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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Közölte, az elsô felkérés alkalmával a húsvéti elcsendesedés, most pedig 

karácsony békéje segített a körültekintô mérlegelésben és döntése meghoza-
talában.

A köztársasági elnök kitért arra is, hogy újbóli megválasztása esetén céljai és 
személyes vállalásai a jövôben is változatlanok maradnak. Kiemelt feladatának 
tartja a törvényalkotás feletti alkotmányos kontroll gyakorlását, valamint 
továbbra is minden tôle telhetôt megtesz a természeti környezet védelme, a 
jövô nemzedékek iránti felelôsségvállalás társadalmi szintû megerôsítése, 
valamint a magyar értékek és magyar érdekek következetes nemzetközi 
képviselete érdekében.

„Vallom, hogy a teljesítmény méltó megbecsülésével és az egymásnak 
megadott kölcsönös tisztelettel jobbá és sikeresebbé tehetjük közös és szemé-
lyes életünket. Ebben a munkában szövetségesemnek tekintek mindenkit, aki 
számára fontos, hogy ezen elvek és célok szerint rendezzük közös dolgainkat” 
–-- áll a köztársasági elnök nyilatkozatában.

A kormányfô sajtófônöke közölte az MTI-vel: Orbán Viktor miniszterelnök 
személyesen tájékoztatta Áder Jánost arról, hogy a Fidesz ismét ôt jelöli az 
államfôi posztra. Havasi Bertalan tudatta: Orbán Viktor miniszterelnök, a 
Fidesz elnöke felkereste Áder János köztársasági elnököt és tájékoztatta arról, 
hogy a Fidesz –-- Magyar Polgári Szövetség elnöksége úgy döntött, javaslatot 
tesz a parlamenti frakciónak, hogy az államfôválasztási eljárás során az Ország-
gyûlésben ismét Áder János jelölését és megválasztását támogassa.
A KEH ezután azt közölte, hogy Áder János megtiszteltetésnek tekinti az újabb 
köztársasági elnöki megbízatásra szóló felkérést. A közlemény szerint Áder 
János elnöki tevékenysége elismeréseként tekint a Fidesz elnökségének 
egyhangú felkérésére.

Nyomoznak a Szabad Demokraták 
vagyonelszámolásával kapcsolatban

A politika süllyesztôjébe került rendszerváltó pártok, a Magyar Demokrata 
Fórum és a Szabad Demokraták Szövetsége szomorú végjátékait kalapács alá 
kerülô ingatlanok, adósságok és büntetôeljárások tarkítják.

Továbbra is tart a nyomozás az SZDSZ haláltusája utózöngéjeként, a Legfôbb 
Ügyészség 2017. március 13-ig hosszabbította meg a nyomozást –-- mondta 
lapunknak Bagoly Bettina,a Fôvárosi Fôügyészség szóvivôje. Hozzátette, gya-
núsított nincs az ügyben. Maga az SZDSZ már nem létezik, a Fôvárosi 
Törvényszék 2014 szeptemberében állapította meg a Szabad Demokraták 
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Január 16-án Gusztáv névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ahmed, 
Benkô, Dániel, Fáni, Fanni, Godó, Got-
frid, Hendrik, Henrik, Honorát, Hono-
rátusz, Honóriusz, Izidor, Izor, Janina, 
Kara, Karád, Karcsa, Karsa, Marcell, 
Marsall, Otelló, Ottó, Ozor, Priszcilla, 
Stefánia, Stefi, Szidor, Uziel, Uzon, 
Uzor névnapja van.
Január 17-én Antal, Antónia név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Anton, 

Antos, Aszter, Leonetta, Oros, Rexana, 
Roxán, Roxána, Rozalinda, Toni, Uros 
névnapja van.
Január 18-án Piroska névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Aténa, 

Aténé, Athena, Atina, Beatrix, Fausz-
tia, Fausztina, Gyöngy, Lizandra, Mar-
git, Margita, Margitta, Margó, Özséb, 
Pál, Palmer, Pável, Pírea, Piri, Pirit, 
Piros, Pósa, Színes, Szinta, Trixi név-
napja van.
Január 19-én Sára, Márió névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Absa, Ga-

jána, Kanut, Kenéz, Margit, Margita, 
Margitta, Margó, Máriusz, Márta, Sá-
ri, Sarah, Sarolta, Sáron, Sharon, Szelli, 
Szulikó, Szulita, Szultána, Vázsony, 
Veron, Verona, Veronika, Veronka 
névnapja van.
Január 20-án Fábián, Sebestyén 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Eutim, 

Fabia, Fabiána, Fabó, Özséb, Sebastian, 
Sebô, Sebôk, Sedékiás, Szebasztian, 
Tímea névnapja van.
Január 21-én Ágnes névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Aglent, 

Agnéta, Anissza, Baranka, Epifánia, 
Inez névnapja van.
Január 22-én Vince, Artúr név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Artemisz, 

Artemízia, Cintia, Citta, Délia, Dorián, 
Dormán, Dzsenifer, Surány, Surd, 
Szindi, Szintia, Szirén, Szíriusz, Teo-
dolinda névnapja van.
Január 23-án Zelma, Rajmund 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Alfonz, 

Amázia, Bertram, Emerencia, Emer-
ka, Emese, Ildefonz, Janek, János, 
Manyi, Maréza, Mari, Mária, Mariella, 
Marinka, Marion, Marióra, Mariska, 
Masa, Milli, Mimi, Miriam, Mirjam, 
Moira, Molli, Rajmond névnapja van.
Január 24-én Timót névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Balár, 

Bános, Bertram, Erik, Erika, Ferenc, 
Metella, Milenka, Oxána, Surány, 
Surd, Szaléz, Szalók, Szénia, Taddeus, 
Tádé, Timóteus, Timóteusz, Vera, 
Veron, Verona, Veronika, Veronka, 
Xénia névnapja van.
Január 25-én Pál névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Apostol, 

Bottyán, Harriet, Hendrik, Henriett, 
Henrietta, Henrik, Palmer, Pável, 
Péter, Petô, Pósa, Saul névnapja van.
Január 26-án Vanda, Paula név-

napja van. Kibôvített naptárak 
szerint Balambér, Bátony, Gobert, 
Oberon, Pauletta, Paulin, Polikárp, 
Stecina, Tamara, Ticián, Timót, Timó-
teus, Timóteusz, Titánia, Titanilla, Tit-
tína, Titusz, Valda, Viktorina névnapja 
van.

Öt éve nem volt ilyen hideg 
Magyarországon

Öt éve nem volt ilyen hideg Magyarországon --– közölte az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat. A Pest megyei Tésán mínusz 23,7 Celsius-fokot rögzített az 
automata.

Érdekességként megjegyezték azt is, hogy január 7-én az átlagos maximum-
hômérséklet plusz 2, a minimum mínusz 4 fok.

Most az elôrejelzés szerint a legmagasabb nappali hômérséklet mínusz 12 és 
mínusz 5 fok között valószínû. Nyugat- és Közép-Magyarországon várható a 
magasabb, északkeleten az alacsonyabb érték. Késô estére mínusz 17 és mínusz 
8 fok közé süllyed a hômérséklet, az északi völgyekben lesz a leghidegebb, de 
ennél is hidegebb lesz, az ország leghidegebb pontjain akár mínusz 25 fok alá is 
csökkenhet a hômérséklet.

Az ország hajléktalanszállói megteltek a nagy hideg miatt, a nappali mele-
gedôk 110-115 százalékos kihasználtsággal mûködnek. Ennek ellenére az éj-
szakai menedékhelyekre és a nappali melegedôkbe is mindenkit beengednek, 
aki be akar menni. Vannak olyan szállók, ahol pótágyakon vagy matracokon is 
tudnak aludni. A Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriumának elnöke arra 
kéri a lakosságot, menjenek oda, ha hajléktalan embert látnak az utcán, hívják 
a diszpécserszolgálatokat, illetve súlyos esetben a mentôket.

A hajléktalanokat ellátó intézmények kihasználtsága elérte, illetve meg is 
haladta a száz százalékot, de továbbra is befogadnak minden veszélyeztetett 
helyzetben lévôt –-- mondta Lôrincz Norbert, a Hajléktalanokért Közalapítvány 
(HKA) kuratóriumának elnöke.

Lôrincz Norbert elmondta: a szállásokon 9600 férôhely van az országban, 
emellett télen még 1500 férôhely nyílik, a nappali melegedôkben pedig csaknem 
8000 hely van, és ha szükséges, ezek akár éjszakára is nyitva maradnak. 
Hozzátette, vannak olyan szállók, ahol ilyenkor pótágyakon vagy matracokon is 
tudnak aludni az utcán élôk.

Aradszki András, az NFM energiaügyért felelôs államtitkára azt hangoz-
tatta, hogy a magyar gázellátórendszer korszerû, képes a legextrémebb igé-
nyeket is kielégíteni, vagyis tartós hideg idô esetén is biztosított a gázellátás. 
Lehetséges rizikófaktorként említette a gázimport megszûnését valamilyen 
irányból, amire 2009-ben volt utoljára példa Ukrajna felôl. Ha ez ismét megtör-
ténne, akkor is van további beszerzési lehetôség például Ausztria és Szlovákia 
felôl –-- tette hozzá Aradszki András.

Áder János köztársasági elnök 
elfogadja a következô államfôi ciklusra 

szóló felkérést. 
„A felkérést elfogadom. Az alaptörvény rendelkezéseinek megfelelôen 

vállalom a jövô tavasszal esedékes demokratikus megmérettetést” –-- áll a 
dokumentumban.

Áder János azt írta, az államfôi megbízatásra eddig is olyan alkotmányos 
szolgálatként tekintett, amelynek ellátása során a köztársaság elnöke a magyar 
nemzetnek tartozik felelôsséggel és számadással.

Emlékeztetett arra, hogy a köztársasági elnöki megbízatás újabb vállalására 
szóló felkérést követôen sokan biztatták a megkezdett munka folytatására.

„Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik lélekben most is velem voltak, 
és mindazoknak, akik az elmúlt években támogatták államfôi tevékenységemet” 
–- írta.



Szövetségének megszûnését.
Ami a másik rendszerváltó pártot, a Magyar Demokrata Fórumot, pon-

tosabban jogutódját, a Jólét és Szabadság Demokrata Közösséget (JESZ) illeti, 
esetükben szintén folyamatban van a nyomozás a Budapesti Rendôr-fôka-
pitányságon –- közölte a Fôvárosi Fôügyészség szóvivôje –-, ez a számvevôszéki 
ellenôrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése bûntettének gyanúja 
miatt folyik. „Az ügyben egy gyanúsított van, aki a gyanúsítással szemben 
panasszal élt, amelyet a kerületi ügyészség 2016 szeptemberében elutasított” -
– tudatta Bagoly Bettina. 

Az SZDSZ, amikor 2010-ben kiszorult a parlamentbôl, több száz millió forint 
adósságot halmozott fel, ezért került végrehajtás alá összesen huszonhat 
ingatlanjuk. Ezek közül tizennégy ingatlant értékesítettek összesen 211 millió 
forintért, s további tizenkét ingatlan vár eladásra, becsült értékük akkor 329 
millió forint volt –-- ezt még Lázár János Miniszterelnökséget vezetô miniszter 
mondta el tavaly egy Kormányinfón, hozzáfûzve, azóta sem sikerült eladni eze-
ket, az egykori kormánypárt tartozása így megközelítôleg ötszázmillió forint.

Az SZDSZ 2008-ban vett fel hitelt a Magyar Fejlesztési Banktól ingatlan-
vásárlásra. A pártnak a pénzintézet 415 millió forintot folyósított állami kezes-
ségvállalással, ám a liberálisok alig törlesztettek valamit, ami azért furcsa, 
mert még a Magyar Demokrata Fórum utódpártja, a JESZ is fizette az elôdök 
hitelét. A tartozások ügyében a nyomozás különösen nagy kárt okozó csalás 
gyanúja miatt indult, ám, hogy ez a gyanú az idôk folyamán módosult-e, azt nem 
tudni. Kuncze Gábor egykori pártelnök mindenesetre „ócska mûbalhénak” 
nevezte a rendezetlen tartozások ügyét, amit szerinte a jobboldal talált ki.

Az MDF csôdjét szintén a politikai szélirány megváltozására kenték a párt 
egykori vezetôi, csakhogy a számok mást mutatnak. A párt pénzügyi beszá-
molója szerint ugyanis 2009-ben 391,8 millió forint folyt be a kasszába, a kiadá-
sok viszont –-- fôként az európai parlamenti választásokon Bokros Lajos 
kampányára fordítottak miatt –-- 933 millió forintot tettek ki. Miután az MDF 
2010-ben nem jutott be a parlamentbe, utánunk az özönvíz alapon morzsolódott 
fel. Az utódpárt JESZ egy darabig még fizette a tartozásokat, ám tavaly de-
cember végén kilencvenegymillió forintért elárverezték a Szilágyi Erzsébet 
fasorban lévô pártszékházat, amelyben csupán résztulajdona volt az MDF-nek, 
illetve utódpártjának.

Az utódpárt, amely 2014-ben már csupán tízezer voksot szerzett a parlamenti 
választáson, ma már nincs abban a helyzetben sem, hogy az ingatlanok értéke-
sítésébôl rendezze tartozásait –-- mondta Makay Zsolt, a korábbi elnök. A 
hitelezôk között nem csupán az ingatlanok megvásárlásához hitelt nyújtó Ma-
gyar Fejlesztési Bank található meg, hanem például az a Bokros Lajos is 4,7 
millió forintot követel rajtuk, aki az MDF hátán lett európai parlamenti kép-
viselô, s aki az SZDSZ-es Fodorhoz (Liberálisok) hasonlóan egy új pártkonst-
rukcióban (MoMa) próbálja az „Orbán-rezsimet” leváltani.

Egy dokumentum szerint az MDF utódpártjának húsz ingatlana van –- illetve 
részben volt --–, amelybôl tizenhárom száz százalékban a párté, hétben pedig 
résztulajdonos. Ez a megállapítás azonban így már nem egészen pontos, hisz a 
hitelezôk listája oly hosszú, hogy alig fér rá az ingatlanok tulajdoni lapjára.

Csaknem 33 ezer külföldön élô 
magyar kap itthonról nyugdíjat
Csaknem 33 ezer külföldön élô magyar kap itthonról nyugdíjat vagy nyug-

díjszerû ellátást, a hazai átlagnál lényegesen kevesebbet, a jogosultak közül 
legtöbben Németországban élnek --- írja a Magyar Idôk a Központi Statisztikai 
Hivatal adatai alapján.

A lap írása szerint az ellátottak 85 százaléka, közel 30 ezer idôs ember öreg-
ségi nyugdíjban részesül, két és fél ezer embernek özvegyi és szülôi nyugdíjat, 
mintegy félszáznak pedig árvaellátást folyósítanak. A külföldre utalt öregségi 
nyugdíjban részesülôk harmada 1945-1949 között született, korhatár elôtt 
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öregségi nyugdíjat mindössze 122-en kaptak.

Az öregségi nyugdíjasok beszámított szolgálati idô szerinti megoszlása lé-
nyegesen eltér a külföldre és a belföldre utalt ellátásoknál, belföldön az öregségi 
nyugdíjasok több mint 57 százaléka 35-44 év szolgálati idôt szerzett meg, a 
külföldi utalásoknál a legtöbben 15 év szolgálati idôvel rendelkeztek --- számol 
be a napilap.

A szolgálati idô miatt is lényegesen alacsonyabb összeget kapnak a más or-
szágban élô magyar nyugdíjasok, a nekik jutó nyugdíj januári összegének 
átlaga nem érte el a 45 ezer forintot, ami alig több mint egyharmada volt a 109 
ezer forintos átlagos hazai folyósítási összegnek.

Az összesítésbôl az is kiderül, hogy külföldre a legtöbb nyugdíjat és egyéb 
ellátást Németországba küldi a nyugdíjfolyósító.

A második helyen Ausztria áll, és kétezernél több ember kapott Magyaror-
szágról valamilyen nyugdíjat, egyéb ellátást Kanadában, az Egyesült Államok-
ban, Svédországban, Szlovákiában és Ausztráliában is --- olvasható a Magyar 
Idôkben.

Megreformálják
a külképviseleti hálózatot

A piaci aggodalmak ellenére nem tarolja le a kormány a hazai turizmus 
külképviseleti hálózatát a számunkra lényeges vendégküldô országokban, 
helyette egy korszerûbb, az egyes utazási piacok speciális igényeit kiszolgáló 
rendszert hoz létre –-- mondta a Magyar Idôknek Bienerth Gusztáv. Az 
úszószövetség elnöki pozíciójára jelentkezô turizmusért felelôs kormánybiztos 
közölte, válságmenedzserként tekint az elôtte álló újabb feladatra a sport 
világában, amely szorosan összefonódik a megújult turizmusstratégiával.

December végén megszûnt a turizmus állami irányítási rendszeréhez tartozó 
jelenlegi külképviseleti hálózat, helyette egy sokkal korszerûbb, az adott cél-
piaci igényekre szabott marketinghálózat jön létre a külföldi utazási piacokon. 
Elsô lépésben felszámolják a több mint két évtizede hazánkat lényegében vál-
tozatlan módszerekkel népszerûsítô képviseleteket, azonban továbbra is kie-
melt hangsúlyt kap a kormány turizmuspolitikájában Magyarország hatékony 
népszerûsítése a nemzetközi piacon –-- közölte a turizmusért felelôs kormány-
biztos.

Bienerth Gusztáv vázolta, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 
átszervezésének különbözô állomásai vannak: a szervezet részeként mûködô 
külképviseleti hálózat mostanra érett meg a teljes reformra. –- Az új típusú 
desztinációs szemlélet megvalósításához és a jövôbeni üzenetek közvetítéséhez 
jobban illeszkedô külpiaci rendszerre van szükség, ez 2017-ben kiépül –- jelezte 
Bienerth Gusztáv. Mint mondta, mára elavult az a módszer, hogy egyetlen, évek 
óta ismételt fô üzenetet közvetítünk hazánkról valamennyi turisztikai piacon, 
ugyanis az egyes országok, közelebbi-távolabbi küldôpiacok turistáinak elté-
rôek az igényeik, ehhez alkalmazkodva kell az új marketingeszközöket kiala-
kítani.

–- Máshogy kell megszólítanunk az amerikai, a német, az ausztrál vagy épp a 
japán vendégeket, ráadásul a gazdag nemzetközi kínálatból a mi országunk 
kapcsán is csak fô üzeneteket tudnak befogadni, sajátos szempontjaik szerint -
– fogalmazott a kormánybiztos. Megjegyezte, teljes mértékben támogatja az 
MTÜ azon döntését, amely a jelenlegi hálózat megreformálásáról szól.

Elmondta, több változatban gondolkodnak az új külképviseleti hálózat mûkö-
dését illetôen. Lesznek országok, ahol például egy turisztikai attasé képviseli 
majd hazánk kínálatát a helyi nagykövetségen belül. Másutt olyan külképvi-
seletet hoznak létre, amely egy külföldi partnerrel alapított vegyes vállalatként 
mûködik majd, egy másik elképzelés szerint pedig az egyes piacokon az MTÜ 
százszázalékos tulajdonában lévô cégek végzik majd a marketingtevékenységet. 
–- Szlovéniával például már zajlanak a tárgyalások arról, hogy közös külképvi-
selettel jelenünk meg Koreában –-- fûzte hozzá a kormánybiztos. Elsôként 
kijelölik, hogy melyek a hazánk beutazóturizmusának fontos küldôpiacok, eh-
hez meghatározzák a célországnak megfelelô üzeneteket és az ennek megfelelô 
stratégiát.

Ez amiatt is fontos, mert már most látszik, hogy a magyarországi turizmus új 
területei vannak feljövôben, amelyeknek meg kell jelenniük a marketingak-
ciókban. Így például a világhírû fesztiváljaink, a megújuló gasztronómiai és 
gazdag kulturális kínálatunk, a konferencialehetôségek egyre több területen 
teszik vonzóvá hazánkat, akárcsak a fokozott kormányzati támogatást élvezô 
sportturizmus fejlôdése.–-- A budapesti turisztikai kínálatban érzékelhetô helye 
lesz a jövôbeni sporteseményeknek, amelyek rengeteg látogatót vonzanak és 
kiválóan tudják jó hírünket vinni a világban –-- szögezte le a kormánybiztos, 
akinek az év elejétôl várhatóan tovább növekednek a feladatai. –- Arra készülök, 
hogy a ciklus végéig szóló turisztikai kormánybiztosi megbízatásom mellett 
továbbra is aktívan dolgozom a 2024-es budapesti olimpia elôkészítésén., emel-
lett az is eldôl, megválasztanak-e a Magyar Úszószövetség elnökének -– mondta 
Bienerth Gusztáv, hozzátéve: utóbbi feladatot társadalmi munkában látná el.

Ennek kapcsán úgy fogalmazott, nem tartja magát pozícióhalmozónak, a 
sport területén végzett eddigi menedzsertevékenysége, illetve a több nemzet-
közi cég élén szerzett tapasztalatai abban segíthetik, hogy egy korszerû, modern 
sportszövetséget hozzanak létre, amely megfelelô alapot teremt majd a világ-
színvonalú programokhoz.–- Még nem tudjuk, kik lesznek a hivatalos pályázók, 
egy biztos, én köztük leszek. Ezzel együtt arra készülök, hogy nem egyedül 
pályázom majd a szövetség vezetésére –-- közölte Bienerth Gusztáv, neveket 
azonban nem kívánt említeni lehetséges jelentkezôkként.

–-- Ez nem egy elôre eldöntött kérdés, és nem politikai szempontok szerint 
dôl el –- jelentette ki. Hozzátette: az olimpia, a vizes vb, az úszósport, illetve 
annak képviselôi számos metszésponton találkoznak a turizmussal. 

Ráadásul a nemzetközi sportrendezvények, a FINA-vb, az olimpiai pályázat 
mérhetô módon ösztönzik a vendégforgalmat, mert felhívják a figyelmet a 
rendezô város vonzerejére, és támogatják a kormány minôségi váltásról szóló 
turizmuskoncepcióját is.
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Vasasalkony
Régóta várt jó hír: amióta a fémke-

reskedelmi szabályozást törvény vál-
totta fel (2013), nagyjából tizedére 
csök-kentek a fémlopásokból eredô 
károk. A vasúti vágányok és kábelek 
miatt legin-kább érintett MÁV adatai 
szerint fo-lyamatos a javulás. Ebbôl 
persze arra is lehet következtetni, 
hogy a korábbi elô-írások hajítófát 
sem értek, eddig csak az nem lopott 
fémet az államtól, akinek nem ez a 
szenvedélye. Az eltelt években, évti-
zedben komplett családok, dinasz-tiák 
álltak rá a fémgyûjtésnek erre a sajá-
tos formájára, s többé-kevésbé za-var-
talanul dolgozhattak. Munkásságuk 
ma is megosztja a lakosságot, a szelí-
debbje mindkét kezüket levágná, míg 
más a még föl nem szedett vágányokra 
fektetné valamennyit (csúcsforgalom 
idején persze), esetleg mûködô trafó-
házba zárná a brigádtagokat. Ötletbôl 
nincs hiány. Az indulatot meg lehet ér-
teni, hiszen a zugvasasok nem csak a 
kábeleket lopják, viszik a biztonsági 
berendezést, az akkumulátort, de még 
a sorompót is, mindent… Közüzemeket 
tesznek tönkre, vagyis bármikor bekö-
vetkezhet egy tragédia…

A fideszes Boldog István országgyû-
lési képviselô, aki évekkel ezelôtt élére 
állt a zsiványok elleni harcnak, egy-
folytában azon volt, hogy a törvényho-
zás minôsítse át terrorista-bûncse-
lekménnyé a tolvajlásnak ezt a 
veszedelmes válfaját. A tíz-húsz éves 
börtönbeutalók rendet vágnának a 
szakmában. Bár ezt egyelôre nem 
sikerült kiharcolnia, a fémfelvásárlás 
szigorításában hervadhatatlan érde-
meket szerzett –-- ezért javulhattak a 
mutatók. (Alig hihetô, de a törvényho-
zásban is van, aki bagatellizálni pró-
bálja a mûgyûjtôk „munkáját”. A 
szocialista Bárándy Gergely például ki 
is jelentette: túl szigorúnak tartja a 
fellépést a „megélhetési fémtolva-
jokkal” szemben. Áthidaló javaslatom 
a kigyógyíthatatlan „vasasoknak”: 
Gyurcsány városligeti ’56-os Vaskefé-
jét vigyék. Azt megbocsátjuk…

Pilhál György 
(Magyar Nemzet)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezután 1930-ig a Reichsbank elnöke. 

