel-
fogású férfiak fejtik ki 
nézeteiket nôkrôl, szere-
lemrôl, házasságról, a társ-
keresés gondjairól. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda 
13:40 Térkép 
14:10 Életkor 
14:35 Srpski Ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:10 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:50 Útravaló 
Felelôs szerkesztô: Varga 

Krisztina; Operatôr: Bedô 
Csaba, Fehér Krisztián;
16:10 Hogy volt?! (2015)
Hegedûs D. Géza születés-

napjára
17:10 Az én ’56-om (2016)

  Hegedûs Géza Zoltán
17:20 Család-barát

  19:00          Kívánságkosár - 
válogatás kedvenc elôadói
19:55 Dallamról dallamra 

(1996)  Bangó Margit ked-
venc nótái
20:25 Dallamról dallamra 

(1995)  Kovács Apollónia 
kedvenc nótái
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
  23:25 Kulturális Híradó
23:55Mindenki Akadémiája    
 00:25Fapad  Áprilisi tréfák
Magyar tévéfilmsorozat
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35 Hogy volt?! (2015)
Hegedûs D. Géza születés-
napjára
02:30 Férfiak mesélik 

(1972)   Magyar tévéfilm    
Az elsô történetben az 50 
éves Szalók András kesergi 
el élete nagy csalódását egy 
huszonéves taxisofôrnek, s 
vesz leckét a filozofikus haj-
lamú ifjútól, aki csalhatatlan 
biztonsággal oktatja ki
04:05 Dallamról dallamra 

(1996)  Bangó Margit ked-
venc nótái
04:30 Dallamról dallamra 

(1995)   Kovács Apollónia 
kedvenc nótái
 05:00 HÍRADÓ 

   05:15 Angol nyelvû hírek   

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát 
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika
Ékszerek „Az ékszer mind 

a mai napig megmaradt mi-
tikus tárgyként,
09:20 Médiaklikk 
09:45 Tessék! 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:35 Kereszt-Tények 
10:45 Így szól az Úr!
11:00 Angol nyelvû hírek 
11:15Világörökség Portu-

gáliában A Pico sziget  A 
megkövesedett vulkáni lá-
vával borított szigeten egy 
szerzetes kezdett bele a szô-
lômûvelésbe a XV. században.
11:40 Hatholdas rózsakert 
(1970) Magyar játékfilm
Szereplôk: Alfonzó (x), 

Bodrogi Gyula (Patikus), 
Csala Zsuzsa (x), Drahota 
Andrea (Csetvey Irén), stb. 
A társaságkedvelô egyéb-
ként bûbájos Ilka néni 
hatholdas rózsakertje  köze-
pén álló házába gyûjti össze 
egy kis csevejre  a  kisváros 
aranyifjait és eladó lánykáit. 
Itt kerül hurokra Gruber 
Franci az ifjú joggyakornok, 
akit Ilka néni „fogadott lá-
nyának”,  Irénnek szemelt ki 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó

  13:40 Hazajáró (2016)
  Torjai-hegység
14:10 Magyar Krónika

  Ékszerek   Az ékszer mö-
göttes tartalmát tárja fel 
14:40 Család és otthon

  15:05 Slovenski utrinki
Szlovén nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:35 Alpok-Duna-Adria

  16:10 Hogy volt?! (2015)
Kovács Zsuzsa felvételeibôl
17:10 Az én ’56-om (2016)

  17:20 Család-barát
  19:00      Kívánságkosár - 
válogatás
20:00 Szene Iván írta(2014)
 Zenésfilmsorozat

  21:00 HÍRADÓ 
 21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
  23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája     
  00:25 Fapad   Medvefrigy
Magyar tévéfilmsorozat
Kandl Viktória a trágár-

sággal és a vandalizmussal 
veszi fel a harcot 
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2015)
Kovács Zsuzsa felvételeibôl
02:30 Hatholdas rózsakert 

(1970)   Magyar játékfilm
 03:45 Az én ’56-om (2016)

   Cséfalvay János
 03:55 Az én ’56-om (2016)

   Kopeczky Lajos
04:05 Szenes Iván írta 

(2014)   Zenésfilmsorozat
05:00 HÍRADÓ
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó    
Rendezte: Dányi Lajos
05:50 Család-barát
07:25 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016
A XX. század meghatározó 

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
09:20 Iskolapad
09:40 Élô egyház 
10:00 Katolikus krónika
10:30 Isten kezében
11:00 Angol nyelvû hírek 
11:15 Az én ’56-om (2016)
11:30 Asszonyok mesélik 

(1971)  Magyar tévéfilm
Operatôr: Szilágyi Virgil;
Rendezte: Gaál Albert
Szereplôk: Békés Rita (fô-

szereplô), Bujtor István, 
Csomós Mari (fôszereplô), 
Domján Edit (fôszereplô), 
Ernyey Béla, Gyôrffy 
György, Huszti Péter, Jobba 
Gabi (fôszereplô), Kállai Fe-
renc, Tomanek Nándor, 
Váradi Hédi (fôszereplô)
Négy emberi történet a 

múlt század közepérôl, a 
korszakot fémjelzô, nagy-
szerû mûvészek elôadásában.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Tessék! 
13:40 Rúzs és selyem 
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 Életkerék (2016)
15:40 P´amende - Roma 

kultúra A pócspetriek
16:10 Hogy volt?! (2015)
Benkô Péter születésnap-

jár  szórakoztató mûsor
17:15 Az én ’56-om (2016) 
17:25 Család-barát 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Van képünk hozzá - 

Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei   
Rendezte: László Péter
22:30 Ridikül

  23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája    

Farkas Eszter: Hogyan 
enyhíthetô az agyvérzéses 
betegek bénulása?
00:25Fapad   Az elkárhozás
Magyar tévéfilmsorozat
Halapczák Szemlôvel kö-

zös leszerelésük harminc 
éves évfordulójára készül, 
ám a vezérigazgató inkább 
Csaloggal próbálja rendezni 
viszonyát.
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

01:35 Hogy volt?! (2015)
Benkô Péter születésnap-
jára
02:30Asszonyok mesélik 

(1971)   Váradi Hédi Négy 
emberi történet a múlt szá-
zad közepérôl, a korszakot 
fémjelzô, nagyszerû mû-
vészek elôadásában.
03:55 Az én ’56-om (2016)

  Csebi Pogány Péter
04:05 Önök kérték

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát 
07:00 Kulturális Híradó
Rendezte: Dányi Lajos
07:30 Legenda - válogatás 
Rendezte: Koós György
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:40 Orosz nyelvû hírek 
08:50 Unió28 
09:10  Kosár 
09:35 Itthon vagy! 
10:00 Szeretettel Holly-

woodból
10:30 Rúzs és selyem
11:00 Öt kontinens
11:30 Angol nyelvû hírek
11:45 Estélyi ruha kötelezô 

(1942)Magyar bûnügyi film    
Szereplôk: Jávor Pál (Vik-

tor Norton), Réthy Eszter 
(Silvia Romain), Pethes Sán-
dor (Michel), Kökény Ilona 
Frakkban bárhová bejut az 
ember. Tudja ezt Viktor 
Norton, a tévedésbôl bebör-
tönzött fiatalember is, aki 
egy szál frakkban szaba-
dulván a fegyházból, azon-
nal a Riviéra felé veszi az 
útját volt rabtársával, Mic-
hellel együtt. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 A MAGYAR MÛ-

VÉSZETI AKADÉMIA 
PORTRÉSOROZATA
Rajtam keresztül - Somogyi 

Gyôzô festômûvész-grafi-
kus életérôl
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)
14:45 Hangvilla 
A mûsorban a zenei alkotó 

zseni tüneményes jelensé-
gérôl lesz szó. 
15:15 Új idôk, új dalai 

(2016)    A mûsorban meg-
mutatjuk, hogyan készülnek 
a felnôtteknek szóló báb-
elôadások.
15:45 Hogy volt?! (2016)

Kautzky Armand születés-
napjára
16:40A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL
Idegen pályán (2016)
Magyar dokumentumfilm  
2012-ben az angol fôvá-

rosban élô Kondor Gábor 
eldöntötte, hogy egy ma-
gyar hölgyekbôl álló kézi-
labdacsapatot toboroz. 
17:35 Család-barát

  19:10          Szabadság tér ’56  
20:00 Mindenbôl egy van 
(2015)   A rég nem látott 
barát Zoli részletesen és 
lelkesen mesél az állítólagos 
amszterdami útjáról
 21:00 HÍRADÓ 
21:30 A Bagi Nacsa Show

Szerkesztô: Nacsa Kornél;             
22:30 Munkaügyek - IrRe-
ality Show    A jelzálog
 23:10 Opera Café (2016)

  23:40 Hazajáró (2016)
 00:10 Értsünk hozzá! (2016)    
  00:40 Az én ’56-om (2016)
  00:55 Himnusz     
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35Gasztroangyal Batáta
Egy különleges növény, 

melyet az ásotthalmi ta-
nyavilágban élôk termesz-
tenek. A neve: batáta. 
02:30 Fölszállott a páva - 

2016  Döntô
04:45 Az én ’56-om (2016)

  dr. Nemes György
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát 
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal -  

(2013) Batáta
 Többnyire édesburgonyá-

nak nevezik. Kevésbé is-
mert, annak ellenére, hogy 
felhasználása rendkívül 
sokszínû. De itt az ideje, 
hogy részletesen bemutas-
suk!
08:25 Német nyelvû hírek 
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Élô örökség (2016)
09:20 Novum
09:50 Térkép 
10:20 Angol nyelvû hírek
10:30 Fölszállott a páva - 

2016  Döntô
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Jónak lenni jó! (2016)
Idén adventkor a nagysi-

kerû Jónak lenni jó karitatív 
akciónk kedvezményezettje 
a Magyar Református Sze-
retetszolgálat.
14:15 Szabadság tér ’56 