A nemzetiszocialista hatalomátvétel 
után 1939-ig ismét a Birodalmi Bank 
élén állt, 1934 és 1937 között pedig 
birodalmi gazdasági miniszter is volt. 
Megvalósította az állam érdekeit szol-
gáló bankrendszert. Hitler a fegyver-
kezést szorgalmazta, Schaht nem 
egyezett e véleménnyel. 

A Szovjetunió felbomlását követŒen 
új helyzet állt elŒ. Amíg Európa nyu-
gati felén a bankrendszer határozza 
meg a politikát, addig a felszabadult 
keleti felén létrejött egy kegyelmi 
idŒszak, ami alatt van mozgástér az 
államok részére a banktevékenység 
ellen Œrzésére, ha megszabadulnak a 
kamatterhektŒl. Ezt használja ki a 
magyar kormány az ország érdeké-
ben a bankok ellenŒrzésével, adózta-
tásával. 

Nem volt mentes a Szovjetunió sem 
a nemzetközi bankvilág befolyásától, 
amit mindig az Egyesült Államok 
igyekezett érvényesíteni. Azonban a 
szovjet állam összeomlása után az 
Orosz Federáció, néhány év elteltével, 
állami kézbe vette pénzügyeit. Ez a 
mai amerikai oroszországellenes poli-
tika egyetlen oka. 

Mindezek ismeretében elképzelhetŒ-
e a nemzetközi globalizmus alapál-
lamában, az Egyesült Államokban 
olyan változás, amiben a magyar poli-
tikai elemzŒ reménye szerint „Trump 
elnökké választása történelmi ese-
mény, óriási esély arra, hogy a globá-
lis elit uralma megtépázódjon, és az 
amerikai társadalom újra talpra áll-
jon – mind gazdaságilag, mind szuve-
renitásában.” 

Lehet is, kell is reménykedni, de ha 
felmérjük a lehetŒséget az állandók 
ellenében, akkor nagyon kevésnek 
fogjuk találni az elnökválasztás során 
a világ vezetŒ államának elnöki szé-
kébe kerülŒ személy súlyát, mozgás-
terét, esélyét olyan alapvetŒ változás-
ra, ami – éppen száz éve – ráneheze-
dett Európára, majd 1945 után az 
egész Földre. 

Egyik fontos, további állandó: Izra-
el állam léte. Amerika elkötelezett-
sége Izrael mellett alapvetŒ állam-
érdek, aminek  erŒs vallásfilozófiai 
vonatkozása is van. 

Míg Európában a keresztényelle-
nesség mellett a szekularizmus 
egyeduralma épül, Amerikában, a 
vallások sokszáza virágzik. Igaz, fŒ-
ként üzleti alapon, de jelen vannak a 
társadalom minden vonulatában. Élen 
az Ószövetségre kiemeltem hivatkozó 
protestáns egyházak Izrael melleti 
ki állása jellemzŒ minden esetben. 
Ezen az állandón nem fog változtatni 
Amerika új elnöke. Anglia és Ameri-
ka uralkodó politikai filozófiájának 
alapállása a cionizmus, amihez járu-
lékosan az amerikai hitéleti elköte-
lezettség ad nyomatékot. Anglia és 
Amerika politikai vezetŒi megval-
lottan cionisták, ami Izrael állam 
fennállásának, sikereinek, gyarapo-
dásának garanciája. Minden más 
ország ehhez igazodása nagyhatalmi 
elvárás. 

Az amerikai cionista elkötelezettség 
alapjait érdemes felismerni.

Európában a szekularizmus jellemzi 
a neoliberális világnézeti diktatúrát, 
maradi, reakciós, korlátolt jelzŒket 
kapna az a politikus, aki valamelyik 
keresztény felekezet hitelveire, netán 
Istenre hivatkozna a világ dolgaival 
kapcsolatban.
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Szöges ellentéte ennek az amerikai  
általános és hivatalos szemlélet, a 
politika teljes spektrumában a hitét 
megvalló politikus viselkedése – 
különösen hangsúlyosan a mostani 
erŒszakos neoliberális irányzatban – 
a legtermészetesebb. 

Ilyen eltérés megérdemelne alapo-
sabb tanulmányozást, amihez na-
gyobb tér kellene. Érintsük csak a 
felületet: Európában a kereszténység 
kiszorítottsága a politikából és a 
társadalmak életébŒl elég jelzés az ok 
felismeréséhez arra, hogy a kontinens 
népe az általános politikai, társadalmi 
züllés útjára lépett. De hogy is lehet 
elfogadni ugyanazt a züllést, megte-
tézve az állandó háborúskodás összes 
bûntényeivel, hogy mindezt Amerika 
politikai elitje az Isten akaratából 
való kötelességként hirdeti, a sokszor 
hivatkozott „Szent Bibliából” olvassa 
ki, hogy meg kell büntetni a gonosz 
népeket. Közvetlenül és együttvalóan 
Amerikában az ószövetség eszmei-
sége érvényesült történelmileg, és 
talált azonosulási felületeket a kapi-
talizmus politikai vonulatával, ami 
jelenleg az Új Világrend megvalósí-
tásán fáradozik, míg Európában a 
történelmi folyamatok keresztény 
univerzitása és nemzeti identitása 
utóvédharcait vívja a kapitalizmus 
ugynazon politikai vonulatával – igaz, 
most már csak Európa keleti felében. 

Ilyen Amerika a teljes Európa va-
zallus alattvalóságában érdekelt. A 
Föld országainak egységes igazgatása 
miatt fontos a különbözŒ társadalmak 
egységes igazgatás alá vétele. De-
mokrácia és liberalizmus. Nem új 
találmány, abból a francia forrada-
lomból szabadult rá a világra, ahon-
nan minden mai gonoszság szárma-
zott. 

A hivatkozott politikai elemzŒ 
szembenálló fogalmaknak tekinti a 
globalizmust és az amerikanizmust.

Az „amerikanizmus” számunkra új 
meghatározás. Eddig csak mint 
nyelvtani romlást ismertük a „germa-
nizmus” mellett, szemantikai jelen-
ségként. Ideológiai meghatározásként 
nem találkoztunk vele, mint ahogy 
alkalmazásra került a múlt század 
elején a magyarközpontúság kifeje-
zésére a „hungarizmus”. Én még ak-
kor ismertem meg a fogalmat, ami-
kor nem volt sem pártpolitikai, sem 
politikai-ideológiai felhangja, csupán 
azt jelentette, hogy magyarok va-
gyunk, és annak legyen tudati és 
érzelmi tartalma. Kár hogy ma már 
nem alkalmazható. 

Trump felidézte a XX. század ele-
jét, amikor Detroit gazdaságát és 
gazdagságát a világ még ünnepelte, s 
a város szerinte hozzásegítette Ame-
rikát ahhoz, hogy vezetŒ szerepet 
foglaljon el a világban. „Akkor még 
az »Amerika mindenekelŒtt« politika 
jegyében kormányoztak bennünket... 
és a családok az amerikai álom 
mindennapjait élték” – szögezte le 
Trump. Majd azt mondta: „új hitval-
lásunk az amerikanizmus és nem a 
globalizmus lesz”.  Óriási jelentŒségû 
lenne  hasonló kijelentés ma Európa 
nyugati felében vezetŒ politikusok 
szájából. Érzékeljük, Orbán Viktor 
csak annyit mondott, hogy Œ illiberá-
lis, tehát nem híve a világot felforgató 
mai liberalizmusnak, máris megkapta 
a fasizmus megbélyegzést.

A republikánus elnökjelölt „új jö-
vŒt” ígért, és az amerikai családok 
életének könnyítését. Ennek része-

ként késŒbb kifejtendŒ oktatási refor-
mot, családsegítŒ intézkedéseket 
ígért, és a rend és a törvényesség 
megszilárdítását helyezte kilátásba. 
„Rend nélkül nincs felvirágzás” – 
szögezte le. „Készen állunk arra, hogy 
megmutassuk a világnak: Amerika 
visszatért, nagyobb és jobb és erŒ-
sebb, mint korábban volt” – fogalma-
zott Trump.

Társadalomszolgálat terén Amerika 
nagyon elmaradt Európától, és tönk-
retett sok szociális vonatkozású vív-
mányt Európában. Mérhetetlenül sok 
a tennivalója az új elnöknek, ha 
valóban a rendteremtés útjára lép. 
Országon belül sokat tehetne népe 
érdekében, országon kívül is sokat 
tehetne az emberiség részére. Utóbbi 
esetében nem is annyira tennie, ha-
nem abbahagynia kellene sok min-
dent, ami az amerikai jelenlétet illeti 
szerte a világban, de fŒleg Európában, 
ahol fegyveres és gazdasági megszál-
lása 1945 óta még saját hirdetett 
ideológiája alapján is, teljesen indo-
kolatlan és minden ép érzékkel fel-
háborító.

Év eleji látóhatár
„Szabadságharcos népként termé-

szetes, hogy szembemegyünk a 
brüsszeli „nagyokosokkal” – jegyezte 
meg a kormányfŒ

Orbán Viktor szerint 2017 a láza-
dás éve lesz: a középosztály és a 
nemzetek lázadásáé, amit körbefon a 
politikai korrektség, az elszigetelés és 
a megbélyegzés elleni szellemi láza-
dás. A miniszterelnök arról is beszélt, 
hogy Donald Trump megválasztásá-
val a „karakteresebb, vagányabb” 
politika ideje jön el. 

A kormányfŒ a 888.hu oldalon  
megjelent beszélgetésben azt mondta: 
Brüsszelben a lényeges pozíciókat a 
„globalista-liberális, status quót kép-
viselŒ erŒk” tartják kézben, és az „Œ 
fejükben egy általuk megszervezett 
és uralt Európai Egyesült Államok a 
cél”.

„A magunkfajta keresztény, nemzeti 
európaiaknak itt nem osztanak lapot” 
– fogalmazott Orbán Viktor, aki sze-
rint azonban a világ nem abba az 
irányba megy, hogy BrüsszelbŒl dik-
táljanak a nemzetállamoknak. Kije-
lentette: a kormány nem fogja hagy-
ni, hogy Brüsszel beleszóljon az ener-
giaárakba, vagy megtiltsa a rezsi-
csökkentést. Úgy vélte: Brüsszelben 
még mindig „fordítva ülnek a lovon”, 
ezért nem látják, hogy egymás után 
buknak meg azok, akik szembemen-
nek az emberek akaratával.

Orbán Viktor meggyŒzŒdése szerint 
ezért 2017 a lázadás éve lesz. Szerinte 
Ausztriában ezt a lázadást egyelŒre 
sikerült késleltetni, de Olaszország-
ban és Amerikában nem tudták le-
verni. 

JövŒre választások lesznek Német-
országban, Hollandiában és Francia-
országban is – jegyezte meg. A kor-
mányfŒ kifejtette: az alapkérdéseket 
tekintve két lázadás történik egy-
szerre, a középosztály és a nemzetek 
lázadása.

Szerinte a középosztály lázadása 
miatt vesztett a „Clinton klán” az 
amerikai választásokon, valamint a 
Brexit is errŒl szólt, és a legfrissebb 
elemzések azt mutatják, hogy valami 
hasonló megy végbe Franciaország-
ban is, ahol a magukra hagyottak, a 
kiszolgáltatottak keresik a kiutat, és 
ez a magára hagyatottság válik 

politikai szavazattá. 
Eközben – folytatta – a nemzetek az 

ellen lázadnak, hogy az „Európai 
Egyesült Államok hívei” most éppen 
„lopakodva csorbítják” az egyes nem-
zetek szuverenitását a menekültügy 
kérdésében, s mindezt körbefonja a 
politikai korrektség, az elszigetelés, a 
megbélyegzés elleni szellemi lázadás. 
„Ez a lázadás 2016-ban elkezdŒdött, 
jövŒre még inkább kiteljesedik, ezért 
mondom, hogy 2017 a lázadás éve 
lesz” – mondta Orbán Viktor.

Megjegyezte, nem a kormány lázad, 
hanem az emberek, és a kabinet azt 
képviseli, amit az emberek akarnak. 
„Ez a mi politikai genomunk. Sza-
bads gharcos nép vagyunk” – jelen-
tette ki a miniszterelnök, aki szerint 
természetes, hogy szembemenjenek 
„bármilyen nagyokossal”. „Ha nem 
csontosodunk bele a kormányzás ka-
rosszékeibe, akkor meg fogjuk találni 
a közös hangot az emberekkel” - 
jelentette ki.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 
a Fideszt „igazi self-made történet-
nek” tartja, és szerinte a most meg-
választott amerikai elnökön is lehet 
érezni ezt a „self-made man menta-
litást”. A Donald Trumppal folytatott 
telefonbeszélgetésérŒl azt mondta: 
ritka a politikában, fŒleg egy nagy-
hatalom elnökével, de „volt közös 
hang” a megválasztott elnökkel, aki 
„nem egy dolgokat túlbonyolító po-
litikus”. „Trump és csapata nem úgy 
néznek ki, mintha be akarnának 
iratkozni bármilyen tanfolyamra” – 
jegyezte meg.

A kormányfŒ úgy látja „karaktere-
sebb, vagányabb” politika ideje jön, 
és vége van az „akolmeleg, »egy 
keretben bégetünk« a szoclib világ--
nak”. „Self-made figurák jönnek, akik 
önmagukban is sikeresek, akik nem 
úgy kezdik a mondataikat, hogy  én is 
ismerem a nem tudom én kicsodát«, 
hanem azt mondják: »én azt 
csináltam, hogy«” – mondta.

Orbán Viktor az Egyesült Államok-
kal való magyar viszonyt úgy jelle-
mezte: jó a kapcsolat és az együtt-
mûködés az amerikai néppel és az 
amerikai gazdasági szereplŒkkel is, 
viszont egyes amerikai politikusok 
„megveszekedetten” ellenségesek 

voltak Magyarországgal és egész 
Közép-Európával szemben, mert azt 
várták, hogy az itteni vezetŒk „yes 
man”-ként majd minden feltételükre 
igen mondanak.

A kormányfŒ úgy folytatta, az ame-
rikaiak Soros Györgyön keresztül lát-
ták megvalósíthatónak azt a „kör-
mönfont akciótervet”, amelynek cél-
ja, hogy NGO-kon, alapítványokon, 
civil szervezeteken, médián keresztül 
érvényre juttassák a saját érdekeiket. 
Arról, hogy a Politico szerint a jövŒ 
év Soros éve lesz, a kormányfŒ azt 
mondta: nem az övé lesz, hanem róla 
fog szólni, azaz Soros és az általa 
szimbolizált erŒk kiszorításáról.

A miniszterelnököt kérdezték a kor-
rupcióról és arról is, hogy a sok 
gyŒzelem és hatalom nem szállt-e a 
Fidesz fejébe. Orbán Viktor válaszá-
ban a sikert a szeszhez hasonlította, 
ami kinek jobban, kinek kevésbé árt 
meg, de szerinte ezt minden politikus-
nak kezelnie kell, különben ugyanúgy 
jár, mint az alkohollal. „Jön a durva 
kijózanodás, másnaposság, fejfájás, 
és kint találhatja a cókmókját az ajtó 
elŒtt” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: a korrupcióval szem-
beni küzdelem sohasem kerül le a 
napirendrŒl, ugyanakkor bizonyítékok 
híján vádolni bárkit is rágalmazás, 
ami ugyanolyan bûn, mint a korrup-
ció. A kormányfŒ szerint a negyven 
év diktatúra öröksége a ravaszkodás, 
a kiskapukeresés, a trükközés, a pult 
alatti ügyeskedés, és az irigység is, 
vagyis az a mentalitás, hogy ha valaki 
sikeres, az csak gyanús lehet. Egy-
más sikerének örülni kell, az viszi 
felfelé az országot – mutatott rá.

Orbán Viktor hozzátette: ilyen hoz-
záállással Magyarország tíz év múlva 
erŒsebb és gazdagabb lesz. „Egy or-
szág mindig olyanná lesz, amilyenné 
a gyerekeinket neveljük. Ha jó példát 
mutatunk nekik, ha Œket is arra 
neveljük, hogy ne a könnyebb utat 
keressék, hanem a saját útjukat még 
akkor is, amikor nehezebbnek tûnik, 
akkor az ország újra naggyá lehet. 
Mit üzen Amerika? Tegyük naggyá 
újra Magyarországot!” – fogalmazott 
a kormányfŒ a 888.hu-nak adott inter-
júban.

MTI 2016.12.15.

A középosztály és a nemzetek lázadásának éve lesz 2017



Magyarország második világháborús 
történetébôl a magyar közvélemény 
fôként az 1943. januári Don menti 
harcokkal kapcsolatban bír ilyen-
olyan ismeretekkel, és Budapest 
1944–1945-ös ostromának történetérôl 
hallott leginkább. A több mint hét 
évtizeddel ezelôtti történések úgy ke-
rültek be az emlékezetbe, mint a leg-
nagyobb nemzeti tragédiáink egyike. 
De mi is történt a Don mellett és miért 
is kellett oda kivonulnia a magyar ki-
rályi honvédség 1942-ben legkorsze-
rûbb – természetesen nem német, 
szovjet, brit vagy amerikai összevetés-
ben – seregtestének, a 2. hadsereg-
nek?

Egy szövetségesi rendszerben vívott 
háború során a magyar politikai és 
katonai vezetéssel szemben megfo-
galmazott német igényeknek 1942 
januárjában már nem lehetett el-
lentmondani. A Moszkva elôterében 
1941 decemberében elakadt német tá-
madás következtében a németeknek 
minden kisebb fegyvertárs ország ka-
tonai, gazdasági ereje felértékelôdött, 
és azoktól nagyobb hozzájárulást várt 
el. S ezt a hozzájárulást nem lehetett 
megtagadni. A magyar–német tárgya-
lások eredményeként egy valamivel 
több, mint 200 ezer fôs magyar hadse-
reg állt fel, amely fegyverzetének ki-
egészítésére a németek ígéretet tettek. 
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Így indult el a keleti hadmûveleti te-
rületre a magyar királyi 2. honvéd 
hadsereg 1942. április 11-én.

 A vezetôk és a csapatok kiképzése 
nem azt a célt szolgálja, hogy hôsi ha-
lottakat produkáljanak. A harc célja a 
gyôzelem, ami természetesen – sajnos 
– áldozat nélkül nemigen érhetô el. De 
arra kell minden parancsnoknak tö-
rekednie, hogy minél kevesebb áldo-
zattal, minél nagyobb sikert vívjanak 
ki. Ez a szakszerû és helyes vezetés és 
ezért képezték ki a vezetôket vezetôk-
ké. A drága magyar vérrel takarékos-
kodni kell; ezt minden magyar pa-
rancsnoknak kötelességévé teszem.” 
(Vitéz Szombathelyi Ferenc vezér-
ezredes, a magyar királyi Honvéd Ve-
zérkar fônöke.)

A kivonult és a harcokba azonnal, 
szinte menetbôl bevetett magyar csa-
patok súlyos harcokat vívtak és je-
lentôs veszteségeik voltak az úgy-
nevezett hídfôcsaták során. A hadse-
reg harcainak tapasztalatait 1942. 
augusztus 17-én vitéz Kovács Gyula 
vezérkari ezredes összegezte kendô-
zetlenül a Honvéd Vezérkar fônö-
kének.

A Kovács Gyula által felvázolt szer-
vezési, fegyverzetbeli hiányosságok, 

Tízezrek emlékezete
csekély német támogatás nem vál-
tozott 1942 ôszén. Sem a Honvéd Ve-
zérkar fônökének látogatása, a honvé-
delmi miniszter, vitéz lófô nagybaczoni 
Nagy Vilmos nyugállományú vezérez-
redes szemléje, sem vitéz Hennyey 
Gusztáv altábornagy gyalogsági fel-
ügyelô személyes tapasztalatai nyo-
mán nem sikerült jelentôsebb után-
pótlást biztosítani a hadseregnek. Ke-
vés volt a páncélos, a páncélelhárító 
fegyver, a mûszaki alakulat. S mindez 
1943 januárjában-februárjában végze-
tesnek bizonyult.

Látta ezeket a hiányosságokat a 2. 
hadsereg parancsnoka, vitéz Jány 
Gusztáv vezérezredes is, aki 1942. 
szeptember 24-én a Honvéd Vezérkar 
fônökének többek között a következô-
ket írta: „(…) ismételten rámutattam 
és jelentettem a Heeresgruppe B-nek, 
hogy a hds. kiterjedése olyan nagy, 
hogy mélysége nincs. (…) Szívós ellen-
állást ilyen körülmények közt nem 
lehet kifejteni.” Hitler kívánságára 
ennek ellenére a magyar királyi 2. 
honvéd hadsereg a végsôkig való ki-
tartásra kapott parancsot a legfôbb 
hadúrtól, vitéz nagybányai Horthy 
Miklóstól.

A szovjet Vörös Hadsereg 1943. ja-

nuár 12-én és 14-én megindult támadá-
sát a kapott parancs szellemében, 
szívós ellenállással próbálta meg fel-
tartóztatni a 2. hadsereg. Sikertelenül. 
A helyzetet látva született meg Jány 
Gusztáv sokat idézett hadsereg-
parancsa, amely a küzdôket igaztalan 
váddal illette: „A 2. magyar hds. el-
vesztette becsületét, mert kevés – es-
küjéhez és kötelességéhez hû – ember 
kivételével nem váltotta be azt, amit 
tôle mindenki joggal elvárhatott.” Az 
elvárás a végsôkig való kitartás volt. 

Volt azonban olyan seregtestparancs-
nok, vitéz gertenysi Hollósy-Kuthy 
László vezérôrnagy, aki saját csapatai 
teljesítményét látva így reagált Jány 
parancsára: „Jelentem, hogy a 13. k. 
ho. csapatai a most lefolyt harcokban 
az áttörés következtében meghosszab-
bodott arcvonalát megvédte és tar-
totta. Visszavonulást csak parancsra 
hajtott végre. (…) Védôállásait vissza-
vonuló nagyobb csapatrészek mellett 
is elfoglalta és tartotta. (…) Fentiek 
alapján kérem annak kivizsgálását, 
hogy a 13. k. ho. megtette-e köte-
lességét, elvesztette-e becsületét és 
végrehajtotta-e feladatait. A kivizsgá-
lást nemcsak a 13. k. ho., hanem az 
egész 2. magyar hds. érdekében is ké-
rem.”

A visszavonulás során azonban nem-
csak a szovjet Vörös Hadsereg csapa-

taival kellett súlyos harcokat foly-
tatniuk a magyar honvédeknek, de a 
fegyvertárs német csapatok és ukrán 
milicisták is meg-megtámadtak ma-
gyar munkaszolgálatos alakulatokat, 
honvédeket. Jány vezérezredest ezek 
az önkényeskedések felháborították 
és a német parancsnokságokhoz for-
dulva felhívta a figyelmet a munkás-
századok, a magyar hadsereg hadrendi 
alakulatai elleni támadásokra, vala-
mint jelezte, hogy a hadsereg-pa-
rancsnokság intézkedett a honvédek 
sérelmére elkövetett idegen had-
rendbeliek erôszakoskodásaival és 
fegyverhasználatával szemben. Jány a 
tôle minden helyzetben megszokott 
félreérthetetlen határozottsággal fo-
galmazott: „Elrendeltem, hogy a jövô-
ben fegyvert kell használni mind-
azokkal szemben, akik fegyverrel tá-
madják meg az egyes honvédegyé-
neket vagy alakulatokat. Aki ilyen 
esetben elmulasztja fegyverét hasz-
nálni, azt én lövetem fôbe.”

A 2. hadsereg a Don menti súlyos 
harcok során 1943. január 1-je és 1943. 
május 5-e között (amikor a kimutatás 
készült) 41 972 elesettet és eltûntet, 28 
044 hazaszállított sebesültet és 
mintegy 26 000 hadifoglyot veszített. 
Ôket követte meg Jány Gusztáv 1943. 
március 12-i hadseregparancsában, 
valamint 1943. március 23-i hadsereg-
parancsnoki parancsában is, mely 
utóbbit így zárta: „Amikor most hó-
dolunk a Don-parti hôsök és Leg-
felsôbb Hadurunk elôtt, fogadjuk meg 
újból, hogy minden feladatot maradék 
nélkül hûen teljesítünk és becs lettel 
élünk és halunk. Hódolatunk jeléül 
vigyázz”.

Epilógus: 1943. március 31-én vitéz 
Jány Gusztáv vezérezredes hatály-
talanította a 294/2. hds. I. a. 43. I. 24. 
számú intézkedését, mert „meg-
állapítottam, hogy a 2. magyar had-
sereg becsületét nem vesztette el, 
hanem a sokáig a Don-parton kemé-
nyen állta a harcot”. Jány Gusztávot 
1943. augusztus 5-ével felmentették 
hadseregparancsnoki beosztásából és 
1943. november 1-jével hatvanévesen 
nyugállományba került. 1945-ben el-
hagyta az országot – távollétében, 
1945. június 19-én lefokozták és a 
honvédségbôl kicsapták –, felesége 
halálát követôen azonban hazatért 
Magyarországra. 1946. október 7-én a 
Honvédelmi Minisztérium katona-
politikai osztálya ôrizetébe került.

A Budapesti Népbíróság halálra 
ítélte. Nem kér kegyelmet, mert mint 
mondta, azzal „a bûnösségemet ismer-
ném el”. 1947. november 26-án Buda-
pesten kivégezték. Az ôt halálra ítélô 
Pálosi Béla, egykori népbírótársa, a 
nem kevés ügyben ítélkezô Major 
Ákos kérdésére, miszerint „Te szal-
mabábu voltál? Elfogadtad más véle-
ményét? Ítélkeztél-e valaha utasí-
tásra?”, így válaszolt kórházi ágyán: 
„Igen. Ki kellett hirdetnem a meg-
gyôzôdésemmel ellenkezô többségi 
döntést a Jány-ügyben is.”

A Magyar Köztársaság Legfelsôbb 
Bírósága a Jány-perben meghozott 
ítéletet 1993. október 4-én meg-
semmisítette. Törvénytelenül elvett 
rendfokozatát azonban a mai napi nem 
kapta vissza a tragikus sorsú magyar 
királyi 2. honvéd hadsereg egykori 
parancsnoka.

Szakály Sándor 
A szerzô a VERITAS 
Történetkutató Intézet 

fôigazgatója



A lengyel állam megvásárolja a Czar-
toryski-gyûjteményt, benne a világ 
egyik leghíresebb és legértékesebb 
festményét, Leonardo da Vinci 
Hölgy hermelinnel címû képét. 
Piotr Glinski lengyel kulturális mi-

niszter a varsói királyi kastélyban írt 
alá megállapodást az egyik leggaz-
dagabb és legrégebbi európai magán-
gyûjtemény átvételérôl a Madridban 
élô Adam Karol Czartoryski her-
ceggel és a gyûjteményt kezelô Czar-
toryski Alapítvánnyal.

A megállapodással 86 ezer múzeumi 
tárgy és 250 ezer könyvtári tétel került 
a lengyel állam tulajdonába. A minisz-
ter szerint egy kombinált adásvételi és 
adományozási ügylet keretében az ál-
lam 100 millió eurót fizet a mûkincse-
kért, amelyeknek piaci értékét a len-
gyel sajtó 2 milliárd euróra becsüli.

A kollekció az egyik leggazdagabb és 
legrégebbi európai magángyûjtemény, 
amelyet 1801-ben alapított Izabela 
Czartoryska hercegnô. A gyûjte-
mény legértékesebb darabja, a 15. 
század végén készült Hölgy herme-
linnel a leghíresebb, Lengyelországban 
látható festmény.

„Ma, a szabad Lengyelországban va-
lóra váltottuk Czartoryska hercegnô 
álmát, hogy a Czartoryski hercegek 
gyûjteménye ne csak spirituálisan, ha-
nem ténylegesen is a nemzet tulajdona 

legyen” --- mondta az aláírási cere-
mónián a miniszter.

Helyettese, Jaroslaw Selin korábban 
azt mondta, „a lengyel állam és ezáltal 
a lengyel nép tulajdonába kerül a világ 
legértékesebb magángyûjteménye-
inek egyike, benne az a remekmû, 
amelyet számos mûvészettörténész 
nagyobbra tart, mint da Vinci Mona 
Lisáját”. A sokak által a világ elsô 
modern portréjának tartott Hölgy 
hermelinnel biztosítási értéke 230 mil-
lió euró körül van, a festmény egyike 
Leonardo mindössze négy nôi arcképé-
nek.

A krakkói Czartoryski Múzeumban 
látható mûgyûjtemény másik legérté-
kesebb darabja Rembrandt Tájkép az 
irgalmas szamaritánussal címû fest-
ménye.

A kollekció megvásárlásával a len-
gyel állam meg akarja akadályozni, 
hogy a páratlan mûkincsek esetleg 
külföldre kerüljenek, amire jó eséllyel 
sor kerülhetett volna, mivel a jelenleg 
76 éves tulajdonos leendô örököseit 
nem fûzi személyes kapcsolat Len-
gyelországhoz.

A tulajdonos Czartoryski herceggel 
titokban folytak a tárgyalások, emiatt 
az alapítvány lengyelországi igazgató-
tanácsa benyújtotta a lemondását, 
mondván, hogy nem folyhattak bele a 
tárgyalásokba, nem volt beleszólásuk 
a szerzôdés tartalmába és a kollekció 
átvétel utáni sorsába, és az eladási 
árba sem, amelyrôl úgymond csak a 
sajtóból tudták, hogy jócskán „elmarad 
a valódi értéktôl”.

* * *
Eljárást indított a szlovák kulturális 

tárca és a Szlovák Kereskedelmi Fe-
lügyelet (SOI) a felvidéki magyar 
fiatalok egyik komoly hagyományokra 
visszatekintô nyári rendezvénye, a 
Gombaszögi Nyári Tábor szervezôi 
ellen, azért mert a rendezvény plaká-
tainak egy része kizárólag magyar 
nyelven íródott.

A tábor szervezôinek sajtóközlemé-
nye szerint a közelmúltban a Gomba-

szögi Nyári Tábor hirdetôfelületeit az 
érsekújvári (Nové Zámky) és párkányi 
(Stúrovo) vasútállomásokon a Szlovák 
Megújhodási Mozgalom (SHO) matri-
cáival ragasztották le, s ugyanez a 
szervezet feljelentést tett a szlovák 
állami vasútnál (ZSR), amiatt hogy a 
tábort hirdetô --- kizárólag magyar 
nyelvû --- plakátok sértik a szlovák 
államnyelvrôl szóló törvényt.

A Gombaszögi Nyári Tábor elôdren-
dezvényei több évtizedes múltra te-
kintenek vissza, a tábort jelenlegi for-
májában már hatodik éve a felvidéki 
magyar egyetemisták egyik szerveze-
te, a Diákhálózat és a Sine Metu polgá-
ri társulás rendezi több más diákszer-
vezettel együttmûködve. A tábort idén 
július 15-e és 20-a között tartják meg.

A vonatkozó jogszabály, amely már 
több éve érvényben van, valóban úgy 
rendelkezik, hogy a nyilvánosság tájé-
koztatására szolgáló feliratokat elsôd-
legesen az állam nyelvén, tehát szlo-
vákul kell feltüntetni. A jogszabály 
alapján idôrôl idôre indul eljárás, 
eddig már több olyan eset is elôfordult, 
amikor a törvény alapján kisebb-na-
gyobb büntetéseket szabtak ki.

A hatályos szlovák államnyelvtörvény 
kimondja, hogy a nyilvánosság tájé-
koztatására szolgáló feliratokat --- így 
a reklámfeliratokat is --- szlovák nyel-
ven kell megjeleníteni, és amennyiben 
más nyelvû szöveget is tartalmaznak, 
az csak az államnyelvû felirat után, 
hasonló vagy kisebb betûmérettel 
tüntethetô fel. Az államnyelvtörvény 
jelenlegi verziója 2011 márciusa óta 
hatályos, azt Iveta Radicová kormánya 
módosította. Az új jogszabály ugyan 
némileg enyhített a szabályok meg-
sértése miatt kiszabható bírságok 
mértékén, szûkítette azok kiszabásá-
nak lehetôségeit, de nem törölte el 
azokat. Ezért a törvény néhány, több-
féleképpen is értelmezhetô megfogal-
mazásáért a jogszabályt --- fôként ma-
gyar részrôl --- sok bírálat érte.

Az SHO feljelentése alapján a ZSR 
felszólította a törvénysértô hirdetések 
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Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
Nth. Fitzroy, VIC 3068 

(Bocskai Központ)
E-mail:  consulate.mel@mfa.gov.hu

Honlap:
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján 

munkanapokon 13:00-16:00 óra között 
az alábbi telefonszámon: 

(03) 9486-3397

A bukaresti 
szerzôdés 

(1916)
Tavaly volt 100 éves évfordulója an-

nak a gyalázados szerzôdésnek amiben 
Románia elkötelezte magát, hogy ha-
dat üzen az Osztrák- Magyar monar-
chiának. Az antant hatalmak és Romá-
nia abban is megegyeztek, hogy a 
szerzôdés a háború befejezésig titok-
ban marad.

Már 1915-ben Christopher Thom-
son ezredes Bukaresten járt mint brit 
katonai attassé, hogy meggyôzze a 
románokat arról, hogy lépjenek hábo-
rúba a Monarchiával. A szakértôk sze-
rint a rosszúl felszerelt és felkészü-
letlen Románia inkább egy kötelezett-
ség mint elôny volt, mert három fron-
ton kellett a Monarchia, Törökország 
és Bulgária ellen harcba szállni- a 
német segítségrôl nem is szólva. Ezt a 
véleményt Whitehall félresöpörte és 
megszületett a Bukaresti egyezmény 
(1916).

De vissza nézve az 1910-es évekre, az 
elsô balkán háborúban Románia a 
szomszéd Bulgária szövetségese volt. 
A második balkán háborúban Bulgária 
már az oláh királyság ellensége volt. 

1914-ben Románia még a Monarchia 
szövetségese volt, de mikor kitört az 
elsô világháború, akkor hamar kikiál-
totta semlegességét ezt azzal magya-
rázva, hogy a Monarchia üzent hadat 
elôször és nem megfordítva!

Az Antant hatalmak Romániának 
igérték Erdélyt a Tiszántúl nagy ré-
szét (Debrcenbôl határváros lett vol-
na) és az egész Bánátot. Az új határvo-
nal: Vásárosnamény --- Debrecentôl 6 
km-re --- Szeged --- utána a Tisza egé-
szen a Dunáig. Orosháza és Békéscsa-
ba is Romániához került volna.

A politikai egyezmény V. cikkelyében 
az aláíró felek megigérték, hogy nem 
kötnek külön békét. (ezt az igéretet 
Románia megszegte 1918-ban, mert 
külön békét kötött Németországgal, az 
Osztrák- Magyar- Monarchiával, Tö-
rökországgal és Bulgáriával.) A román 
hadba állás ellenében Franciaország, 
Nagybritania, Oroszország és Olaszor-
szág meg fogja engedni, hogy egy le-
endô békeszerzôdésnél az 1916-os 
szerzôdésben kijelölt területeket Ro-
mánia bekebelzheti. (Itt a gyôztes 
nagyhatalmak szegték meg a szerzô-
dést de ez egy másik történet). A 
politikai egyezmény VI. cikkelyében a 
Nagyantant Romániának egyenlô jo-
gokat fog biztosítani egy béke-konfe-
rencia asztalánál.

A katonai egyezmény lefektette, 
hogy Románia Erdélynél megtámadja 
a Monarchiát, ugyanakkor Oroszor-
szág megigérte egy új támadást indít a 
keleti fronton és az oroszok még két 
hadosztály küldését is elvállalták. A 
franciák és brittek elvállalták, hogy 
egy offenzívát kezdjenek a tesszalo-
nikai fronton a célból, hogy kiüssék 
Bulgáriát a háborúból.

Röviddel a bukaresti szerzôdés után 
augusztus 27-én Románia hadat üzent 
az Osztrák-Magyar Monarchiának. Ez-
után 400 ezer oláh katona tört be a 
Kárpátok szorosain át a védtelen Er-
délybe. De már szeptember közepén 
Erdélyben német és osztrák-magyar 
csapatok, Dobrudzsában német és bol-
gár erôk sikeres ellentámadásai azt 
eredményezték, hogy a Központi Ha-
talmak katonái Bukarestben ünnepel-
ték a karácsonyt 100 évvel ezelôtt.

A megigért területek egy részét a 
trianoni béke nem adta meg Romá-
niának, ide tartozik a Tiszántúl keleti 
része és a Bánát fele. De az oláh ki-
rályság megkapta Besszarábiát ami 
azelôtt az Orosz birodalom része volt.

Az 1916-os bukaresti szerzôdés az 
oláh hûtlenségi sorozat láncának csak 
egyik lánc-szeme volt.

VESSZEN TRIANON
Kroyherr Frigyes
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eltávolítására a reklámfelületek tulaj-
donosát, akit ezt követôen a szlovák 
kulturális tárca is értesített, hogy hi-
vatalból megvizsgálja az ügyet. A 
tábor buszjáratokra kihelyezett rek-
lámanyagai miatt piaci szabályozást 
érintô jogszabálysértés gyanújával a 
Szlovák Kereskedelmi Felügyelet is 
eljárást kezdett, s magyarázatot kért a 
tábor szervezôitôl kilátásba helyezve, 
hogy amennyiben ez nem történik 
meg záros határidôn belül, büntetést 
rónak ki.

A tábor egyik szervezôje azt nyilat-
kozta, hogy a Gombaszögi Nyári Tábor 
hirdetôanyagait két alkalommal jelen-
tették fel a szlovák államnyelvtörvény 
megsértésére hivatkozva az elmúlt 
idôszakban. Az SHO (Slovenské Hnu-
tie Obrody –-- Szlovák Megújhodási 
Mozgalom) a Szlovák Állami Vasutak-
nál a párkányi és érsekújvári vasút-
állomáson elhelyezett hirdetôfelületek 
miatt tett feljelentést, majd pedig az 
SAD buszain elhelyezett plakátok mi-
att kereste meg a tábor szervezôségét 
a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet.

A szervezô részlezve az esetet el-
mondta, hogy az elsô esetben kritizált 
plakáton a rendezvényen fellépô 
együttesek neveit szerepeltették, mint 
például a Punnany Massif, Tankcspada 
vagy az Anna and the Barbies, va-
amint a Gombaszögi Nyári Tábort, 
mint a rendezvény márkanevét és egy 
„Foglalj helyet!“ feliratot, ami azonban 
szlovákul is feltüntettek a tábla alsó 
részén. A vasúti hirdetôtáblákon tehát 
kizárólag tulajdonnevek szerepeltek, 
ami pedig nem tulajdonnév, az szere-
pelt szlovák nyelven is a felületen 
(Foglalj helyet!). Ennek ellenére meg-
támadható a hirdetôanyag, ugyanis az 
államnyelvtörvény értelmében ha a 
vasútállomásokon elhelyezett reklám-
anyagok „más nyelvû szöveget tartal-
maznak, a másnyelvû szövegek csak 
az államnyelvû szöveg után követ-

keznek, és tartalmilag azonosnak kell 
lenniük az államnyelvû szöveggel. A 
másnyelvû szöveg egyenlô vagy ki-
sebb betûméretben kerül feltüntetésre, 
mint az államnyelvû szöveg.“

Az SAD buszjáratain kihelyzett rek-
lámanyagokkal kapcsolatban június 
végén a nyitrai székhelyû Szlovák Ke-
reskedelmi Felügyelet (Slovenská Ob-
chodná Inspekcia) kezdett eljárást a 
tábor hirdetôanyagit érintôen. A rek-
lámanyagokon legnagyobbrészt itt is 
tulajdonnevek, így együttesek nevei 
és a Gombaszögi Tábor megjelölése 
szerepel. A plakát ezen felül a tábor 
egyéb rendezvényeit, csapatjátékokat, 
színházat, vetélkedôket is hirdeti, cím-
szavakban. Ezen kifejezések szlovák 
nyelvû fordítása valóban nem található 
meg a plakáton, ahogy az eseménynek 
otthont adó község, Krasznahorkaváral-
jának neve sem. A Szlovák Kereskedel-
mi Felügyelet a tábor szervezôitôl 
információt kért a buszokon elhelye-
zett anyagokkal kapcsolatban.A felhí-
vásban az is szerepel, hogy amennyi-
ben a szervezôk nem biztosítják a kért 
információkat 5 napon belül, az eljárás 
akadályozása miatt 1659,69 euros bün-
tetésre számíthat a szervezôség.

A fentiekbôl is kitûnik a szlovák ál-
lamnyelvrôl szóló törvény abszurdi-
tása, amely megtiltja, hogy a Felvidé-
ken egy tisztán magyar célközönségû 
rendezvény anyanyelvén szólítsa meg 
a szlovákiai magyar ifjúságot, ezzel 
erôsen behatárolva a saját közönség-
nek szánt hirdetéseket. Amennyiben 
ezt –-- a színtiszta logikához és gyakor-
latiassághoz ragaszkodva --– mégis 
megteszi, az államhatalom pénzbírság 
formájában úgy csap le, hogy ezzel 
nagyban megnehezíti a felvidéki anya-
nyelvû rendezvények lebonyolítását --- 
tette hozzá a fiatal.

* * *
Újabb fejezetéhez érkezett a veres-

pataki aranybánya története: a most 

leköszönt román kormány a legutolsó 
munkanapján mégis a világörökség 
részének javasolta az UNESCO-nál 
Verespatakot, amely így megmenekül, 
mert átminôsítése után a jövôben soha 
nem mûködtethetô az aranybánya. A 
befektetést tulajdonló Gabriel Reso-
urces kanadai vállalat évek óta perben 
áll a román állammal, és négymilliárd 
dollár kártérítést kért, amiért nem 
termelheti ki a verespataki aranyat 
cianidos eljárással.

Bár január 2-án még arról szóltak a 
hírek, hogy a leköszönô román minisz-
terelnök, Dacian Ciolos --– korábbi 
ígéreteivel ellentétben --– mégsem 
kérvényezi Verespatak világörökséggé 
nyilvánítását az UNESCO-nál, most 
fordulat történt az ügyben. Ciolos 
meghátrálását ugyanis olyan nemzet-
közi felháborodás követte, amelynek 
hatására a román kulturális tárca az 
elôzô kabinet utolsó munkanapján 
mégis benyújtotta a Verespatak vi-
lágörökségi jelölésére összeállított do-
kumentumokat a nemzetközi szerve-
zethez, számol be a Magyar 
Természetvédôk Szövetsége (MTVSZ).

Mindez azért is fontos, mert Romá-
niában a decemberi választásokat kö-
vetôen új kormány alakult a szociál-
demokraták vezetésével, és korábban 
ez a párt még támogatta a Verespa-
takra tervezett aranybánya-beruhá-
zást.

Szinte biztosra vehetô, hogy Verespa-
takot a világörökség részévé nyilvá-
nítja az UNESCO, a verespataki Kir-
nik-hegy mélyén ugyanis kétezer éves, 
római kori föld alatti aranybánya-
járatok vannak.

Január 3-án több mint tízezer aláí-
rással támogatott petíciót kapott a 
kormány, amelyben civil szervezetek
azt kérték Ciolostól, hogy minél hama-
rabb adja le a kész UNESCO-pályá-
zatot, ne várja meg a következô kor-
mány hivatalba lépését.

A nyomásgyakorlás végül eredmé-
nyes volt, és Corina uteu leköszönô 
miniszter felelôsségvállalásával, a 
kormányfô értesítését követôen, a 
külügyminisztérium támogatásával 
január 4-én leadták az UNESCO-hoz a 
szükséges dokumentumokat. Másnap 
a Sorin Grindeanu vezette szociálde-
mokrata kormány letette az esküt.

A verespataki bányát tulajdonló Gab-

riel Resources kanadai vállalat ragasz-
kodik a cianidos kitermelés folyta-
tásához, de mivel korábban a román 
kabinet tíz évre felfüggesztette ennek 
engedélyezését, ezért a Világbank 
nemzetközi befektetési bíróságánál a 
cég pert indított Románia ellen.

A Gabriel Resources négymilliárd 
dollárt követel az országtól, indoklás-
ként többek között azzal érvelve, hogy 
jelentôs pénzeket fektetett a bányába. 
A kanadai vállalat pere most is tart, 
Ciolos többek között erre hivatkozva 
vonakodott benyújtani az UNESCO-
hoz a világörökségre vonatkozó kér-
vényt.

2000-ben a tiszai ciánszennyezés mi-
att a magyar állam beperelte a veres-
pataki bányát üzemeltetô Aurul, illetve 
a Transgold román-ausztrál vállalato-
kat, amelyek azonban csôdöt jelentet-
tek, így nem volt kin behajtani a Ma-
gyarország közel 30 milliárd forintos 
kártérítési igényét.

* * *
Januártól elsejétôl havi 560 eurót kap 

feltétel nélkül a munkanélküliek egy 
kétezer fôs, véletlenszerûen kiválasz-
tott csoportja, egy kétéves próbaprog-
ram keretében Finnországban. Ez a 
versenyszféra átlagjövedelmének ha-
toda.

Az így kapott összegrôl a juttatásban 
részesülôknek nem kell elszámolniuk. 
Ezen felül ugyanakkor más típusú, 
alapvetô szociális támogatásért (pél-
dául munkanélküli segélyért) nem fol
yamodhatnának.Finnország az elsô eu-
rópai ország, amely nemzeti szinten 
visz véghez egy hasonló szociális kí-
sérletet.

A kormány az intézkedéssel a bürok-
rácia és egyben a szegénység csökken-
tését, foglalkoztatottság növelését sze-
retné majd elérni.
Olli Kangas, a KELA finn társada-

lombiztosítási intézet tisztviselôje sze-
rint a programmal ösztönözni szeret-
nék a munkanélkülieket a 
munkakeresésre, amit az is segít, hogy 
egyes kiválasztott személyek azután is 
megkapják a juttatást, miután már 
sikerült állást találniuk.

Jelenleg sok munkanélküli azért is 
visszautasíthat egy alacsony fizetéssel 
járó vagy rövid idôszakra felajánlott 
állást, mert így eleshet a nagyvonalú 
finn társadalombiztosítási juttatások 

jelentôs részétôl.
A tisztviselô arról is tájékoztatott, 

hogy késôbb kiterjeszthetik a próba-
programot más, alacsony jövedelmû 
csoportokra is, mint a szabadúszók, 
kisvállalkozók és részmunkaidôben 
dolgozók.

Az 5,5 milliós Finnországban 8,1 szá-
zalékon állt a munkanélküliség tavaly 
novemberben, ami stagnálás az egy 
évvel korábbihoz képest.