(2016)
15:05 Rejtélyes XX. század 

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

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
15:40 Jónak lenni jó! (2016)
16:10 Az én ’56-om (2016
59. rész
16:20 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
TRIANON - Egy angol 

diplomata szemével (2016)  
Magyar dokumentumfilm  
 Sir Bryan Cartledge beszél 

rólunk, Trianonról, a túlélés 
erejérôl.
17:20Jónak lenni jó! (2016)   

 18:55 Öt kontinens
 19:25 Szeretettel 
Hollywoodból
 20:00Gasztroangyal (2013)    
Batáta Többnyire édesbur-
gonyának nevezik. 
21:00 HÍRADÓ 
21:30Jónak lenni jó! (2016)   

  22:051956-60 A FILMMÛ-
VÉSZET TÜKRÉBEN 
Életreítéltek  Dokumentum-
film a Kisfogházról (2015)
 A Kisfogház jelentôsége 

sajnálatos módon nagyon 
kevéssé ismert, holott az 
egykori börtön a magyar 
történelem egyik tragikus 
és szimbolikus helyszíne.  
23:05 Bábel - Hesnával a 
világ (2013)   Kincsvadá-
szok nyomábanA legújabb 
epizódjában elsüllyedt ha-
jók, lezuhant repülôk nyo-
mába eredünk   el.
00:00 Hangvilla   Kodály 

születésnapja után egy nap-
pal…
00:30Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)
  00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2016)
  02:30Ne kérdezd, ki voltam 
(1941)   Magyarjáték film  
Rendezte: Balogh Béla
 (A végzetes szépségû Kon-

rád Eszternek (Karády Ka-
talin) el kell hagynia neve-
lôszülei házát, mert lopás 
gyanújába keveredik.
04:05 Slágertévé (2000)

  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
08:50 Nagyok 
Marton Éva   A világ leg-

nagyobb és legpatinásabb 
színpadain eltöltött évtize-
deirôl, híres, világklasszis 
kollégákról.
09:20 Esély
09:40 Kék bolygó 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó 
10:30 Új nemzedék 
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Az én ’56-om (2016)
Bolba Lajos
11:30 Az én ’56-om (2016)
Kopeczky Lajos
11:45 Holtodiglan (1978)
Magyar tévéfilm
Rendezte: Nemere László
Szereplôk: Bánsági Ildikó, 

Gáspár Sándor, Sztankay 
István Éva a tengerparton 
megismerkedik egy magá-
nyos férfival. Szándéka az, 
hogy új barátjával megö-
lesse férjét. Azonban hogy, 
s hogy nem, a két férfi ösz-
szebarátkozik, majd közö-
sen elhatározzák: Éva lesz 
az áldozat.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai 
Rendezte: Körmendi Ta-

más, Rudas Gábor
14:10 Nagyok
Marton Éva 
14:40 Kárpát expressz

  15:05 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:35 Ecranul Nostru

Román nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:10 Hogy volt?! (2015)

Szabó Gyulára emlékezünk
17:10 Az én ’56-om (2016)

  17:20 Család-barát
  19:00        Kívánságkosár - 
válogatás  Hétköznap estén-
ként ismét találkozhatnak 
Bangó Margittal, a Korda 
házaspárral, Nyári Károly-
lyal és többi kedvenc 
elôadójával.
19:30 Magyarország, sze-

retlek! (2016)   L á t v á n y o s 
show-mûsor rólunk, ne-
künk.
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
  23:25        Kulturális Híradó  
23:55Mindenki Akadémiája
  00:25 Fapad    A légitor
Magyar tévéfilmsorozat
 Blahovits Iván biztonság-

tecnikai vezetô meghirdeti 
önvédelmi kurzusát az al-
kalmazottak számára. A 
terrorelhárításra felkészítô 
foglalkozások során össze-
melegszik Balák Mónival.   
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2015)
Szabó Gyulára emlékezünk
02:25 Holtodiglan (1978)

 Magyar tévéfilm
 03:35     Magyarország, sze-

retlek! (2016)
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

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.

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

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

Szakács és konyhai 
kisegítô személyzetet
A Kék Duna-Délvidéki Magyar Szö-

vetség Klub Keysborough (VIC) rész-

munkaidôs állásba keres  személy-

zetet.

Bôvebb felvilágositás végett hivják 

a klub elnökét Varga Sándort, a 0476 

154-685 vagy 9795 5815 Tel számon.

Email: parkmore1@bigpond.com

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

Félévre (25 szám), GST-vel együtt $ 100.-

Külföld egy évre $ 300.-, NZ $ 250.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

......................................................... Postcode..................

A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát a fenti címre, hozzánk elküldeni.

A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

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

MAGYAR TAKARITÓNÔT kere-

sek minden csütörtökre. Kérem hívjon 

a 0412 126-914, vagy 9523-6172 (Mel-

bourne) számon.

 

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 

a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 

(03) 9578-4640 számot.

30 ÉVE Sydneyben élô magyar kül-
kereskedelmi diplomás nô forditást, 
tolmácsolást, hivatalos ügyek intézéset 
vállalja.

phoenix347@gmail.com”

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

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

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

várják önöket 
az új évben is

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

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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au

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 