A skandináv országban 3500 eurót 
(1,08 millió forint) tesz ki az átlagjö-
vedelem a versenyszférában hivatalos 
adatok szerint.

* * *
Három országban is a magyar az 

államnyelv után második leggyakrab-
ban használt nyelv –- ez derül ki arról a 
térképrôl, amelyet a külföldre költö-
zést fontolgatók számára informáci-
ókat nyújtó oldal, a Movehub állított 
össze. Az úgynevezett második nyel-
vek között Európában a magyar 
kifejezetten elôkelô helyet foglal el. 
Csak az angol és az orosz elôzi meg, a 
törökkel pedig azonos helyen áll.

A térképen jól nyomon követhetôk az 
elmúlt száz év történelmének nyomai. 
Szlovákiában, Szerbiában és Románi-
ában még a trianoni döntés után közel 
egy évszázaddal is a magyar a második 
számú nyelv. A hajdan a Szovjetuni-
óhoz tartozó államokban pedig az 
orosz. A lengyelek kiáramlásának 
léptékérôl árulkodik, hogy a Movehub 
adatai szerint Nagy-Britanniában az 
angol után lengyelül beszélnek a leg-
többen. A Németországba és Ausztri-
ába áramló vendégmunkások tömegé-
rôl pedig abból kaphatunk képet, hogy 
ezekben az államokban ma már a 
török a második nyelv. Bulgáriában 
szintén a törököt beszélik legtöbben a 
bolgár után, de ennek okai egészen az 
Oszmán Birodalomig vezethetôk visz-
sza.

Nemrégiben egyébként a Duolingo 
nyelvoktató portál is publikált egy 
térképet, melyen azt szemléltették, 
hogy Európa különbözô országainak 
lakói melyik idegen nyelvet tanulják 
legnagyobb számban. A kép elég egy-
hangú, mivel szinte mindenhol az 
angol áll az elsô helyen. Az egyik ritka 
kivétel Svédország, ahol a legtöbben 
svédül szeretnének megtanulni.

* * *
Jóváhagyta a német autópályákra 

vonatkozó „tisztességes és megkülön-
böztetéstôl mentes” útdíj bevezetését 
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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.

***
A nemzeti emigráció 
kisebbségi politikája

Csapó Endre tanulmányát 
Ámon Antal olvasta fel 1992. 
augusztus 18-án Budapesten, a 
Magyarok Világkongresszusa 

keretében megtartott Határon-
túli Magyarok Fórumán

A címhez egy kis magyarázat szük-
séges. A „nemzeti emigráció” a kül-
földre került magyarok összessé-
gének azon része, amely az idegen 
megszállással szemben és a Magyar-
országot a megszállóknak kiszolgál-
tató párturalommal szemben, továbbá 
a trianoni és párizsi határozatokkal 
szemben munkálkodik a magyar nép 
felszabadulása érdekében. 

A nemzeti emigráció nem valami-
féle egységbe szervezett társadalom, 
nem valamiféle politikai világszerve-
zet, hanem a nyugati világban szét-
szórtan élô magyarok körében olyan 
egyénekbôl és kisebb-nagyobb létre-
hozott szervezetekbôl álló munkacso-
portok sokasága, akik a helyi körül-
mények és lehetôségek között a ma-
gyar nemzet érdekében álló tevé-
kenységet folytatnak. Másszóval, a 
nemzeti emigráció nem valamiféle 
fentrôl megszervezett politikai háló-
zat, hanem mindenütt helyi kezdemé-
nyezéssel és egymástól függetlenül 
létrejött munkaegységek hálózata, 
ami nem került soha egységes veze-
tés alá, illetve nem épült ki valamiféle 
egységesen elismert felsô szerve. Ha 
lehet történelmi hasonlattal élni, a 
török idôk végvári vitézeihez hason-
líthatók, akik a haza szeretetében 
szilárd eszmei egységben harcoltak, 
harcmodoruk hasonlított egymáséhoz, 
nagyjából tudtak is egymásról, de 
nem tudott létrejönni olyan szerves 
kapcsolat, ami frontot képezhetett 
volna.

A nemzeti emigráció is egységes a 
haza szeretetében, a keresz-tény 
erkölcsiségben és mindazokban a 
szándékokban amik a magyar nép 
függetlenségét óhajtják. Csoportjaik-
ban a mindenkor helyileg adott szelle-
mi és anyagi erôknek megfelelô-
en végezték dolgukat, harcmodoruk 
alapjában véve azonos volt, de soha-
sem koordinált. Ebbôl következik, 
hogy nincs rá felhatalmazásom, és 
senkinek sem lehet rá felhatalmazása 
meghatározni az emigráció kisebb-
ségi politikáját, de igenis lehetséges 
meghatározni az emigráció kisebbsé-

gi politikájának alapelveit, aminek 
alapján megfogalmazhatók az emig-
rációs kisebbségi politika fôbb voná-
sai.

A kényszerûségbôl külföldre jutott 
hazafiban van valamennyi mikeske-
lemeni lelkiség. Ez, ha párosul olyan 
élményekkel, (amik tettre serkentet-
ték annak idején Wesselényit és 
Széchenyit) amik összehasonlításra 
késztetnek, a külországba jutott haza-
fiban felkerekedik a segítôkészség. 
Tenni valamit a haza érdekében. Van-
nak természetesen olyanok, akikben 
ez csak átmeneti felbuzdulás, vannak 
olyanok, akik teljes bevetéssel dolgoz-
nak, ezeket full time avagy hivatásos 
emigránsoknak szokás nevezni. Szép 
számmal vannak olyanok, akik a 
nyugdíjas éveikre válnak szorgalmas 
emigránssá. Tény, hogy szinte az 
emigráció elsô napjától kezdve voltak 
és vannak dacos téglahordók, akiknek 
a munkája számos kimagasló egyéni 
csúcsot ér el, összességében nagyon 
tiszteletre méltó eredményt tud fel-
mutatni.

Az emigrációs politikában két fô 
téma uralkodott: a bolsevista-elle-
nesség és a kisebbségvédelem. Az 
emigráció Trianon gyermeke és ál-
dozata, és mint ilyen, nagy figyelem-
mel kísérte a nálánál sokkalta mosto-
hább körülmények közé taszított 
testvérei sorsát. Hovatovább, nem is 
egy ok miatt, a mindent megelôzô fô 
tevékenység tárgya a trianoni, majd 
ismét a párizsi békében elszakított 
országrészek magyarjainak a sorsa 
lett. Ennek két legfôbb meghatározója 
a kommunizmus hanyatlása és 
Ceausescu faluromboló terve volt. A 
kisebbségek iránti aggodalom és 
segítôkészség csak fokozódott azóta, 
hogy a merev állapot feloldása egy-
részt több lehetôséget nyújt a közvet-
len és közvetett segítségre, másrészt 
szomszédainknál fokozódott és nyíl-
tan kimondott illetve gyakorlott terv 
lett a magyar etnikum felszámolása.

A korai emigráció idôsebb korosz-
tálya még ápolgatta a „Mindent 
vissza” érzelmeket. Jól tesszük, ha ezt 
megértéssel kezeljük, hiszen a törté-
nelmi jog ma is alkalmazásban van, 
persze, ha van hozzávaló erô, továbbá 
mert az utódállamok létrehozásával 
ugyanúgy soknemzetiségû államokat 
hoztak létre. Az évtizedek folyamán – 
bizonyára annak köszönhetôen, hogy 
az emigrációban állandóan napiren-
den volt a trianoni és a kisebbségi 
kérdés – a kárpát-medencei helyzet 
megítélésében közvéleményünk ma 
már egészen reális talajra talált. (Itt 
zárójelben kitérek a reális szó itteni, 
illetve helyes jelentésére, mert Ma-
gyarországról mást sem dobtak fe-
lénk, mint azt, hogy nem akarjuk 
tudomásul venni a realitásokat, neve-
zetesen azt, hogy Magyarország „szo-
cialista ország és társadalom”, Er-
dély, Felvidék, Délvidék „véglegesen 
egy másik állam része lett”. Mi erre 
azt mondtuk, hogy nekünk az a reali-
tás, hogy a magyar nép szabad akar 
lenni, és hogy az elszakított területek 
magyarsága szabadulni akar a kettôs 
járomból. Amaz elôbbi realitás elfo-
gadtatásával minket tétlenségre akar-
tak késztetni, a mi felfogásunk reali-
tása viszont cselekvésre buzdított).

Az elszakított területekkel való fog-
lalatosság hasznos perspektívákat 
nyitott meg. A távolság nagyon sok 
esetben elôsegíti a tisztánlátást. 
Távolság a történelembe visszatekin-

tés is, de távlatot ad az is, ha négy 
évtizeden keresztül szemléljük a mi 
kis népünk sorsát a világesemények 
dimenzióiban. Távolság az is, hogy 
nem vagyunk szenvedô alanyai annak 
az agymosásnak, hogy az erdélyi 
magyarok sorsa román belügy, meg 
hogy a szocializmus megoldja ezeket 
a problémákat, hogy mindenki legyen 
hû polgára annak az államnak amiben 
él stb. Távolság az is, hogy nem 
mosták ki belôlünk a hazaszeretetet, 
a vallást, az áldozatkészséget, az 
érdeklôdést.

A mindezekbôl összeálló távlati 
szemléletbôl következik az is, hogy 
nem tudjuk elfogadni azt az elvet, 
ami szerint az államhatárok mai 
helyzete szent és sérthetetlen. Elég 
csak végilapozni Európa történelmi 
térképét, nem található benne olyan 
korszak, amiben valamiféle állandó-
sági tendencia felismerhetô. Mi több, 
itt forgalomban van egy olyan térkép, 
amiben az államhatárok tartósságát a 
határvonalak vastagságával jelzik, 
amiben a Kárpátok vonulatán ezeéves 
állandóság mutatkozik, tehát éppen 
ez jelzi a párizsi határok tarthatatlan-
ságát a Kárpát-medencében.

A távlati szemlélet abban is segít, 
hogy megérezzük a változás történel-
mi lehetôségét. Éppen a jelen évek 
mutatják meg világosan, hogy az 
erôszak által létrehozott helyzetet 
erôszak által csak ideig-óráig lehet 
fenntartani. A szuronyokon nem lehet 
sokáig ücsörögni, a béke és a haladás 
megköveteli a megnyugtató megol-
dásokat.

A változás történelmi lehetôségét 
fejezte ki Szôcs Géza, a Romániai 
Magyarok Demokratikus Szövetsége 
alelnöke, az alábbi két mondatban: „A 
nemzetközi konstelláció Erdély 
aranykora óta talán még egyszer sem 
volt annyira kedvezô számunkra, 
mint most. Ugyanis az erdélyi ma-
gyarság partikuláris érdekei százszá-
zalékosan egybeesnek a világpolitiká-
ban érvényre jutó általános érdekek-
kel és erôvonalakkal”. A felismerés-
ben igazság van, de nagy kérdés, 
hogy az egyirányú érdekeket érvé-
nyesíthetjük-e nemzetünk egyesítésé-
re. Ugyanis, mi nagyon hamar eljut-
hatunk az érdekek egybeesésének a 
felismeréséig, mert mi hetven éve 
várunk valamilyen csodát, de vajon a 
világpolitikában érvényre jutó érde-
kek és erôvonalak nyitnak-e részünk-
re lehetôséget? Nem ismerem Szôcs 
Géza reményeit, de innét külföldrôl 
úgy ítélem meg a rendezô nagyhatal-
makat, hogy csak olyan változást fo-
gadnak el, amit nem tudnak elhárí-
tani. Egyébként még addig sem jutot-
tak el, hogy felfogják a kisebbségi 
helyzet lényegét. Ez arra való figyel-
meztetés, hogy nem elég az alkalom, 
a változást ki kell erôszakolni. Vitán 
felül kedvezôbb a nemzetközi konstel-
láció mint az elmúlt hetven évben, de 
az a kérdés: mit tudunk ebbôl realizál-
ni? 

Elméletileg két megoldás hozhat 
eredményt. Egyik az, ha a kisebbségi 
magyar így vagy úgy kikerül az ide-
gen impérium  alól, a másik pedig az, 
ha az idegen impérium elveti a homo-
gén nemzet-állam elvét  és egyúttal 
teljes kultúrális autonómiát  ad a ma-
gyar kisebbségnek. 

A nemzeti emigráció nem hisz eb-
ben a második lehetôségben. Nem 
tudhatom, de az az érzésem, hogy az 
utóbbi évek eseményei alapján a 

kisebbségi magyar sem hisz ebben a 
lehetôségben. Talán erre utal az Er-
délyben elhangzott kijelentés: „A har-
madik évezred küszöbén, itt Romániá-
ban sem ígér semmi jót az állandó 
kérlelés, jogaink koldulása... Térden 
állva, lehajtott fôvel nem lehet politi-
zálni”. Mi ezt úgy fordítjuk gyakorlati 
értelemre, hogy az erdélyi magyarság 
dialógusa a román állammal, a bármi-
kori román állammal, értelmetlen és 
reménytelen. 

Az említett kedvezô nemzetközi 
konstelláció annyit végre már nyújt, 
hogy az anyaország nyíltan kiállhat a 
kirekesztettek érdekében. Sok függ 
ennek a kiállásnak a minôségétôl és 
mértékétôl.

Annak érzékelésére, hogy mennyire 
reménytelen lett a hadizsákmány ma-
gyarság sorsa, idézem Banner Zol-
tán mûvészettörténészt, aki az auszt-
ráliai Magyar Élet részére írt cikké-
ben – ami ezév márciusában jelent 
meg – így ír: „Sohasem hittem volna, 
hogy egyet fogok érteni Zolcsák 
Istvánnal, az Erdélyi Világszövetség 
brazíliai társelnökével. Még akkor 
sem, amikor 1977-es ausztráliai uta-
mon személyesen ismerkedhettem a 
nyugati magyarság, de fôleg az er-
délyi emigráció szinte homogén mó-
don egységes álláspontjával a szétsza-
kított magyarság újraegyesítésének a 
kérdésében.”

Itt a továbbiakban felvázolta Ban-
ner Zoltán annak a bizakodásnak a 
légvárát,   a  „Szellemi Erdély Fejede-
lemség konstrukcióját”, amitôl otthon 
sokan remélték az erdélyi magyarság 
megmaradását a román állam kereté-
ben. Majd így folytatja:

„Mint az egyre mélyülô vízbe lép 
mind beljebb a gyanútlan, hiszékeny 
erdélyi ember a kisebbségi sorsra 
rendeltetésben, mígnem szájáig ér a 
hullám, s nem mindenki tud úszni, ki 
pedig tud, annak felfôzik a folyót. 
Igazat kell tehát adnom Zolcsák 
Istvánnak, mert három és fél év ele-
gendô volt ahhoz, hogy ez az effektus 
kellôképpen kilazuljon bennem, s 
belássam: a hivatalos magyar kül-
politika és az erdélyi magyar politi-
zálás együttvéve sem képes megmen-
teni a mesterségesen szórvánnyá 
lefokozott magyarságot. Még akkor 
sem, ha a magyar külpolitikai kon-
cepció azért engedte elsôszámú tár-
gyalási feltételként leszögezni, hogy a 
határokat sérthetetlennek tartja, 
mert a bizalomerôsítésnek ezen a 
pontonhídján, s a további kis lépések 
taktikájával kíván mind közelebb 
férkôzni a másik fél szívéhez és tuda-
tához, s végül eljutni a határokat 
átszellemítô, korszerû nyugati típusú 
szomszédsági állapotok, a fizikai és 
szellemi közlekedés szabadságához. 
Magyarországgal sem fognak soha, 
semmiféle szerzôdést sem tisztelet-
ben tartani megfelelô nemzetközi 
garanciák és konzekvenciák nélkül.”

Ebben a néhány idézett mondatban 
éreznünk kellett egy szemlélet drá-
mai összeomlását, aminek szalmaszál 
mivolta mentô-övnek tetszett a nagy 
árvaság árjában. Pedig csak át kellett 
volna ülni a másik oldalra, és beszí-
ván annak a szemléletnek a levegôjét, 
talán nem is lett volna nehéz megér-
teni, hogy a területekkel és magyar 
lakossággal túlzottan megajándéko-
zott országok mindenkori kormányai 
egészen normálisan és természetesen 
viselkednek: csupán kihasználják az 
adott lehetôséget, nevezetesen azt, 

hogy az általánosan uralkodó nemzet-
állam szemlélet alapján állva igyekez-
nek fölszámolni a háborús hódítás 
során szerzett területeken élô idegen 
lakosságot. Így ez a törekvés nem-
csak állambiztonsági kötelesség, de 
gyökeredzik a kor szellemében is, 
igazolást kap az ôsi román föld hit-
vallásában is. Ez nekik hôsi, honszer-
zô, országgyarapító korszak, történel-
mi alkalom, aminek fékezésére, 
visszafordítására, megcsorbítására 
nem lesznek hajlandók vállalni a „ha-
zaáruló” szerepet, sem román–ma-
gyar megegyezéssel, sem valamiféle 
külhatalmi garanciák és konzekven-
ciák elismerésével.

Ezeket a kérdéseket és eshetôsége-
ket az emigráció közel fél-évszázadon 
át latolgatta, és a legnagyobb aggo-
dalommal szemlélte a trianoni és a 
kisebbségi kérdésre borított tilalom, 
agyonhallgatás és félretájékoztatás 
súlyos következményeit. Ennek a ne-
gatív kezelésnek tulajdonítható, hogy 
a magyar társadalom nagyobbrészt 
tájékozatlan a kisebbségi kérdések-
ben. E tájékozatlanság eloszlatására a 
mai nemzeti kormányzat sem tett 
meg eleget. Ezt példázza az is, hogy a 
Budapesten élô, magyar kisebbségi 
ügyek olyan szakértôje, mint dr. Pa-
lotás Zoltán, elôbb kap és könnyeb-
ben kap publicitást és biztatást mun-
kájának folytatására az emigrációban, 
mint Magyarországon. Pedig nagyon 
fontos felismerni, hogy a magyar 
kormányt a külföld helyes tájékozta-
tására buzdítás mellett a hazai köz-
vélemény kialakítását is szorgalmazni 
kell.

Íme nem megszûntek, hanem meg-
sokasodtak a nemzeti emigráció 
feladatai.

Nem szeretek szükségtelenül nagy 
szavakat használni, de most megte-
szem azt a kijelentést, hogy a magyar 
nép közvetlen életveszedelemben 
van, mégpedig azért, mert az ország-
határokon túli, immár hat államra 
szétosztott részeinek ellenálló ereje a 
zuhanás állapotába került. Ha ehhez 
hozzáadjuk az anyaországi állapo-
tokat, különösen a nemzeti érzés és 
hivatástudat hiányát és a gyermekál-
dást nem vállaló országos öngyilkos-
ságot, akkor országon belül is meg-
gyorsul a zuhanás. A magyar nép 
erôinek egyesítése nélkül nem tud a 
felemelkedés útjára lépni. A kérdés 
tehát nem az, hogy miként tudunk 
megegyezésre jutni a szomszéd álla-
mokkal a kisebbségi jogok tekinteté-
ben, hanem az, hogy miként lehet 
hatálytalanítani a Kárpát-medencében 
élô magyar népet szétválasztó határo-
kat.

A két világháború közötti Magyaror-
szág közvéleménye egyszerûen fogal-
mazta meg ezt a kérdést: eleve eluta-
sította a trianoni kényszerbékét és a 
területi revizióban látta a megoldást. 
Ez a megoldás 1938 és 1941 között 
létre is jött a nagyjában és többsé-
gében magyarlakta területek békés 
visszatérésével. Az akkori magyar 
kormány, ellenszegülve a közhangulat 
jelentôs részével, nem igyekezett a 
reviziós igényeket a történelmi jogra 
helyezni, megmaradt kizárólag az 
etnikai igazság elvén, arra számítva, 
hogy az így létrejött határokat a 
Közép-Európán kívüli nagyhatalmak 
is tiszteletben tartják és elismerik. Ez 
részben akkor meg is történt. Az 
ország közvéleménye is megnyugo-
dott ebben, és bizonyos hogy ez az 
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elrendezés jobb feltételeket nyújtott 
volna hosszú távon a szomszéd né-
pekkel való békés megegyezésre is. 
Az 1943-as határok sem voltak töké-
letesek, kiigazításra szorultak volna 
pro és kontra, de legalább egyen-
súlyba hozta a kisebbségek arányát a 
szomszéd országokkal, ami gátolta a 
korábbi és mostani birtokon belüli 
zsarolásokat.

Itt jutunk el az emigráció felelôs 
tényezôinek álláspontjához, ami kife-
jezhetô abban, hogy megvizsgáltunk 
minden olyan megoldást, ami szóba-
jött az elhatárolt magyarok területi 
revizió nélküli megmentésére, de 
ezek egyike sem mutatkozott mind-
ezideig kielégítônek. Így minden baj 
egyedüli oka az országhatár, ami útjá-
ban áll az egyesülésnek is és a meg-
békélésnek is. Ezért a magyar nem-
zeti emigráció foglalkozik a területi 
rendezés kérdésével, és felkészülten 
várja a történelmi alkalmat, amikor 
ebben a magyar nép segítségére 
lehet. 

Részünkre a tétel egyszerû: Amikor 
a magyar nép jelentôs részét a pusz-
tulás veszélye fenyegeti, nem fogad-
hatjuk el a határok állandósága elvét. 
Ellenkezôleg mindent elkövetünk, 
hogy a világ megtudja, hogy ezeknek 
a határoknak milyen súlyos következ-
ményei vannak. Az ma a felelôs ma-
gyar gondolkodó, aki nem mulasztja 
el azt, amit ma még meg lehet tenni. 
Amikor ma Európában minden át-
alakul, senki nem kívánhatja a ma-
gyar néptôl, hogy önként elfoglaljon 
olyan elvi álláspontot, ami valamikor 
Közép-Európa és benne Magyaror-
szág tönkretétele érdekében készült.

Figyelemmel kísérjük, milyen kör-
mönfont zsarolásokkal kényszerítik 
ki a szomszéd államok a magyar 
kormánytól annak ismételt kijelenté-
sét, hogy Magyarországnak nincse-
nek területi követelései szomszédai-
val szemben. Nekünk az különösen 
lehangoló, ha ilyen kijelentés elhang-
zik feltételek nélkül. Mennyivel meg-
felelôbb lenne, ha a magyar kormány 
tenné meg a követelést, ilyen formán: 
Ha nem rendezik a magyar kisebbség 
dolgát európai normák szerint, akkor 
elôvesszük a határok kérdését. El-
végre  nem a revizió felvetése a ter-
mészetellenes, hanem a magyarlakta 
területek idegen megszállás alatt tar-
tása, de mindenképpen a kisebbségek 
bántalmazása.

Gyakran hangzik el emigrációs kö-
rökben a panasz, hogy jobban meg-
felelne a történelmi adottságoknak, 
ha a magyar kormány egyre-másra 
azt jelentené ki, hogy igenis, fáj ne-
künk az ország-csonkítás, és csak a 
háborús erôszak hozta létre azt, hogy 
a magyar nép egyharmada hadifog-
ságban szenved. A békét úgy kép-
zeljük el, hogy megszûnik a hadiálla-
pot. Ezen felül nyugtalanul szemléli a 
szomszéd államok viselkedését a 
magyar kisebbségekkel szemben, s 
leszögezi, hogy ez a viselkedés nem 
felel meg többé a korszellemnek, az 
európai viselkedésnek és a jószom-
szédi viszonynak. Egyenes beszéd 
lenne, ha pontosan megfogalmazná, 
hogy mik az elvárások, miben nem 
feleltek meg az utódállamok. A nyi-
tott kisebbségi politika útjára kellene 
lépni, ami a kisebbségi magyarok 
ügyének épp oly bátor felvállalásában 
nyilatkozna meg, mint amit Németor-
szág felmutat szinte a háború befe-
jezése óta. Ebben az esetben a 
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megszállt vidékek magyarjai is job-
ban járnának, mert a védtelenek 
meghunyászkodása helyett a bátor 
helytállás talajára állhatnának.

A magyar kormány ilyen megkívánt 
tiszta álláspontja nagyban elŒsegítené 
az emigráció munkáját is, amit azért 
vállalt és azért folytat szívós követ-
kezetességgel, mert felmérte azt, 
hogy még ideje lejárta elôtt hasznos 
munkát végezhet. Szerencsére ez a 
hátralévô idô meghozta a lehetôséget 
ennek a sorsdöntô kérdésnek is a 
felvetésére, és a végrehajtástól függô 
sikerére is.

A nemzeti emigráció egyszavas 
üzenetét küldöm: – Dolgozunk!

(Magyar Élet,
1992. szeptember 17.)

Világkongresszus
1992. augusztus 19 – 21, Budapest

Helyszín: Bazilika, Kongresszusi 
Központ, Pesti Vigadó, Hotel Inter-
continentál. 

A közgyûlésre delegáltak száma 180 
fŒ, résztvevŒk száma kb. 3000.

Koszorúzási ünnepségek, Ünnepé-
lyes megynyitó a Kongresszusi Köz-
pontban, majd a Vigadó nagytermé-
ben vitaindító elŒadások: A magyar-
ság az ezredfordulón, Megújuló nem-
zet,  Új Világszövetség,  Történeti 
múlt, magyarságtudat, Magyarország 
gazdasági és külkapcsolatai, Az egy-
házak a magyarság életében, a köz-
társasági elnök fogadása.

Aug. 20 mise a Szent István Bazili-
kában, Szent Jobb körmenet, Öku-
menikus istentisztelet a HŒsök terén, 
Találkozás értelmiségiekkel a Vigadó-
ban,  Múzeumlátogatások, Kulturális 
vásár,  Könyv, film, lemezbemutatók, 
Hangverseny az Operaházban.

Aug. 21. A Vigadó nagytermében 
elŒadások és vita a gazdaság, külkap-
csolatok, Expo témakörben, Az egy-
házak a magyarság életében. MVSZ 
küldöttközgyûlés második napja, 
Néptánc- és kúrusfesztivál, Ünnepé-
lyes zárómûsor.

A Kongresszust megelŒzŒ héten 
számos tudományos összejövetel volt 
Budapesten amelyekben a Magyar 
Tudományos Akadémia és egyéb tu-
dományos intézetek mellett a Magya-
rok Világszövetsége is rendezŒtárs-
ként szerepelt. Volt ott minden: 

Magyarok szerepe a világ termé-
szettudományos és mûszaki haladásá-
ban, Magyar orvostudományi találko-
zó, Magyar filozófusok elsŒ világtalál-
kozója, Külföldön mûködŒ magyar 
könyvtárosok III. szakmai találkozója, 
Magyar írók elsŒ világtalálkozója, 
Magyar diákok elsŒ világtalálkozója, 
Magyarok az Újvilágban címû kiállí-
tás, Magyar mûszaki értékek 150 év 
kiállításai a Budai Palotában, a 
Magyar Nemzeti Múzeumben és a 
Legújabbkori Történeti Múzeumban, 
a Magyar történészek II. világtalál-
kozója, Magyar idegenforgalmi szak-
emberek és utazási irodák vezetŒinek 
elsŒ világtalálkozója, VII. Anyanyelvi 
konferencia, Nemzetközi magyar 
néptánctábor és tánctalálkozó, Peda-
gógusok nyári tanfolyama, Ifjúsági 
táborok sárospataki nyári kollégiuma, 
Bajai nyári magyar tábor, Játékos 
magyar nyelvi tábor, Dunakanyar 
magyarságismereti tábor Esztergom-
ban, Gödi tábor. 

Lám, mi magyarok szeretünk ünne-
pelni, összejönni, konferenciázni, és 
megállapítani – az míly sikeres volt. 

Nagy szükség volt felmutatni a te-
vékenységet, a szervezetek fontossá-
gát mind a szervezeteknek mind a 
kormányzatnak. 

A Magyarok Világszövetsége zilált, 
szétesŒ állapotban vágott neki a kong-
resszusnak. VezetŒi részérŒl jó húzás 
volt a parádés rendezvény ünnepi 
hangulatában elfogadtatni a régi ve-
zetŒk folyamatos legitimitását. Ezt 
biztosította a kongresszus fŒrendezŒje 
és megbízott fŒtitkár irányítása, aki 
megszerezte a kormány támogatását. 
Állami fényt és pompát kapott a 
Világszövetség, mintha egy rendezett 
szervezet lenne.

KöszöntŒjében Csoóri Sándor, aki 
felkérésre vállalta az elnöki tisztet, az 
alábbiakat mondta: „El kell ismer-
nünk, sok apró háború és csúnya 
személyes csetepaté elŒzte meg ezt a 
találkozót is, mint amennyi mindent 
ebben a térségben. De szervezés 
közben napról napra lehetett érezni, 
hogy a munka és az erkölcsi erŒfe-
szítés nagy összehozó erŒ. Ezt bizo-
nyították az elŒtalálkozók is, a tudó-
soké, a filozófusoké, a történészeké, 
az íróké, a vállalkozóké, az orvosoké, 
a fiataloké, s aki részt vett ezeken az 
együttléteken, azt tapasztalta, hogy 
sokkal nagyobb az az erŒ, amely 
összeköt bennünket, mint azoknak a 
részigazságoknak az ereje, amelyek 
elválasztanak. Ez a világtalálkozó egy 
új történelmi korszakot akar elkezde-
ni. S azzal, hogy akar, már el is 
kezdte.

Csupa hangulati elem, ami után 
Antall József miniszterelnök a ma-
gyar összetartozás tudatáról kiindulva 
szép történelmi visszatekintŒ elŒadást 
tartott.

Hasonló nagyívû történészi eladást 
hallottak a kongreszus résztvevŒi 
Jeszenszky Géza külügyminisztertŒl. 
Ami ennyi idŒ után beszédébŒl még 
említésre érdemes, az a következŒ:

„A még elŒttünk álló nagy munká-
ban a nemzet újjáépítésében tudjuk, 
hogy támaszkodhatunk a nyugati 
magyarságra, az általuk megszerzett 
tekintélyre és tapasztalatokra, s velük 
együtt egy erŒs, tekintélyes, a demok-
ráciákkal szövetséges Magyarország 
tudja a legeredményesebben támo-
gatni a külföldi kormányoknál és a 
nemzetközi fórumokon a Kárpát-me-
dencében nehéz sorban élŒ magyar 
kisebbségek jogos törekvéseit, hogy 
az új történelmi korszakban meg 
tudjanak maradni Œseik földjén, 
élvezve azokat a politikai kulturális 
és gazdasági jogokat, amelyek az egy-
séges elveket valló, szabad Európá-
ban ma már maguktól értetŒdŒek.”

Nem valószínû, hogy a külügymi-
niszter meghallgatta egy nappal 
elŒbb elhangzott elŒadásomat, amely-
ben pontosan arról volt szó, hogy 
milyen fontos szerepe volt a nemzeti 
emigrációnak a külföldi tájékoztatás 
terén, amit „az általuk megszerzett 
tekintélyre és tapasztalatokra” ala-
pítva továbbra is folytatni kell. 

Alkalmazza a külügyminiszter a 
szót: „velük együtt”, vagyis a nyugati 
magyarság és Magyarország kormá-
nya. Igen errŒl volt szó két évvel 
elŒtte Sydneyben, ahol azt javasolta, 
ne engedjük el egymás kezét. Vagyis 
dolgozzunk együtt nemzetpolitikai 
feladatokban. Ismerjük a történetet, 
nincs rá ember a külügyminisztérium-
ban, aki akárcsak tartaná velünk a 
kapcsolatot. Milyen együttmûködés 
az ahol szót se váltanak.

Az alkalom a Magyarok Világszö-
vetsége kongresszusa volt, ahol meg-
jelentek „nyugati magyarok”, hozzá-
juk szólt a külügyminiszter. Tételez-
zük fel, hogy az együttmûködést a 
Magyarok Világszövetsége keretében 
képzelte el. Félév híján 25 év telt el 
azóta, de olyan tevékenységnek nyo-
ma sem mutatkozott, ami valamiféle 
nemzetpolitikai együttmûködésre 
utalna. 

Csoóri Sándor elnöki beszámolójá-
ban ugyancsak volt utalás az emig-
rációra:

„Miért nem szerveztek Nyugaton a 
gyûlöletessé vált pártállami világszö-
vetséggel szemben egy hatékony, 
életképes és nagy tekintélyû világ-
szövetséget, amely a határainkon túli 
magyarság és a hazaiak megújuló 
szövetségével talán épp ezen a III. 
világtalálkozón egyesült volna, vagy 
lépett volna föderációra.”

Nem tudom, mire célzott az elnök 
ebben a mondatában, de van olyan 
hangulata, ami lebecsüli az emigráció 
sikereit, fogjuk be a szánkat és áll-
junk a sor végére.

Ugyancsak hasznos lett volna ha az 
MVSZ elnöke meghallgatja elŒadáso-
mat, legalább annak ezt a részét:

„A nemzeti emigráció nem valami-
féle egységbe szervezett társadalom, 
nem valamiféle politikai világszerve-
zet, hanem a nyugati világban szét-
szórtan élô magyarok körében olyan 
egyénekbôl és kisebb-nagyobb létre-
hozott szervezetekbôl álló munkacso-
portok sokasága, akik a helyi körül-
mények és lehetôségek között a ma-
gyar nemzet érdekében álló tevé-
kenységet folytatnak. Másszóval, a 
nemzeti emigráció nem valamiféle 
fentrôl megszervezett politikai háló-
zat, hanem mindenütt helyi kezdemé-
nyezéssel és egymástól függetlenül 
létrejött munkaegységek hálózata, 
ami nem került soha egységes veze-
tés alá, illetve nem épült ki valamiféle 
egységesen elismert felsô szerve. Ha 
lehet történelmi hasonlattal élni, a 
török idôk végvári vitézeihez hason-
líthatók, akik a haza szeretetében 
szilárd eszmei egységben harcoltak, 
harcmodoruk hasonlított egymáséhoz, 
nagyjából tudtak is egymásról, de 
nem tudott létrejönni olyan szerves 
kapcsolat, ami frontot képezhetett 
volna.”

Volt ilyen szervezet, ha jól emlék-
szem Magyar Világtanács volt a 
neve, Ausztráliában Hetyey Sándor  
szervezte még az internet levelezés 
korszakát megelŒzŒ idŒben. Halott 
ötlet volt. Talán nagy pénzzel lehetett 
volna központi irányítású tájékoztató 
hálózatot létrehozni. Az egyesületi 
szervezkedésben az a baj, hogy min-
den energia elmegy az egyesület 
fenntartására. Ha valahol jól mûkö-
dött egy egyesület, az egy vagy két 
személy munkáján alapult. Ez a meg-
állapítás érvényes a mai helyzetre is, 
amikor nagyon helytelenül kizáróla-
gosan az egyesületekre alapozza a 
magyarországi kormányzat a távol 
élŒ magyarokkal minde kapcsolatát.  
Javaslatainkat, bár egyesületi vona-
lon továbbítottuk, válaszolatlanul fi-
gyelembe sem veszik Budapesten.

Zárónyilatkozat
Fontosabb részek:
A III. világkongresszus közgyûlésén 

213 küldött megvitatta, megszerkesz-
tette és egységesen elfogadta a 

világszövetség új alkotmányát: az 
alapszabályzatot, és megválasztotta a 
világszövetség új elnökét és három 
alelnökét.

ElŒzŒleg a három régió – az anya-
országi, a kárpát-medencei a keleti 
szórványokkal, s a nyugati országok a 
szórványokkal – paritásos alapon 
megválasztotta az elnökséget, a vá-
lasztmányt, az etikai és számvizsgáló 
bizottságot.

Nagyon sok egyéni és csoportos 
javaslat született a találkozó során. 
Ezeket és a további javaslatokat a 
Magyarok Világszövetsége új elnök-
sége és választmánya veszi gondo-
zásba.

Javaslatok
Az Ausztráliai Magyar Szövetség 

elfogadott javaslatai:
Nemzetpolitikai stratégia.
Elengedhetetlen a határon kívüli 

magyarlakta területeken vagy szór-
ványban élŒ magyarok életét, ered-
ményeit, történelmi szerepét törek-
véseit megismerni. Ennek érdekében 
az MVSZ szervezzen tanulmányi inté-
zetet (Külföldi Tájékoztató Intézet) 
amely megfelelŒ adatokkal látná el 
mindazokat az egyéneket és szerve-
zeteket, akik ebben a munkában részt 
vállalnak, továbbá az intézetben is 
készülnének tájékoztató nyomtatvá-
nyok, kiadványok. Ez olyan informá-
ciós bázis, amely arra épül fel, hogy 
százezres létszámban élnek magyarok 
a nyugati és környezŒ államokban, 
akik érdekeltek sorsunk alakulásában, 
és annak tevékeny résztvevŒi.

Állampolgársági vizsgálat
A hatályos jogszabályok szerint 

azok akik 1972 elŒtt hagyták el Ma-
gyarországot, és folyamodnak új ma-
gyar útlevélért, olyan  állampolgársá-
gi vizsgálat alá kerülnek, amely sok-
szor egy évnél is tovább tart. Rend-
kívül sok panaszra ad okot, az érin-
tettek igazságtalannak, méltánytalan-
nak és szükségtelennek érzik ezt a 
procedúrát. 

Választójog az emigrációban
Ezt a nemzeti emigráció már évek 

óta kéri, sürgeti és javasolja a szaba-
don választott felelŒs magyar kor-
mánytól. Tudomásunk szerint 1992 
áprilisában a magyar Demokrata Fó-
rum országgyûlési csoportja ezügy-
ben javaslatot tett, ezt követŒen a 
kormánykörökben is felvetŒdött a 
kérdés, és jelenleg tárcaközi egyezte-
tés alatt áll. Hasonló törvényt napja-
inkban hozott a svájci törvényhozás a 
kettŒs állampolgárokra vonatkozóan. 
A MVSZ elnöksége kérje a magyar 
államtól, hogy a külföldön élŒ magyar 
állampolgárok is szavazhassanak a 
magyar választásokon.

*
Ami a Magyarok Világszövetsége 

létét, feladatát, azokhoz igazodó szer-
vezetét illeti, ilyenrŒl nem esett szó. 
A kongresszusi urimuri hangulatban 
megrendezett MVSZ küldöttgyûlésen 
nem illett számonkérni az MVSZ 
megtisztítását a régi gárdától, éppen 
Komlós Attila volt a nagyméretû 
esemény förendezŒje – garancia a 
folyamat fenntartására. Ugyan mit 
lehet érdemben megtárgyalni, javas-
latokat tenni, megvitatni, megszer-
keszteni, azokat közös nevezŒre hozni 
pár óra alatt 213 személy jelenlété-
ben. Jó hangulat kell, emelkedett 
kongresszusi – elfogadnak akármit.

De milyen lesz a jövŒ ?
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KRÓNIKA

sen készültünk a karácsonyi ünnep-
ségünkre. Diákjaink, kicsik és nagyok 
egyaránt, szívesen és élvezettel ta-
nulták a verseket, énekeket. Köszön-

Melbourne-i Magyar Iskola 
hírei

December a megszokottnál szorgal-
masabb tanulással telt, ugyanis lelke-

jük tanárainknak odadadó munkáju-
kat: emlékezetes ünnepi elôadással si-
került megörvendeztetni a szülôket. 
Karácsonyi mûsorunkat elôadtuk a 

VÉGET ÉRT a XVI. 
AUSZTRÁLIAI 

MAGYAR 
TALÁLKOZÓ

Tizenhat ... mi rejlik e szám mögött? 
Sok vagy kevés? Hány esztendôt ölel 
fel e szám?

Az ausztráliai magyarság elsô nagy 
kulturális fesztiválja, melyet Találko-
zónak neveztek 1969-ben Melbour-
neben volt. Emlékkönyve szerint „A 
Találkozó egy magyar anya elgondo-
lása volt, szimbolizálva, hogy maga a 
nagy Anya, a Nemzet, hivta egybe fiait 
ezekben a napokban.

Amikor a gondolat felmerült már 20 
éve éltek a magyar nemzeti emigráció 
szétszórt csoportjai Ausztrália földjén. 
Húsz hosszú éven át ápolták a magyar 
nemzeti hagyományokat, táplálták a 
magyar öntudat bátran lángoló  ôr-
tüzeit.”   

Húsz hosszú éven át? Hát még az 
azóta eltelt további 50 esztendô?

Sokak szerint kész csoda, hogy akadt 
még vállalkozó aki az erôsen meg-

csappant támogatótábor, gyérülô ön-
kéntesgárda dacára belvágott a nagy 
feladatba és megvalósította ezt a ren-
dezvényt.

Ugyancsak az elsô találkozón  hang-
zott el, hogy: „A nagyvilágban szétszórt 
irók, tudósok, mûvészek és az ô tevé-
kenységüket pártoló mûvelt közönség 
egy másik Magyarországot, úgyneve-
zett spirituális Magyarországot alkot.”

Úgy gondolom, ennek a szellemi Ma-

gyarországnak egy kis darabja volt 
jelen a Sydneyben január 4-9 között 
megrendezett találkozón, melynek 
keretében láthattunk szinházi estet, 
könnyûzenei koncertet, irodalmi mû-
sorokat, elôadásokat, kézmûves be-
mutatókat,  volt hajókirándulás, tánc-
szeminárium, táncház, tanácskozás és 
természetesen gálakoncertek.

Fél évszázaddal az elsô találkozó után 
a kifogyhatatlan energiájú régi gárda 
mellett, egy más nemzedék viszi to-
vább a zászlót, melynek jelenléte el-
sôsorban a gálakoncerteken volt nyil-
vánvaló: túlnyomórészt fiatalok adták 
elô a mûsort, akik Ausztrália minden 
sarkából csatlakoztak sydneyi bará-
taikhoz. Erôsítés érkezett Ma-

gyarországról is, mely tovább gazda-
gitotta a programot, emelte a szín-
vonalat. Biztató jel ez arra, hogy a kö-
vetkezôkben a szervezôk, rendezôk és 
közönség soraiban is növekszik jelen-
létük, hogy a maguk igényei szerint 
alakitják e nagy hagyományra vissza-
tekintô rendezvényt. Hiszen nagy 
igazság az, hogy a hagyományôrzés 
nem a hamu ôrzését, hanem a láng 
éltetését, továbbadását jelenti!

A Találkozóról részletes beszámolót 
közlünk majd, most csupán gra-
tulálunk a szervezôknek és  részt-
vevôknek! A munka pedig máris kez-
dôdhet a következô, 18. Találkozóra.

Józsa Erika

Magyar Ház Gyertyafényes Estjén is. 
2017-ben is szeretettel várunk 

minden régi és új diákot. A Wantirnai 
Magyar Nyelviskola szombatonként 

9.30 12.30 ig tartja tanóráit a Magyar 
Központban, 760 Boronia Road, 
Wantirna. Február 4-én kezdôdik az új 
tanév.
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ÉDES–ÉKES IRODALOM
Magyar Irodalom és Kultúrtörténeti Társaság 

Irodalom Barátok oldala

Boldog, békés Újesztendôt 
kívánunk minden kedves 

olvasónak!

Szatirikus vidámságok

Nem sokan tudják, hogy Tóth 
Árpád (1886-1928) a Nyugat elsô 
nemzedékének egyik kiemelkedô 
alakja, a fájdalmasan szomorú, 
súlyos betegségben szenvedô költô, 
vidám, játékosan élcelôdô verseket 
is írt. Ezekbôl válogattunk össze az 
újév köszöntésére.

Tóth Árpád
JANUÁR

Rossz idôket élünk, hogy fessem ki jónak?
Ki hisz ma Százéves Jövendômondónak?
Mikor maga sem hisz, öreg csont, 

magának,
Húzván gond gyümölcse vén ágát 

nyakának?
Mégis, hivatalból, ô lévén az ember,
Kinél a naptáros jobb idôket rendel,
Varázsló-süvegét most is félrecsapva,
Üti a jövendô kongó ûrét csapra:
Csorduljon sok jóval a sok jövô hónap,
Rossz nap elmaradjon, több legyen a 

jó nap,
A rossz úgy se jöjjön, ha ki tán hi-

vatja, -
Ez legyen az új év legszebbik divatja!
1928

ÚJÉVI VERS A VÉN 
HÁZALÓRÓL ÉS A FIATAL 

VIGÉCRÔL
Hölgyeim és uraim,
Tizenkettôt kongott az óra,
Figyeljenek most szépen, ahogy illik,
Erre az érzelmes búcsúztatóra,
Melyet mint „hôsnô” most elrebegek,
Lévén az én szerepeim
A tragikus és komoly szerepek.
Jelentem hát a hölgyeknek s uraknak,
Hogy míg önök itt ölébe csücsültek
Pezsgôs jókedvnek s rózsás hangulatnak,
S mulatnak,
Azalatt meghalt az öreg Náthán,
Akinek bánat-batyu volt a hátán,
Meghalt a könnyet mázoló,
Vesékbe gázoló,
Rossz portékákkal házaló
Ó esztendô,
S most új, vígabb élet kezdendô!
S hogy e vígságot stilusosan adjam,
A hôsnô-jelleget, bárhogy is szeretem,
Most levetem,
És eljátszom önök elôtt
Egy lengébb s vígabb szerepem
A zord jambusokat ma csípje kánya,
Ma én vagyok Szilveszter szobalánya,
S bejelentem,
Hogy most egy új vendég érkezett,
Valami víg monoplánszerkezet

Röpítette ide,
S két nagy koffer van a két kezibe,
Melyekben, mondja, jó kedvet és 

mámort
S más ilyen finom, kedves portékát hord.
S átnyújtotta a névjegyét,
Hogy hozzam be s mondjam meg a 

nevét,
Hogy ô a Boldogság és Társa-cég
Kiváló s megbízható utazója,
S a neve, mely mással össze nem 

tévesztendô,
A neve --- Boldog Újesztendô!
Kérem, ez ifjút a kofferjével
És minden drága offertjével
Fogadják szívesen!
Úgy látszik, megbízható vigéc,
Bizalomkeltô, ahogy kinéz,
Bár még Bérczinél is sihederebb,
Jóképû s elegáns gyerek,
S mivel a rendelés máris elkezdendô,
Hát kezdem én s mondom: nos, új-

esztendô,
Lássuk, hogy milyen finom árut tart 

most,
Kérek ezennel egy forró, zúgó tap-

sot!
1911

AZ OLVASÓHOZ
Ludas Matyit mindenki ismeri,
Híre hetedhét országot bejárt,
Ô volt, ki egy nagyúrnak isteni
Jókedvvel jól ellátta a baját;
A dölyfös úr nem fért már a bôrében,
S Matyi szólt: Ennek kend levét meg-

issza,
Ha garázdálkodik, hát Matyi szépen
Háromszorosan veri kenden vissza!
Pöffeszkedô népség akad ma is,
Ki dölyffel magát feltolni meri,
A feje üres, a mája hamis,
S a jóízlést gôggel arcul veri;
Nem addig a! Szóljunk oda nekik
Sorjában, hogy magát el egy se bízza;
Hallja az úr! ha illetlenkedik,
Háromszor veri kenden Matyi vissza!
Ludas Matyit, a friss, vidám fiút,
Fogadd szívedre, nyájas olvasó,
Az út, amelyen jár, egyenes út,
S a szava nyílt, nem álnok sugdosó;
Jókedvét, mint derüs, arany vetést
Hinti a szivekbe, hogy majd e tiszta
Humort, e harsány, zengô nevetést
Szívetek százszorozva verje vissza!
1911

* * *
Nagy Lajos (1883 --- 1954) ma már 

kevésbé ismert író, 1922 és 1929 között 
a Nyugat fômunkatársa volt. Legna-
gyobb sikereit novelláival aratta. Az 
egyetem mellett ügyvédi irodákban és 
házitanítóként dolgozott. 1906-ban rö-
vid ideig szolgabíró lett, bár a jogi 
diplomát sosem szerezte meg. 1907-
ben jelent meg elsô novellája, 1911-
ben elsô kötete. 1918-tól a Bolond Istók 
címû szatirikus lap szerkesztôje. Há-
rom alkalommal (1932, 1935 és 1938) 
kapott Baumgarten-díjat és egyike lett 
az elsô Kossuth-díjasoknak 1948-ban.

Nagy Lajos: Képtelen 
természetrajz c. kötetbôl 

A SZÚNYOG
A szúnyog a falusi élet gyönyöreihez 

tartozik, ezért rokona a légynek, a va-
rangynak, darázsnak, hangyának, ha-
rapós kutyának és a döglött macská-
nak. Sôt ugyanez alapon távoli atyafi-
ságban áll a százlábúval is. Tehát a 
szúnyog azok közé az állatok közé 
tartozik, amelyek a városi ember szá-
mára oly élvezetessé teszik a falusi 
nyarat. Mert míg kora reggel, mihelyt 
a nap betekint az alacsony, nedves, 
vályogfalú és pókhálós falusi szobába, 
már amennyire annak eblyuk nagy-
ságú ablakán egyáltalán betekinthet, a 
legyek kezdenek mászkálni a városi 
ember orrán, szeme héján és szája 
szélén, és amíg napközben a darazsak 
csipkedik meg a kertben, amelynek 
beléndekszagú illatába okvetlenül be-
leharsog valamely, a közelben rothadó 
döglött macska szaga, addig estefelé, 
mikor nevezett városi a ház elôtt ülve 
ki szeretné pihenni a nap gyönyöreit, a 
talpa alatt varangy vartyog, a füle tö-
vébe pedig szúnyog muzsikál. A szú-

nyog tehát estefelé jön elô, ô a nap 
gyönyöreinek, porának, sarának, ku-
kacoszöld gyümölcseinek és kutyauga-
tásainak a befejezése és betetôzése. 
Betetôzése, mert valamennyi többinél 
nagyobb gyönyör; gyönyörûen muzsi-
kál, és jól csíp. A szúnyog az ember 
fülébe muzsikál, de a nyakát csípi 
meg. Amelyik nem a nyakát csípi meg, 
az a keze fejét csípi meg. Mivel azon-
ban több szúnyog muzsikál az ember 
füle tövébe, s ezek közül csak néhány 
csípi meg a nyakát, természetes, hogy 
a keze fejét sem egy csípi meg, hanem 
több. Tehát egyik a nyakát, másik a 
keze fejét, harmadik a homlokát, ne-
gyedik a képét csípi meg, amikor is 
egyik, másik, harmadik és negyedik 
alatt nem egyes szúnyogokat, hanem 
csapatokat kell érteni. Ez összesen 
körülbelül néhány ezer csípést tesz ki, 
azaz a szúnyogok a városi embert nya-
ralás ürügye alatt esténként szitává 
csípik. Ez ellen a ravasz városi ember 
úgy védekezik, hogy rágyújt egy pipa 
kapadohányra, hogy a szúnyogokat 
odább undorítsa. Néhány szippantás 
meg is hozza a kellô eredményt, mert 
a városi ember elszédül, feláll, és mi-
után lehajolni elfelejt, fejét beleütve 
az ajtófélfába, beszédül a házba, és be-
lefekszik ágyába. Az ágyban gondosan 
megvakargatja szép sorjában a csípé-
seket, sôt a koponyacsontját is véresre 
vakarja. Ezalatt az ágyában egér rág-
csál, az ágya alatt béka brekeg, nyakán 
pók mászik, a falon pedig százlábú má-
szik, a beléndekszag pedig a nyitott 
ablakon keresztül akar hozzá éjszakára 
bemászni, de nem tud, mert egyrészt 
oly kicsiny az ablak, hogy nem fér be 
rajta, másrészt pedig, miként a várból 
kirohanó ôrség visszaveri az ellensé-
ges csapatokat, úgy veri vissza a be-
léndekszagot a szobából az ablakon át 
állandóan kifelé rohamozó doh és pe-
nészszag, amely a múlt nyártól fogva, 
amikor is utoljára volt nyitva az ablak, 
felgyülemlett kisgazdáéknál.

Mindettôl eltekintve, a szúnyog ke-
cses, karcsú állat, a szárnyaival muzsi-
kál, mint a repülôgép a csavarjával, s 
van egy hosszú vékony szívókája, 
amelyet tövig döf az áldozata bôrébe, s 
azzal szívja a vérét, sok uzsorás és 
munkaadó is megirigyelhetné. A szú-
nyog színe, ha éhes, szürkéssárga, 
evés közben rózsaszínû, jóllakott álla-
potában pedig bíborvörös. Ekkor azon-
ban az áldozata ráüt a saját fejére, s a 
szúnyog maszattá válik.
1920

* * *
Az állatvilág lakói gyakran ihlették az 

egyik legzseniálisabb költônket, Rom-
hányi Józsefet (1921 --- 1983), aki 
humoros formában a magyar nyelv 
bravúros fordulatosságával, állatok 
jellemzésével mutatott rá emberi 
gyengeségeinkre. 

Romhányi József
A RÁK HALADÁSA

Egy nagyszerû fóka rámordult a rákra:
--- Ne haladjon hátra,
hisz nem jut elôbbre soha,
kinek vissza van az oda.
Ám a ráknak, mi tagadás,
visszásnak tûnt ez a tanács.

Azt értette belôle,
szégyenszemre hátráljon meg elôre.
De kevéssel elôbb úgy gondolta aztán,
más kárát tanulná meg a saját hasznán,
hogyha maga mögött egy célt is ki-

szabva,
elôregázolna hátra az iszapba.
Viszont azt is tudta a nyomorult pára,
az ilyesmi nem megy úgy holnapról 

mára,
és hogy ne hagyja a drága idôt veszni,
elhatározta, már tegnap el is kezdi.

AZ ÖRDÖGHÍVÔ KROKODIL
Egy krokodil elhatározta, meggyónik, 

mielôtt cipôvé kárhozna.
S mert volt bûne elég, sôt némi feles-

leg, fohászkodott nyomban a pápasze-
mesnek:

--- Feloldozást adj énnekem, mert vét-
keztem nagypénteken, felfaltam két 
húsos majmot, de ôszintén bánom, 
hogy csak ennyit, mert ült ott még 
három. 

Felszisszent a sátáni szent:
--- Hármat elszalasztott?!
Csak kettôt evett meg?!
Nem kaphat malasztot, átkozott eret-

nek!

A MAJOM BÚCSÚBESZÉDE 
TÁRSAIHOZ EMBERRÉ 
VÁLÁSA ALKALMÁBÓL

Majmim, kik eleddig testvérim valá-
tok

fán csimpaszkodtomban hû társim 
valátok,meghatva állok ím búcsúzni 
alátok,

mivel kezdetét vôn emberré válá-
som,

sok hasraesés közt két lábra állásom.
Az kies barlangban lészen már szál-

lásom.
De bármerre viszen rangos ember-

ségem,
testvér-emlékitek soha meg nem sér-

tem.
Esküre emelem kezem..
Na mit csodálkoztok ezen?
Persze! Ezt mellsônek nevezik, akik
még oktalan makik!
Kívánom, teremjen bôséget sok fá-

tok,
tömje pofátok
gubó, gubacs, inda.
Nekem jó lesz majd a velôs pala-

csinta!
Ugye, most csorog a nyálatok,
alsóbbrendû növényevô állatok?
Meg ne szenvedjétek a tél kemény 

fagyát...
néhány viseltes gatyát

eljuttatok majd hozzátok,
de nehogy a fejetekre húzzátok,
idétlen barmok!
Különben is mit akartok,
fejlôdéstanilag visszamaradt emlô-

sök?!
Korcsok vagytok, nem ôsök!
Meggyalázzátok a késô utódokat!
Kaktusz bökje meg az ülôgumótokat!
Mars innen! Végeztem! Slussz!
Nézze meg a Pithecanthropus erec-

tus!

***

Farsangi vidámságok
A farsang vízkeresztkor (január 

6.) kezdôdô és hamvazószerdáig 
(változó idôpont) tartó, évszázadok 
óta évente megismétlôdô ünnep-
sorozat, nagyon gazdag szokás-
hagyománnyal. 
Megelôzi a karácsonyi ünnepkör, 

és követi a húsvéti ünnepkör, pon-
tosabban annak kezdete, a húsvétot 
megelôzô 40 napos böjt. A ha-
gyományok szerint ez az önfeledt 
mulatozás, dús lakomák idôszaka, 
amikor búcsúzunk a téltôl és 
köszöntjük a tavaszt.

Devecsery László 
BOHÓC-BIZTATÓ

Gyertek, gyertek, gyerekek!
Én veletek nevetek!
Mosolyogjunk, kacagjunk,
kacagtatók maradjunk!
Néha úgyis rossz a világ:
víg kedvünkbôl nyíljon virág!
Szedjük gyorsan nagy csokorba!
Nézzük meg, hogy ki mogorva!
Adjuk néki ezt a csokrot,
vidámságból termett bokrot…
Ô se legyen szomorú,
elkerülje ôt a bú!
Most mindenki nevessen;
mosolyogva szeressen!

Csoóri Sándor
FARSANGI KUTYABÁL

De érdekes volna,
 ha kutyabál volna,
s farsangnak napján
minden kutya
bálba gyalogolna,
nagy kutya is,
kis kutya is,
kit csíp még a bolha.
Komondor kényelmes,
lassú táncot ropna,
Puli Pali csárdást,
ahogy meg van írva;
sötét szôre, bozontja
a szemébe lógna.
Csau csacsacsázna,
a foxi bokázna,
a többi vén kutya meg
leülne a hóba.

(Dr Kapantzian Artúr 
válogatása)

A befagyott Balaton partján – 2017. január.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Agyonbeszél. Elsô-
sorban a parlamentekben alkalmaz-
zák, 2. Macskajajnak, 3. Az Indiai-
óceánban, Madagaszkártól északra, 4. 
Sifrírozásnak, 5. Lehár Ferencé, 6. A 
vihar c. drámában, Prospero., 7. A 
júliust, 8. Budán 1777-ben, Pesten 
pedig 1794-ben, 9. A Hudson folyó 
mentén fekvô Albany, 10. A lehullott 
csapadék mennyiségét.

E heti kérdéseink:
1. Milyen geológiai jelenséget neve-

zünk fumarolának?
2. Mikor és kik között zajlott le a 

grünwaldi csata?
3. Melyik textilanyagot állították elô 

elôször mesterségesen, vegyi úton?
4. Melyik városban van a Nobel-

alapítvány székhelye?
5. Mibôl készül a rabicfal?
6. Mi a pénzneme Jordániának?
7. Mely országokat választja el egy-

mástól a Kattegat és az Öresund-
szoros?

8. Melyik földrészrôl származik a 
burgonya, kukorica, paradicsom?

9. Ki volt I. Ferenc József és Erzsé-
bet királynô egyetlen fiúgyermeke?

10. Melyik kémiai elemet nevezték 
el Németországról? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Mondja pincér, van még abból a 

vörösborból, amit tagnap ittam?
--- Természetesen, uram!
--- Na, akkor hozzon egy korsó sört...

***
A kedves ügyfél szerelôhöz kénytelen 

vinni az autóját.
Hogy jó legyen a kocsi, megkérdezi 

az autószerelôt, hogy milyen sört hoz-
zon.

Ürge hátraszól a kollégájának:
--- Laci, milyen sört szeretünk?
Mire a háttérbôl, valami akna mélyé-

rôl egy hang:
--- Rekeszest!

* * *
Két szesztestvér bemegy a kocsmá-

ba:
--- Neked mi legyen?
--- Nekem nyolc. És neked?
--- Nekem is nyolc.
--- Pincér 16 sört kérünk!

* * *
A nagy infláció idején találkozik két 

melós:
--- Szevasz! De régen nem láttalak! 

Iszol egy sört?
--- Persze!
--- Akkor menj be, addig megvárlak!

* * *
A férj hazajön a munkából. Levágja 

magát a tv elé és odaszól a feleségé-
nek:

--- Hozz egy sört, mielôtt elkezdôdik!
Az asszony hozza a sört, de a férj kis 

idô múlva újra szól:
--- Hozz gyorsan még egy sört, mielôtt 

elkezdôdik!
Az asszony nem érti, de azért hozza. 

Tíz perc múlva a férj újra:
--- Hozd gyorsan a következôt, mert 

most már tényleg mindjárt kezdôdik!
Az asszony kiborul és elkezd üvöl-

teni:
--- Na mi van? Ma este csak ez telik 

tôled?
Csak ülsz a tv elôtt és a sörödet ve-

deled? Te utolsó senkiházi lusta állat! 
Te mocskos disznó, teee...

Mire a férj szomorúan:
--- Hát elkezdôdött...

***
Két ivócimbora összefut:
--- Haver, mész ma este valahová?
--- Á, dehogy! Ki se mozdulok a kocs-

mából!
* * *

Kisfiú az apjához a bevásárlóköz-
pontban:

--- Apa! Olyan nehéz a hugi, vihetném 
inkább a sört?

--- Hogyne! Aztán majd elejted.

Egyperces tudományA panaszkodás átneveli az agyat a 
negativitásra

Kutatás bizonyítja, hogy minél többet 
panaszkodunk, annál valószínûbb, 
hogy egyre negatívabb színben látjuk 
majd a dolgokat. A panaszkodás és 
negatív gondolkodás során használt 
idegsejtek közelebb kerülnek egymás-
hoz, és a közöttük lévô kötelékek 
erôsebbek lesznek, ezért könnyebben 
használjuk ôket késôbb is, nem csak 
akkor, amikor aktívan rossz dolgokra 
gondolunk.

A panaszkodás átírja az idegpályákat 
–- ez egyáltalán nem túlzás, a gyakori 
negatív gondolkodás tényleg hatással 
van az idegsejtek közötti kapcsoló-
dásokra. Statisztikák szerint egy átla-
gos ember jellemzôen egy percet pa-
naszkodással tölt el egy beszélgetés 
során, ami rettentô soknak számít, ha 
megfigyeljük, milyen fizikai változáso-
kat hoz az agyunkban ez a gyakori 
negativitás.

Hidat építünk a negatív gondola-
toknak

Elôször is, a negatív gondolatok során 
használt idegpályák erôsebbek lesz-
nek, az ekkor aktív idegsejtek pedig 
fokozatosan közelebb kerülnek egy-
máshoz. Kutatók ezt úgy érzékeltetik, 
hogy ha gyakran kelünk át a folyón 
egy adott helyen, nem kifizetôdô min-
dig ideiglenes hidat építeni –-- fel kell 
állítani egy masszív, állandó hidat, 
amin mindig könnyedén át tudunk 
kelni, ha már úgyis gyakran járunk 
arra. Nincs ez másképp a negatív 
gondolatokkal sem –-- ha túl sokat 
panaszkodunk, az agynak kifizetôdôbb 
a bejáratott idegpályákat használni, 
ezért ezeket erôsíti meg.

A Stanford Egyetem kutatói azt is 
megállapították, hogy a sok panaszko-
dás és negatív gondolat lassan leépíti a 
hippokampuszt, ami különösen ijesztô, 
ha arra gondolunk, hogy ez az agyi 
terület felelôs a kritikus gondolkodá-

sért is. Az Alzheimer-kór is többek kö-
zött a hippokampuszt támadja meg.

Küzdj vagy menekülj!
A panaszkodás hatására a szerveze-

tünkben úgynevezett kortizol hormo-
nok szabadulnak fel, amelynek hatá-
sára a testünk „küzdj vagy menekülj” 
üzemmódba kapcsol. Ilyenkor a szer-
vezet oxigénjének és vérmennyiségé-
nek jó része azokba a szervekbe jut, 
amelyek a túléléshez elengedhetet-
lenek. Mellékhatásként az egekbe dob-
ja a vérnyomást és a vércukorszintet, 
mindkettôrôl tudjuk, hogy nem tesz 
túl jót az emberi szervezetnek.

Mit tegyünk?
A sok panaszkodás ellen mi is tehe-

tünk, még akkor is, ha hajlamosak 
vagyunk a dolgok negatív oldalát látni 
elôször. Az elsô tanács, amit pszicho-
lógusok ilyenkor adni szoktak, az az, 
hogy gyakoroljuk a hála érzését --– 
amikor panaszkodni akarunk, gondol-
junk inkább arra, mennyi minden 
megy jól az életünkben, ne arra, hogy 
mi megy rosszul. Ez például a kortizol-
szintet 23%-kal is csökkentheti.

A Californiai Egyetem kutatása alap-
ján azok, akik minden nap gyakorolták 
ezt a szokást, sokkal kevésbé szorong-
tak, mert a kortizolszintjük ritkábban 
emelkedett meg.

A második tanács az, hogy ha már 
panaszkodásra adjuk a fejünket, an-
nak legyen célja és iránya –-- ne csak 
arra gondoljunk, milyen rossz most 
nekünk, hanem azonnal találjunk le-
hetséges megoldásokat is. Nem kell 
elnyomni a negatív gondolatokat, de 
nem szabad, hogy azok csak magukban 
létezzenek. Ha rögtön van megoldás is 
a problémára, vagy legalább egy olyan 
út, amin el lehet indulni, már kevésbé 
vagyunk stresszesek, és nem szoron-
gunk annyira –-- vagyis a kortizolszin-
tünk normális keretek között marad.

Nem élhetünk 125 évnél tovább
Amerikai kutatók szerint leginkább 

az egészségben eltöltött évek számát 
kell gyarapítania az orvostudomány-
nak, mivel az emberek élethossza már 
nem nyújtható tovább.

„Isten ekkor így szólt: Ne maradjon 
lelkem örökké az emberben, mivel 
test: százhúsz esztendô maradjon meg 
napjaiból!” –-- írja a Biblia, és több 
ezer évvel azután, hogy a Teremtés 
könyvét lejegyezték, a tudomány is 
ugyanerre jutott.

A New York-i Albert Einstein orvosi 
egyetem kutatói egyetlen embert sem 
vizsgáltak meg, a statisztikákat ele-
mezve jutottak erre a felismerésre.

A témában frissen publikált tanul-
mány egyik szerzôje, Jan Vijg gene-
tikus szerint az elméleti maximum 
életkor 125 év lehet, bár ezt még senki 
nem érte el.

Az évek útján legmesszebbre a fran-
cia Jeanne Calment jutott, aki 122 
évet és 164 napot élt Arles városában.

Ez a különleges asszony 1875-ben 
született és 1997-ben halt meg --– az 
amerikai tudósok szerint éppen akkor, 
amikor az emberiség elérte az eddigi 
legnagyobb maximális életkort.

A 145 éves indonéz Mbah Gotho a 
világ legöregebb embere lehet, ha az 
illetékes indonéz hivatalon kívül har-
madik fél is megerôsíti állítását. A 
demográfiai adatokból kiderült, hogy 
mind a születéskor várható élettartam, 
mind a legmagasabb életkor folyama-

tosan nôtt az elmúlt bô száz évben.
Amerikában például alig 47 évvel 

számolhatott egy ember 1900-ban, míg 
ma már akár 80-ra is tervezhet.

Ezzel együtt az idôs, 70 éven felüli 
emberek is egyre tovább éltek.

Az 1970-es évektôl látványosan meg-
ugrott a legidôsebbek kora, de a trend 
az 1990-es évek közepén tetôzött, azóta 
nem emelkedik tovább –- emelik ki az 
Einstein egyetem genetikusai.

Egyre többen érik meg a 100-at, az 
ENSZ 2012-es adatai szerint 316 ezer, 
százévesnél idôsebb ember él a vilá-
gon.

Viszont a 115 már gyakorlatilag ne-
kik is elérhetetlen, hiába sok a száz-
éves, nem lépik túl többen ezt az elké-
pesztôen magas kort –- a tudósok ebbôl 
következtetnek arra, hogy létezik egy 
felsô határ.

Az amerikai kutatók úgy számol-
ják, hogy a limit 125 év lehet.

„A fertôzô és krónikus betegségek 
legyôzésével tovább emelhetjük a szü-
letéskor várható élettartamot, de a 
maximális életkort aligha” –-- mondta 
el Jan Vijg.

A szakember szerint ezért az egész-
ségben eltöltött évek számát kell to-
vább nyújtanunk, mivel a még hosz-
szabb élet már nem reális célkitûzés.

Új, eddig rejtett óra segítheti a 
régészek kormeghatározását

A múltbeli erôs sugárkitörések ide-
jén nôtt fáknak „idôjelzôik vannak az 
évgyûrûikben, amelyek segíthetnek 
az archeológusoknak a több ezer éve 
történt események pontos datálásá-
ban.

Egészen mostanáig a kutatóknak 
csak közelítô fogalmuk volt a civilizá-
ció legkorábbi eseményeinek idejérôl, 
és a becslések akár több száz évvel is 
eltérhettek. Az Oxfordi Egyetem ku-
tatói azt állítják, hogy a fák évgyûrûire 
támaszkodó új módszerükkel forra-
dalmasítani lehet az ôsi, például egyip-
tomi vagy maja civilizációk kormegha-
tározását.

Feldúsult a radioaktív szénizotóp
A sugárkitörések idején szokatlanul 

nagy mennyiségben halmozódott fel a 
radioaktív szén-14 izotóp a fák év-
gyûrûiben, és ez segíthet megbízhatóan 
behatárolni az események történési 
idejét. Az elkülönülô csúcsok idôjel-
zôként szolgálnak, mintha egy titkos 
óra lenne elrejtve az építôfákban, a 
papiruszokban, az élô növényekbôl 
vagy más szerves anyagokból készült 
kosarakban, állítja a Royal Society 
Journal Proceedings A folyóiratban 
megjelent cikk.

A kutatók úgy vélik, hogy az erôs 
napviharok a Földet elérô nagy sugár-
kitöréseket okoztak Kr. u. 775-ben és 
994-ben. Ezek elkülönülô csúcsokat 
hoztak létre az akkoriban növô fák 
radiokarbon-koncentrációjában. Az 
események pontosan datálhatók, mert 
az évgyûrûk olyan archívumokhoz 
tartoznak, amelyekben minden évgyû-
rû növekedési éve pontosan tudott.

Több ezer évre is vissza lehet 
menni

Az új kutatásban a szerzôk körvona-
lazzák, hogyan tudtak hasonló csúcso-
kat detektálni a világszerte jelenlévô 
több ezer éves évgyûrûanyagban. Azt 
állítják, hogy még maroknyi ilyen idô-
jelzô is lehetôvé teszi számukra egy 

* * *
--- Fôúr kérem --- szól a vendég a 

pincérnek ---, hozzon nekem egy fél 
pohár sört!

--- Sajnálom uram, de mi fél pohárral 
nem szolgálunk ki..

* * *
A japán tudósok megállapították,hogy 

a hideg sör rákkeltô hatású. Ugyanis 
amikor ráöntötték egy alvó rákra, az 
rögtön felébredt...

* * *
--- Nekem a zongora a kedvenc hang-

szerem.
--- Miért éppen a zongora? Miért nem 

a hegedü vagy a klarinét?
--- Nagyon egyszerü. 
Arra nem tudom rátenni a sörösüve-

get.
* * *

Vendég: Fôúr, mennyibe kerül a sör?
Pincér: A pohár 220, a korsó 330.
Vendég: Aha, értem. És a sör?

* * *
--- Egy sört kérek!
--- Alkoholmentes jó lesz?
--- Játékpénz jó lesz?

* * *
Az anyós olyan mint a sör. Amikor 

elôtted van hideg és habzik a szája.
* * *

--- Mondja, hölgyem, van már part-
nere a következô tánchoz?

--- Még nincsen.
--- Akkor, legyen szíves vigyázzon a 

sörömre, amíg visszajövök!
* * *

Két ember ül a kocsmában:
--- Látom üres a korsód. Kérsz még 

egyet?
--- Nem, mit kezdenék két üres kor-

sóval?
* * *

 Férj a feleségéhez:
--- Drágám, ugye te is szeretnél végre 

egy csendes, nyugodt hétvéget eltöl-
teni?

--- Nagyon szeretném, drágám, mi-
lyen ötleted van?

 --- így a feleség.
--- Én elmegyek, és veszek 6 doboz 

sört, te meg elmész vidékre anyádhoz, 
mert már úgy is régen voltál ott!

* * *
A részeg bemegy a kocsmába, és így 

szól:
--- Kérek egy korsó sört!
--- Részegeket nem szolgálunk ki --- 

szögezi le a kocsmáros.
--- Nem nekem kell, hanem a bará-

tomnak.
--- És hol a barátja?
--- Kint fekszik az ajtó elôtt.

* * *
Egy férfi egymás után issza a pultnál 

a korsó söröket és szomorúan hajto-
gatja:

--- Apa lettem, apa lettem ...
A csapos megunja:
--- Hogy lehet ilyen nagy öröm hal-

latán keseregni, ember?
--- Mert még nem tudja az asszony...

* * *
--- Mama! Most, hogy 16 éves vagyok, 

használhatok szemfestéket, rúzst, ala-
pozót, pudert, és felvehetek miniszok-
nyát és magassarkú cipôt?

--- Azt hiszem nem, Pistike!
* * *

--- Mi az: Arnold Schwarzeneggernek 
hosszú, Bred Pittnek rövid, Madonná-
nak nincs, a Pápa meg nem használja?

--- ???
--- Vezetéknév!
***

megbízható kormeghatározó keret 
összeállítását a fontos civilizációkat 
illetôen.

A sarkalatos pont, hogy ezek az idô-
jelzôk minden élô növényben és fában 
jelen vannak, amelyek a sugárki-
törések idején nôttek, beleértve az ôsi 
épületekhez használt fa építôanyagot 
vagy más növénybôl készült termé-
ket.

A matematikát is bevetik
A cikk azt sugallja, hogy a létezô 

évgyûrûadatok valószínûleg feltárnak 
más radiokarbon hullámzásokat adott 
években. A gondot azonban az okozza, 
hogy az évgyûrûadatok csak évtizedes 
blokkokban állnak rendelkezésre, nem 
évrôl évre.

A cikk egy korszerû matematikai 
módszert javasol az adott évek kiszû-
résére ezekben a blokkokban, hogy 
megállapítsák, mikor fordultak elô a 
„változási pontok a radiokarbonszin-
tekben.



 2017. január 19.                                         MAGYAR ÉLET                                                          13. oldal   

SPORT

– az eltiltási idô leteltén túl – még le is 
kellett fogynia: hat hetet kapott 18 kiló 
súlyfelesleg eltüntetésére. Sikerült, és 
a többit pedig már tudjuk: „Pancho” 
1958 augusztusában bemutatkozott a 
Real Madridban, majd együtt ünnepelt 
BEK-gyôzelmet Östreicherrel 1959-
ben és 1960-ban (utóbbin Puskás négy 
gólt szerzett az Eintracht Frankfurt 
elleni, 7:3-ra megnyert glasgowi 
döntôben, ami máig rekord). Az 1966-
ost viszont már nem, mert három év-
vel korábban Östreicher a Torino me-
nedzsere lett. Hogy miért? Ô így 
mesélte: „Megszédített a pénz! A 
Torino tízszer annyi pénzt ajánlott, 
mint amennyi a madridi fizetésem 
volt. Elmentem, pedig a Real Mad-
ridnál harminc évre szóló szerzôdést 
ajánlottak. Igaz, nem ígértek fizetés-
emelést. Életem legnagyobb baklövé-
sét követtem el, amikor eljöttem a 
Realtól.” Már csak azért is, mert Ber-
nabéu elnök világossá tette számára: 
ha elmegy, soha nem térhet vissza. 
Ezen elvét a presidente még az általa 
nagyon kedvelt Östreicher miatt sem 
adta fel. 

A no. 1 és a Numero UnoA FourFour-
Two magazin két korábbi, vendég-
szakértôk voksait is figyelembe vevô 
szavazása alapján Puskás Ferenc min-
den idôk legjobb magyar labdarúgója, 
Guttmann Béla pedig minden idôk 
legjobb magyar edzôje. A két zseni 
életútja sokszor különös módon ke-
resztezte egymást. Guttmann az 1947-
48-as bajnokságban Puskás edzôje volt 
Kispesten, és állítólag épp a csatár 
miatt távozott: egy gyôri meccsen a 
tréner le akarta cserélni a többször 
nagyot hibázó fedezetet, Patyi Mihályt, 
de Puskás odaszólt a játékosnak, hogy 
ne menjen le, és Patyi rövid gondol-
kodás után maradt is a pályán. A vérig 
sértett Guttmann azonnal, még meccs 
közben felmondott, majd a következô 
évben hátat fordított Magyarországnak 

is. (Kettejük konfliktusának forrása 
lehetett az is, hogy Guttmann épp 
Puskás édesapját, idôsebb Puskás Fe-
rencet váltotta a kispesti kispadon). A 
Honvéd túráján viszont látszólag nem 
volt már közöttük feszültség, vissza-
emlékezések szerint Szusza mellett 
Puskás volt a másik játékos, aki na-
gyon szerette volna, ha Guttmann is 
csatlakozik a szakmai stábhoz. Leg-
közelebb a pályán 1962-ben találkoztak, 
az amszterdami BEK-döntôben, 
amelyen Puskás három gólt szerzett a 
Real Madridnak, de a meccset 5:3-ra a 
Guttmann vezette Benfica nyerte meg 
(az edzô a Patyi-ügyért így vágott visz-
sza Puskásnak, aki viszont a meccs 
után dühöngött, hogy a játékvezetô 
elcsalta a meccset és nem is gratulált 
Guttmannak a gyôzelemhez). 

A magyar futball két világítótornyá-
nak fényét erôsíti az is, hogy 1959 és 
1962 között négy éven át nem volt 
olyan BEK-sorozat, amelynek végén 
ne Puskás vagy Guttmann diadalmas-
kodott volna (a tréner 1961-ben is a 
lisszaboni klub élén hódította el a 
serleget). Sorsuk ama 60 évvel ezelôtti 
napon is különös módon érintkezett: 
míg Puskás elôször futballozott a Real 
Madrid stadionjában, azon a november 
29-i napon a soha nem tétlenkedô Gutt-
mann aláírt a városi rivális Atlético 
Madridhoz… A szerzôdés két évre 
szólt, és onnantól lépett volna érvény-
be, hogy a Spanyol Labdarúgó-szö-
vetség elfogadja Bozsik József Atlé-
ticóval kötött megállapodását. Ám 
Bozsik – noha erôsen elgondolkodott 
az ajánlaton – végül inkább hazatért, 
és Guttmann sem lett az Atlético 
trénere, inkább Puskásékkal tartott 
Dél-Amerikába – ahol aztán a Sao 
Paulo kispadjára ült le, és lett bajnok 
az MTK-tól hozott, és késôbb Peléék á

Írta:Bodnár Zalán, 
Szöllôsi György

a szilvesztert Casablancában töltöttek, 
ahol szintén pályára léptek december 
30-án. Aztán januárban megnézték az 
óceán túlsó oldalát. A „fekete túra” 
során a Honvéd összesen 23 mérkôzést 
játszott, amelybôl 15-öt megnyert 
négy döntetlenje és a négy veresége 
mellett.  
Vissza a jövôbe
Amikor 1956. november 29-én a 

Honvéd fellépett a Santiago Bernabéu 
Stadionban, Puskás Ferenc és 
Östreicher Emil még nem sejthette, 
hogy másfél évvel késôbb olyan 
párossá állnak össze a spanyol fô-
városban, amely még a „királyi klub” 
életében is szinte példátlanul sikeres 
lesz. Valószínûleg ezen a meccsen 
barátkozott össze a klubelnök és a 
menedzser, de utóbbi a dél-amerikai 
túra után nem tért vissza Magyar-
országra, Ausztriában vállalt munkát 
a Wiener Sportklubnál, ám azzal a 
feltétellel: ha elônyösebb ajánlatot 
kap, rögtön elengedik. És néhány 
hónappal késôbb meg is jött az az 
ajánlat: Raimundo Saporta, a Real 
Madrid elnökhelyettese látogatta meg 
Bécsben, hogy felajánlja neki a 
technikai vezetôi állást. A technikai 
vezetôbôl aztán a menedzserek Pus-
kásává vált: az 1960-as évek elején 
már sportigazgató, Bernabéu elnök 
jobb keze, bizalmasa volt, lényegében 
a klub második-harmadik legfontosabb 
alakjává lépett elô. 

De ne gondoljuk, hogy új pozíciójában 
egy csettintésébe került Puskást a 
Real Madridhoz vinni. A nagytekinté-
lyû madridi klubelnök elsô benyomása 
ugyanis kedvezôtlen volt a magyarok 
10-esérôl: az 1956. október 7-én játszott 
párizsi francia–magyar barátságos 
meccsen (1:2) látta elôször, és nem tett 
rá jó benyomást, leginkább az tûnt fel 
neki, hogy duci és sokat reklamál. 
(Sándor Károly viszont azonnal szer-
zôdtették volna, ô azonban vissza-
utasította az ajánlatot) Östreicher 
azonban késôbb mégis meggyôzte 
Bernabéut, hogy egy esélyt megérde-
mel az akkor már 31 éves Puskás, aki 
aztán 1958 májusában csatlakozott a 
csapathoz. A pályára lépéshez azonban 

1956: hatvan éve 
játszott Madridban a 

Honvéd
(Folytatás)  
Többeket elfogtak, visszafordítottak, 

nem csoda, hogy Puskás is nagyon 
ideges volt a madridi meccs idején, 
folyton leste a híreket, bújta az újsá-
gokat. Puskás Ferencné és Kocsis 
Sándorné is végül december elsejétôl 
másodikára virradó éjjel jutott át a 
határon.

Brüsszel nem csupán a BEK-tôl való 
búcsú miatt volt fontos állomás, ha-
nem azért is, mert az MLSZ kül-
dötteként Sebes Gusztáv, az Arany-
csapat korábbi szövetségi kapitánya 
ott találkozott a csapattal, hogy rá-
beszéljen mindenkit a hazatérésre. A 
találkozó után drámai hangulatú já-
tékosértekezletre került sor, amelyen 
ki-ki maga döntött a sorsáról. De 
idôközben befutott egy anyagi szem-
pontból is kecsegtetô ajánlat – tíz 
meccsre szóló tízezer dollárról – 
Brazíliából: a Flamengo meghívta a 
„kalandozó magyarokat” egy dél-
amerikai túrára. Csak egy táviratot 
küldtek és a repülôjegyeket, nem volt 
semmilyen szerzôdés, nem volt utas-
biztosítás, mégis mindenki úgy érezte, 
hogy ezt nem lehet kihagyni. A csapat 
hangadói ekkor már a tengerentúli 
utazás mellett érveltek, hiszen 1947 
óta egyáltalán nem engedélyezte a 
hatalom magyar csapatok dél-
amerikai fellépését. 

A többség az utazás mellett döntött, 
Palicskó, Solti, Tichy, Machos, Ba-
boclsay és Budai I azonban mégis ha-
zatért. A többiek csak február végén, 
illetve Puskás, Kocsis és Czibor már 

kinn is maradt, utóbbi kettô az MLSZ 
és a FIFA eltiltásának letelte után a 
Barcelona játékosaként. 

A dél-amerikai túra elôtt a decembert 
még Európában, fôleg Olaszországban 
töltötte a vegyes csapat, játszott 
meccset Palermóban, Cataniában, 
Rómában is. A karácsonyt Milánóban, 

Fa Nándor: Magasabb értelem hozott 
létre bennünket

Filozofikus gondolatokra és viccelôdésre is futotta Fa Nándornak a Vendée 
Globe földkerülô vitorlásversenyen, ahol nagyot küzd az elemekkel, de egy 
váratlan pihenô is adódott számára.

Fa Nándor közelít a Horn-fokhoz a Vendée Globe földkerülô vitorlásversenyen. 
A magyar hajós komoly hányattatásokon megy keresztül a Csendes-óceánon, 
legfrissebb naplóbejegyzésében arra panaszkodik, hogy „az elmúlt napok 
viszonyai annyit kivettek belôlem, hogy nem tudtam a két reffet fölhúzni 
megállás, pihegés nélkül. Ez összesen 500 tekerés volna a kávédarálón, de 300 
után elfogyott az erô, kicsit meg kellett állnom”.

Fa teljesen egyedül van, „most éppen még az albatroszok sem néznek, és 
mégis alibizek. Megköt a kezem, mint a gipsz”.

Ám mindez nem csupán fizikai fáradtság, legalább annyira a lelki teher 
okozza. Ahogy a 63 éves legenda kifejtette: „Amikor úgy érezzük, hogy már 
semmi sem maradt, jártányi ereje sincs az embernek, akkor még mindig óriási 
tartalékaink vannak, amire átkapcsol az ember agya. Ezt én már rég tudom, de 
mindig meglep, hogy mennyire okosan vagyunk mi megkreálva. Az biztos, 
hogy az az értelem, ami létrehozott bennünket, az lényegesen magasabb szintû, 
mint mi, és pontosan tudja, hogy miért kreált bennünket ilyenre.”

A filozofikus gondolatok kiegészítik a mindig jelen lévô pragmatizmust. Fa 
Nándor egy másfél órás munka után gondolkodott el az energia kérdésén, de 
közben a humorérzékét sem veszítette el. Miután hosszasan leír egy munkálatot 
a kemény hidegben, hozzáteszi: „A mozgásom kecsességére az is hátrányosan 
hat, hogy a vízhatlan alatt 5 réteg ruha van, ami épphogy csak elég.”

A terv már a Horn-fok megkerülése, majd a Falkland-szigetek elérése. Nem 
kockáztat, halad rendesen, és egy szélcsendes-napsütéses idôszakban még 
aludni is tudott egy rövidet.

Fa Nándor túl van a Horn-fokon
A magyar versenyzô honlapjának bejegyzése szerint 1985 óta immár ötödik 

alkalommal sikerült elérnie Dél-Amerika legdélebbi pontját, másodszor a 
magyar tervezésû és építésû hajójával, a Spirit of Hungaryval.

Fa Nándor 64 nap, az elméleti versenytáv 71 százaléka után a nyolcadik helyen 
halad az egyszemélyes, megállás és kikötés nélküli versenyen, hátránya 4175 
tengeri mérföld az éllovashoz képest. A francia Armel Le Cleach és a brit Alex 
Thomson már átszelte az Egyenlítôt és az Atlanti-óceánon hajózik Európa felé. 
A mezôny utolsó tagja nemrég hagyta el Tasmániát.

A mezônyt eredetileg 29 hajó alkotta, de már csak 18 van versenyben.
Fa Nándor a harmadik Vendée Globe-ján versenyez, a feladat egyedül egy 60 

lábas (18 méter) hajóval, kikötés és külsô segítség nélkül körbehajózni a Földet. 
Az 1992/93-as menet során a legjobb nem franciaként ötödik helyen ért célba 
128 nap után. A rekordot a francia Francois Gabart tartja, aki a legutóbbi, 2012/
13-as kiírást 78 nap 2 óra 16 perces idôvel nyerte meg.

 Örömteli viszontlátás: Puskás a kislányával, Anikóval

Guttmann Béla Kocsissal és Puskással Milánóban, 
1956 decemberében

Hosszú Katinka a világ második legjobb nôi sportolója!
A Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) szerint Hosszú Katinka a világ 

második legjobb nôi sportolója 2016-ban – derült ki a szervezet szavazásának 
eredményhirdetésekor.

A szavazás elsô helyén az egyesült államokbeli tornász, Simone Biles végzett a 
voksoláson kiosztott pontszám 15.24 százalékával, Hosszú Katinka 13.73 
százalékkal lett a második, a teniszezô Serena Williams 10.5 százalékkal a 
harmadik.

A férfiaknál a jamaicai atléta, Usain Bolt végzett az elsô helyen, a második az 
úszó Michael Phelps (Egyesült Államok), a harmadik az aranylabdás labdarúgó, 
a portugál Cristiano Ronaldo lett. 



05:25 Öt kontinens 
05:50 Család-barát 
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek

 08:50 Olasz - magyar örök-
ség (2015) A nemzet építé-
sze - Ybl Miklós Miközben 
megismerjük Ybl munkás-
ságát, felfedezzük a Duna 
két partjára épült magyar 
fôváros egyedülálló szépsé-
gét.
09:15 Világ 
09:40 Summa
10:05 Mai hitvallások
10:30 Unitárius magazin 
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 Megyejáró (2009)    

(angol felirattal)
Veszprém megye
Magyar ismeretterjesztô 

magazin  Veszprém megye 
a Közép-Dunántúlon helyez-
kedik el, az ország közepes 
nagyságú megyéihez tar-
tozik. Területe három nagy 
tájegységre, a Kisalföld déli 
részére, a Bakony hegység-
re és a Balaton-felvidékre 
bontható.
11:30 A Noszty fiú esete 

Tóth Marival (1938) 
Szereplôk: Rajnai Gábor 

(Noszty Pál), Jávor Pál 
(Noszty Feri, a fia), Simor 
Erzsi (Vilma, a lánya), 
Szörényi Éva (Tóth Mari), 
Bilicsi Tivadar (Kopereczky 
báró), Makláry Zoltán (Ko-
zsehuba), Gózon Gyula (Bu-
benyik) Mikszáth Kálmán 
azonos címû regényének 
filmváltozata. A fiatal hu-
szártiszt, Noszty Feri kár-
tyás, léha fiatalember, 
akinek ráadásul tisztázatlan 
nôügyei vannak. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk (2016) 
Mezôtárkányiak büszkék 

értékeikre. A régmúltból 
örökölt katolikus templom 
védôszentje Szent János 
apostol. Mellette az ôsök 
adakozásából létrejött kál-
váriadomb, és több ódon 
épület is látható. 
14:15 Öt kontinens

  14:45 Itthon vagy!
  15:10 Roma Magazin
  15:40 Domovina
  16:10 Duna anzix (2011)
 16:30 Hogy volt?! (2015)
Eszenyi Enikôt köszöntjük
  17:25 Család-barát    

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

  A pesti Broadway 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Jót s jól, az M5 kultu-

rális híradója
00:00MindenkiAkadémiája    

 00:30 Hagyaték (2012)
Szent László - A magyar 
seregek örök ura
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:35 Hogy volt?! (2015)
Eszenyi Enikôt köszöntjük
 02:30 A Noszty fiú esete 

Tóth Marival (1938)
  04:05 Hogy volt?! (2016)
  A pesti Broadway 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

14. oldal MAGYAR ÉLET 2017. január 19.
Január 16. hétfô Január 17. kedd Január 18.  szerda

Január 19.  csütörtök

Január 20. péntek Január 21.  szombat Január 22.  vasárnap 

05:25 Jót s jól, az M5 kultu-
rális híradója
05:50 Család-barát
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Térkép 
09:15 Család és otthon
09:40 Magyar gazda
10:05 Református riportok
10:30 Reformáció hétrôl 

hétre
10:35 Evangélikus riportok 
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30Csalással nem! (1989)   

  Magyar tévéjáték 
Szereplôk: Andai Györgyi 

(Málcsi), Benedek Miklós 
(Szabó Gerô), Eszenyi Enikô 
(Lili), Garas Dezsô (Apa), 
Gera Zoltán (Bloch), Hacser 
Józsa(Sommerfeldné), Kern 
András (Bölcskei László), 
Margitai Ági (Anya), Méhes 
László (Jani), Rátonyi Ró-
bert (Simi bácsi), Grün 
Lilinek szülei évek óta gyûj-
tik a hozományt és most 
házasságközvetítô segítsé-
gével vôlegényt is találnak 
neki, Bölcskei Lászlót. 
Csakhogy Lili a lump Szabót 
szereti. Végül kiderül, hogy 
Lili fivére, Oszkár, eltôzs-
dézte a hozományt.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Minden tudás 
13:40 Hazajáró
14:10 Térkép 
14:40 Életkor
15:05 Srpski ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschrim
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Útravaló
16:20 Hogy volt?! (2015)
Jordán Tamás születésnap-

jára Magyar szórakoztató 
mûsor
17:20 Család-barát
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:55 Dallamról dallamra 

(1997) Zene nélkül mit érek 
én?... ---- Máté Péterre emlé-
kezünkNépszerû televíziós 
felvételeivel emlékezünk 
meg a kiváló énekesre Máté 
Péterre.
20:25 Dallamról dallamra 

(1997)Rózsalevél - Sárdy 
János születésnapjára Az 
egyik legnépszerûbb ma-
gyar bonviván, Sárdy János 
emlékét idézzük fel.
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül 
23:25 Jót s jól, az M5 

kulturális híradója
00:00MindenkiAkadémiája
00:25 Hagyaték (2012) 
Fehérlófia - A teljesség 

meséje
Ismeretterjesztô sorozat
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Hogy volt?! (2015)
Jordán Tamás 
02:25 Csalással nem! (1989) 

Magyar tévéjáték
03:55Dallamról dallamra 

(1997)  Máté Péterre emlé-
kezünk
04:25 Dallamról dallamra 

Rózsalevél - Sárdy János
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Jót s jól, az M5 kultu-
rális híradója
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Magyar Krónika
09:15 Médiaklikk 
09:45 V4 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:30 Kereszt-Tények 
10:55 Így szól az Úr!
Rendezte: Hidvégi Igor
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Édes mostoha (1935)
Magyar filmdráma  (ff.)
Szereplôk: Páger Antal 

(Hargittay András báró), 
Pécsi Gizi (Erzsike, a lánya), 
Vaszary Piri (Ibolya)
A gyermeknek anya kell! - 

így szól az orvos utasítása, s 
a fiatalon megözvegyült 
Hargittay András mindenre 
hajlandó azért, hogy kislá-
nya kedélyállapota megvál-
tozzon. Hamarosan asszonyt 
hoz a házhoz.Mária az új 
asszony, aki nemcsak jó fe-
leség de jó anya is szeretne 
lenni, harcba száll Erzsike 
bizalmáért és szeretetéért...
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó 
13:45 Az én ’56-om (2016)
Simon Ferenc
13:55 Az én ’56-om (2016) 
Dr. Szíjártó Anna
14:10 Magyar Krónika
14:40 Család és otthon 
15:05 Rondó
16:00 Duna anzix (2011) 
„Görög panteon” és boszor-

kányper a német Duna 
mentén - Regensburg és 
Passau között
16:25 Hogy volt?! (2015)
Iglódi Istvánra emléke-

zünk Magyar szórakoztató 
mûsor  Iglódi István  (1944-
2009) Iglódi István színész-
nek készül, de már a Szín-
mûvészeti fôiskola alatt 
mesterei  beiratkozik a ren-
dezôi szakra is.  Kétszer is 
megkapta a Jászai Mari-
díjat, az érdemes, valamint 
a Kossuth-díjat is.
17:25 Család-barát

  19:00 Kívánságkosár - vá-
logatás
20:00 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenés filmsorozat
 21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Jót s jól, az M5 

kulturális híradója
 23:55MindenkiAkadémiája    
 00:25 Hagyaték (2012)  Tri-
anon - Feltámadásra várva
00:50 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:35 Hogy volt?! (2015)
Iglódi Istvánra emlékezünk
  02:30Édes mostoha (1935)   

Magyar filmdráma  (ff.)
 04:10     Szenes Iván írta 

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

05:25 Jót s jól, az M5 kultu-
rális híradója 
05:50 Család-barát 
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Rejtélyes XX. század
09:15 Iskolapad 
09:40 Élô egyház
10:00 Katolikus krónika
10:30 Isten kezében
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Megyejáró (2009)    

(angol felirattal)
Baranya megy földrajzilag 

változatos terület, északi 
része hegyes, dombos vi-
dék, hatalmas, egybefüggô 
erdôségekkel, míg déli és 
keleti részén síkság talál-
ható. A megye, egyben a 
Mecsek legmagasabb pont-
ja a 682 méteres Zengô. 
Másik fontos kiemelkedés a 
Villányi-hegység. Középkori 
belváros, a török dzsámik és 
mecsetek, a német polgár-
házak, a Dóm épületegyüt-
tese, a Zsolnay-negyed, a 
skandináv típusú lakótelep -  
11:35 Moliere: A nôk 
iskolája (1984)
Magyar tévéjáték
Szereplôk: Kállai Ferenc 

(Arnolphe), Csonka Ibolya 
(Ágnes), Hegedûs D. Géza 
(Horace), Major Tamás 
(Chrysalde), Pásztor Erzsi 
(Georgette), Raksányi Gel-
lért (Alain), Begányi Ferenc 
( Minden férfi legszörnyûbb 
rémálma, hogy megcsalják. 
Szerencsére van biztos re-
cept e katasztrófa elkerülé-
sére, legalábbis Arnolphe 
úr szerint: fogadj örökbe 
egy szegény lányt zsenge 
gyermekkorában, neveld a 
külvilágtól elzárva, boldog 
tudatlanságban, majd vedd 
feleségül, s örökké hálás és 
a sírig hûséges hitvest 
nyersz vele.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kosár 
13:40 Rúzs és selyem
14:10 Rejtélyes XX. század
14:45 V4
15:05 P’amende

  15:35 Öt kontinens
  16:05Duna anzix (2011)
Búcsú Németországtól - 
Passau és Niebelungok
16:25 Hogy volt?! (2015)

Nagy Attilára emlékezünk
17:20 Család-barát

  19:00 Kívánságkosár - vá-
logatás
20:00 Önök kérték

  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Jót s jól, az M5 

kulturális híradója
 23:55MindenkiAkadémiája    
 00:25 Hagyaték (2012)
 Székelykapu - Átjáró a 
tündérkertbe
00:50 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:30 Hogy volt?! (2015)
Nagy Attilára emlékezünk
02:25 Moliere: A nôk is-

kolája (1984)   Moliere mély 
élet - és emberismerete
03:40 Nyitott stúdió (1993)   

Balatonalmádi koncert-
Hegedös együttes
04:05 Önök kérték

  05:00 HÍRADÓ
  05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát 
07:00 Jót s jól, az M5 kultu-

rális híradója
07:30 POÉN PÉNTEK - 

Van képünk hozzá (2011
Szereplôk: Aradi Tibor  

Csöre Gábor,  Csuja Imre, 
Janklovics Péter, Kecskés 
Karina, Magyar Attila, Szi-
rtes Ági. Régi és újabb, 
népszerû rádiókabaré-jele-
neteket láthatnak a nézôk.    
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Unió28
09:10 Itthon vagy!
09:40 Hazajáró
10:10 Rúzs és selyem
10:40 Öt kontinens 
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Szováthy  Éva (1943)
Magyar romantikus film
Szereplôk: Karády Katalin 

(Szováthy Éva), Jávor Pál 
(Dóczy, Lénárd,), Somlay 
Arthúr (Szováthy Elek), 
Mednyánszky Ági (Girálty 
Eszter), Lehotay Árpád 
(Ungnád tábornok), Toronyi 
Imre (Agárdy Ferkó), Jávor 
Pál (Dóczy Lénárd)
Mi történik akkor, ha egy 

ünnepelt bécsi szépség be-
leszeret egy délceg magyar 
nemesbe? 1848-ban Szovát-
hy Évával ez esik meg. 
Dóczy Lénárd szép szeme 
rabul ejti. Amikor Lénárd a 
forradalmi események mi-
att elhagyja Bécset, és haza-
megy Nagydócra, a császári 
kamarás lánya, Éva utána 
utazik, ahol bizony nem 
szívesen látott vendég lesz.    
13:00 HÍRADÓ 
13:15A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA MMA port-
rék (2017) Az egykor elköte-
lezett pedagógus, majd köz-
kedvelt írónô ôszinte vallo-
mása életérôl és mûvésze-
térôl, a haza és embertársai 
iránti felelôsségérzetérôl és 
szeretetérôl.
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
14:45 Hangvilla
15:20 Új idôk, új dalai
Így születik az akt 
15:50 Hogy volt?! (2016)
A pesti Broadway 
16:50 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Rákosi Má-
tyás számûzetésben (2016)  
Dokumentumfilm
17:50 Család-barát

  19:30 A Dal 2017
  21:35 Fábry     
23:00 Munkaügyek - IrRe-

ality Show A kérdôív  Ond 
elbukja a KTÖT elnöki po-
zíciójáért folytatott kampányt
23:30 Opera Café

A Magyar Állami Operaház 
magazinmûsora.
00:00 Evangélium

  00:30 Olasz - magyar 
örökség (2015)   A nemzet 
építésze - Ybl Miklós
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:30 Gasztroangyal
  Pásztorkodás 
02:25 A Dal 2017

 04:35Világörökség Portu-
gáliában Alcobacaikolostor
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal 
Pásztorkodás
Ezekben az epizódokban 

rengeteg gasztronómiai rit-
kaság, humor és kaland sze-
repelt. Marcsi megmutatja 
azokat az embereket, akik a 
természettel és az állatokkal 
harmóniában végzik mun-
kájukat, és birtokában van-
nak azoknak a régi böl-
csességeknek, melyeket 
már sokan elfeledtek. 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Profit7
09:10 Kárpát expressz
09:35 Noé barátai
10:05 Térkép
10:35 Angol nyelvû hírek
10:50 A Dal 2017
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Nagyok 
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55 Olasz - magyar 

örökség (2015) Remény és 
mítosz - Gyöngyössy Imre 
költô, filmrendezô 1. rész
A Remény és Mítosz két 

részes dokumentumfilm  a 
sztálinista börtönöket meg-
járt karizmatikus költô-
filmrendezô életútját mu-
tatja be filmjein keresztül. 
 14:20 Az én ’56-om (2016
Schrötter Tibor
14:25Az én ’56-om (2016)
Molnár János Lajos Ferenc
14:40 Rejtélyes XX. század 
15:10 Rúzs és selyem 
15:45 Önök kérték
16:40 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Beágyazott em-
lékeink (2016)
Magyar dokumentumfilm  
Ahogyan sokan mások, mi 

is úgy nôttünk fel, hogy 
csak foltokban ismertük 
családunk történetét. 
17:55 Család-barát

  19:30 Öt kontinens
  20:00 Gasztroangyal  
   Pásztorkodás
21:00 HÍRADÓ 
21:30 A MAGYAR KUL-

TÚRA NAPJA- A Himnusz 
képekben (2014)  Kölcsey 
Ferenc Himnuszának kelet-
kezési körülményeit járja 
körül a film. 
22:10 Bábel - Hesnával a 

világ (2013)   Túlélni a
nép-irtástegy fürdôszo-
bában. megint a félelem és 
annak leküzdése a pont.
 23:10 Hangvilla
 23:45 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
 00:15 Mesterember

   00:55 Himnusz
  01:00 HÍRAD
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:35 Hogy volt?! (2016)
Az örök díva- Karády 
Katalin
02:30 Újévköszöntô Páva 

Gála 2/1. rész
03:25 Újévköszöntô Páva 

Gála 2/2. rész
04:30 Legenda - 

válogatás (2015)
Szerkesztô: Medvedt Yvet-
te; Vezetô operatôr: Stensz-
ky Gyula;
Rendezte: Koós György
05:00 HÍRADÓ
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Jót s jól, az M5 kultu-
rális híradója
05:50 Család-barát 
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Nagyok 
09:20 Esély 
09:45 Kék bolygó 
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:35 Új nemzedék 
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Megyejáró (2009)    

(angol felirattal) Jász 
Nagykun-Szolnok megye
Magyar ismeretterjesztô 

magazin   Kelet-Magyaror-
szág középsô részén talál-
ható, a Tisza által ketté-
osztva.
11:45 Hungarian Dracula 

(1983)  Magyar tévéfilm
Szereplôk: Dzsoko Roszics 

(Csungi), Bánsági Ildikó 
(Rózsika), Reviczky Gábor 
(Rózner), Bálint András 
(Tiszt), Böszörményi Géza 
tévéfilmje 1953-ban játszó-
dik. Kovács Lajos, az egy-
kori profi bokszoló, aki a 
háború elôtt Hungarian 
Dracula néven bejárta a fél 
világot, most egy gyárban 
melózik. A munkatársai ál-
landóan ugratják, fiatal 
feleségére sok férfinek fáj a 
foga. Egy nap hívatják az 
igazgatóságra, majd egy 
lefüggönyözött autón az 
Államvédelmi Hatóságra 
viszik. A teljesen elképedt 
Draculát kémkedéssel vá-
dolják. A házkutatás során 
persze sok „bûnjelet” talál-
nak a lakásán, egykori bu-
nyós életének relikviáit. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai 
14:10 Nagyok 
14:40 Kárpát expressz 
15:05 Hrvatska Kronika 
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Zebra   1
16:25 Hogy volt?! (2015)

Nagy-Kálózy Eszter szüle-
tésnapjára
17:20 Család-barát

  18:55 Kívánságkosár - vá-
logatás
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

 22:30 Ridikül
23:25 Jót s jól, az M5 

kulturális híradója
 23:55MindenkiAkadémiája    
 00:30 Hagyaték (2012)
 Rovás - Újraéledô jelek
Ismeretterjesztô sorozat
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:30 Hogy volt?! (2015)
Nagy-Kálózy Eszter szüle-
tésnapjára Magyar szóra-
koztató mûsor
02:25 Hungarian Dracula 

(1983)  Magyartévéfilm
Postás egyesülettel, eszük-

be jut az öreg bokszoló. 
03:35Magyarország,szeret-

lek!
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek 

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 



05:25 Öt kontinens
05:50 Család-barát 
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Olasz - magyar 

örökség (2015) Remény és 
mítosz - Gyöngyössy Imre 
költô, filmrendezô 1. rész
A sztálinista börtönöket 

megjárt karizmatikus költô-
filmrendezô életútját mu-
tatja be filmjein keresztül. 
  09:15 Világ 
09:40 Summa
10:05 Világ-Nézet
10:30 Útmutató 
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Megyejáró (2009)    

(angol felirattal)Vas megye
11:35 Mámi (1937)Magyar 

romantikus film  (ff.)
Rendezte: Vaszary János
Szereplôk: Fedák Sári (Má-

mi, özv. Kovács Gáspárné), 
Szepes Lia (Horváth Ilon-
ka), Törzs Jenô (Torday 
Henrik), Vaszary Piri (Tor-
day rokona), Pataky Jenô 
(Kovács Gazsi), Bársony 
István (inas), Mihályfi Béla 
(Mr. Benedek), Réthy Anna 
(Mrs. Benedek), Peti Sándor 
(Kárpáthi úr)Az a hír járja, 
hogy a gazdag bankár, Tor-
day haldoklik. Az örökségre 
várva összegyûlik a rokon-
ság. Beállít a volt anyós is, 
egy hangoskodó asszonyság, 
a „mámi”, aki Torday so-
hasem látott fiát, Kovács 
Gazsit hozta haza Ameriká-
ból. A bankár felgyógyul. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Médiaklikk
13:45 Ízôrzôk (2016) 
Nekézseny Rendezte: Móc-

zár István A kis települések 
nagy kincseket rejtenek. A 
legnagyobb érték, ami foga-
dott minket, a helyiek szív-
bôl jövô vendégszeretete,  A 
csodás természeti környezet 
több napos túrázást is meg-
ér, de vajon ki tud arról, 
hogy Szeleczky Zita színész-
nô emlékháza is Neké-
zsenyben található? 
14:15 Öt kontinens

  14:45 Itthon vagy!
  15:10 Roma Magazin
  15:40 Domovina
  16:05Duna anzix (2011)
  Ausztria kék Dunája
Magyar ismeretterjesztô    

16:25 Hogy volt?! (2015)
Szulák Andrea felvételeibôl
 17:20 Család-barát

  19:00 Kívánságkosár - 
válogatás
  20:00 Hogy volt?!   Az örök 

díva- Karády Katalin
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális híradó

 00:00MindenkiAkadémiája    
 00:30 Hagyaték (2012)
Tavaszi szél - Házasság 
Isten és ember elôtt
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! (2015)

Szulák Andrea felvételeibôl
02:30 Mámi (1937)

  04:05 Hogy volt?! (2016)
Az örök díva- Karády Ka-
talin
 05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek 

2017. január 19. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Január 23. hétfô Január 24. kedd Január 25.  szerda

Január 26.  csütörtök

Január 27. péntek Január 28.  szombat Január 29.  vasárnap 

05:25 Kulturális híradó
05:55 Család-barát 
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Térkép
09:15 Család és otthon
09:40 Magyar gazda
10:05 Református magazin
10:30 Református ifjúsági 

mûsor
10:40 Reformáció hétrôl 

hétre
10:45 Baptista ifjúsági 

mûsor
10:55 Unitárius ifjúsági 

mûsor
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Sztyepancsikovo falu 

és lakói (1986) 
Magyar tévéjáték
Rendezte: MihályfySándor
Szereplôk: Gyurcsek 

Sándor (Foma Fomics), 
Gálfy László (Rosztanyev, 
nyugalmazott ezredes), 
Tomanek Gábor (Szerjozsa, 
az unokaöccse), Rosztanyev 
ezredes házába beveszi ma-
gát egy szenteskedô ingyen-
élô, Foma Romics, aki ke-
gyes szövegek mögé buj-
tatott zsarnokoskodásával 
megpróbálja rákényszeríte-
ni a családra akaratát.
13:00 HÍRADÓ
13:20 Minden tudás
13:40 Szerelmes földrajz
Ókovács Szilveszter
(„Ha könyvtárad kertre 

nézne...”)
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:05 Srpski ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschrim
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Útravaló 
16:25 Hogy volt?! (2015)
MargitaiÁgira emlékezünk
 17:20 Család-barát

  19:00 Kívánságkosár - 
válogatás
19:55 V. Nemzetközi Cir-

kuszfesztiválBudapest 2004    
Rendezte: Nagy Katalin 
Közremûködik: Nagy Mol-

nár Dávid – bûvész (Ma-
gyarország);
21:00 HÍRADÓ
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális híradó

 23:55MindenkiAkadémiája   
 00:25 Hagyaték (2012)
 Csodaszarvas - Az élô 
világegyetem
00:50 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Hogy volt?! (2015)

Margitai Ágira emlékezünk
Rendezô: Varga Zs. Csaba
  02:25 Sztyepancsikovo 

falu és lakói (1986)
Magyar tévéjáték
Rendezte:Mihályfy Sándor
 Barbinek Péter, Bessenyei 

Emma, Daridai Róbert, Dé-
nes Piroska, Felkai Eszter, 
Gálfy Bence, Hidvégi Má-
ria, Hodu József, Jancsik 
Ferenc. Egy szélhámos 
probálja uralni a családot. 
04:00 VI. Nem-

zetközi Cirkuszfesztivál
Szerkesztô: Nagy Katalin;
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
 08:35 Orosz nyelvû hírek
 08:45 Magyar Krónika
09:15 Médiaklikk
09:40 Útravaló
09:50 Az én ’56-om (2016) 
Dr. Molnár István
10:00 A sokszínû vallás
10:15 Biblia és irodalom
10:30 Így szól az Úr!
Rendezte: Hidvégi Igor
10:35 Kereszt-Tények
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Megyejáró (2009)    

(angolfelirattalFejér megye
a Dunántúlon található, 

Pest, Bács-Kis-kun, Tolna, 
Somogy, Veszprém és Ko-
márom-Esztergom megye 
határolja.
11:35 Az éjszaka lánya 

(1942)  Magyarfilmdráma
Szereplôk: Muráti Lili (Kó-

cos Bözsi), Ajtay Andor 
(Dr.Horváth Bálint), Peré-
nyi László (Péter Ákos, fes-
tô), Greguss Zoltán (Jani, 
Bözsi szerelme), Rácz Vali 
(Emmi), Ajtay Andor (Dr. 
Horváth Bálint), Perényi 
László (Péter Ákos festô)
A betörôk megkötözik a 

váratlanul hazatérô Péter 
Ákos festômûvészt, ám a 
szép apacslány, Kócos Bözsi 
kiszabadítja. Horváth Bálint 
ideggyógyász fôorvos, a 
festômûvész jó barátja ma-
gához veszi a lányt. Hipnózis 
segítségével úrinôt formál 
belôle.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó

  13:40 Az én ’56-om (2016)
  Schrötter Tibor
 13:50 Az én ’56-om (2016)

Molnár János Lajos Ferenc
 14:00 Magyar Krónika
14:30 Család és otthon

  15:00 Slovenski utrinki
Szlovén nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:30 Alpok-Duna-Adria

  16:00 Duna anzix (2011)
Grein pokla és Táncos Fan-
ni - Grein és Melk között
16:20 Hogy volt?! (2015)

SzirtesTamásés tanítványai
17:20 Család-barát

  19:00           Kívánságkosár 
- válogatás
20:00 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenés filmsorozat
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális híradó

  2355MindenkiAkadémiája    
  00:25 Hagyaték (2012)
  Turáni örökség 
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! (2015)

Szirtes Tamáséstanítványai
02:30 Az éjszaka lánya

Magyar filmdráma
04:10 Szenes Iván írta 
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
 08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Rejtélyes XX. század 

(2017)
09:15 Iskolapad 
09:40 Élô egyház 
10:00 Katolikus krónika
10:30 Isten kezében
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Megyejáró (angol 

felirattal Zala megye a 
Dunántúl délnyugati részén 
terül el. Székhelye Zalaeger-
szeg. A megye területe két 
nagy tájegységre, a Keszt-
helyi-hegységre és a Zalai-
dombságra bontható.
11:30 Nóra (1986)
Magyar tévéfilm
Rendezte: Esztergályos 

Károly Szereplôk: Venczel 
Vera (Nóra, Torvald 
Helmer ügyvéd felesége), 
Balázsovits Lajos (Torvald 
Helmer,ügyvéd), Iglódi Ist-
ván (Krogstad, ügyvéd), 
Gálffi László (Rank doktor), 
Csankó Zoltán (Hordár), 
Káldy Nóra (Lindéné, Krisz-
tin, Nóra barátnôje), Ru-
zsics Andrea (Helén, szoba-
lány Helmeréknél)
Nóra évekkel ezelôtt titok-

ban kölcsönt vett fel, hogy 
férje megrendült egészsé-
gét egy dél-európai utazás-
sal helyreállítsa. Annak ide-
jén apja nevét hamisította a 
váltó alá, s a drámai cselek-
ményt ez a múltbéli meg-
gondolatlanság indítja el.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század    

14:45 Esély 
15:10 Életkerék
15:40 Öt kontinens
16:10 Duna anzix (2011) 
Óda a melki apátsághoz
a világ egyik legszebb ba-

rokk épülete – és hiányta-
lanul reprezentálja mindazt, 
amit a barokk építészet volt 
hivatott megtestesíteni. A 
monumentális épületegyüt-
tes 500 helyiséggel és közel 
1400 ablakkal büszkélkedik. 
16:35 Hogy volt?! (2015)

Fenyô Miklóst köszöntjük
 17:35 Család-barát

  19:10 Illényi Katica és a 
Budapesti Vonósok kon-
certje (2016)
Magyar zenés filmsorozat   
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

 22:30  Ridikül
Rendezte: Kovács 

Gabriella
23:25 Kulturális híradó

23:55Mindenki Akadémiája    
 00:30 Hagyaték (2012)
 Az új élet íze - A magyar 
bor üzenete
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! (2015)

Fenyô Miklóst köszöntjük a 
magyarországi rock and 
roll koronázatlan királya 
üstökösként robbant be a 
60-as évek vége felé. 
02:30 Nóra (1986)

  Magyar tévéfilm
04:05 Önök kérték

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát 
07:00 Kulturális híradó
07:30 Van képünk hozzá 

(2011) Rendezte: László Pé-
ter Klasszikus rádiókabaré-
jelenetek új köntösben
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek
 08:35 Orosz nyelvû hírek
 08:45 Unió28
09:10 Itthon vagy!
09:35 Szerelmes földrajz 
Ókovács Szilveszter
10:05 Rúzs és selyem
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Megyejáró (2009)    

(angol felirattal) Bács-Kis-
kun megye Magyarország 
legnagyobb területû megyé-
je. Székhelye Kecskemét. A 
Tisza vidékén védett terület 
a lakitelki Holt-Tisza. A 
terület növényvilága igen 
sokszínû.
11:35 A leányvári boszor-

kány (1938)    Magyar játék-
film Szereplôk: Csortos 
Gyula (Nemes Mélius Má-
tyás), Szörényi Éva (Helén), 
Méliusz Mátyás záloghá-
zában nagy a forgalom. A 
közelben lévô erdészeti és 
bányászati fôiskola lump 
diákjai rendszeres látogatói 
az intézménynek. Cseróczy 
Béla és barátai számára 
további vonzerôt jelent a 
ház lányainak, Helénnek és 
Málikának szépsége. Ami-
kor jótékony célú jelmezbált 
szerveznek, természetes, 
hogy Méliuszékat is meg-
hívják. A bálon  sorsdöntô 
dolgok történnek, Béla és 
Helén szerelme  veszélybe 
kerül....
13:00 HÍRADÓ 
13:20 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA Botvay Ká-
rolygordonkamûvész (2017)   
 14:15Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
  14:45 Hangvilla
 A Himnusz születésnapján, 

a Magyar Kultúra Napján a 
Hangvillában is magyar 
gondolatokat forgatunk. 
15:15 Új idôk, új dalai

Egy operaelôadás születése
15:45 Hogy volt?!    Az örök 

díva Karády Katalin 
  16:40 A MAGYAR MÉ-

DIA MECENATÚRA TÁ-
MOGATÁSÁVAL H o m o 
politicus (2016)  Für Lajos - 
Kortárs politikus a népi 
mozgalom vonzásában
17:10 Térkép

  17:40 Család-barát
  19:30 A Dal 2017
  21:40 A Bagi Nacsa Show
  22:40 Munkaügyek (2017)
   A hospitens
23:10 Opera Café

  23:45 Evangélium
  00:20           Olasz - magyar 
örökség (2015)   Remény és 
mítosz - Gyöngyössy Imre 
költô, filmrendezô 1. rész
A kommunista börtönök.
 00:55 Himnusz
 01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35Gasztroangyal (2017)   

  Határon túli emlékek 
 02:30 A Dal 2017   

  04:30 V i l á g ö r ö k s é g 
Portugáliában
 05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát 
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal (2017)
Határon túli emlékek 
Minden évadban ellátogat 

a határon túlra is, ezeknek 
az utazásoknak a legemlé-
kezetesebb pillanatait ele-
veníti fel az adás.
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek
 08:35 Orosz nyelvû hírek
 08:45 Profit7
09:10 Kárpát expressz
09:35 Noé barátai 
10:05 Térkép 
10:35 Angol nyelvû hírek
10:50 A Dal 2017 
13:00 HÍRADÓ - M1
13:20 Nagyok
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55 Olasz - magyar 

örökség (2015) Remény és 
mítosz - Gyöngyössy Imre 
költô, filmrendezô 2. részA 
Remény és Mítosz két 
részes dokumentumfilm a 
sztálinista börtönöket meg-
járt karizmatikus költô-
filmrendezô életútját mu-
tatja be filmjein keresztül.    
14:20 Az én ’56-om (2016)
Dr. Kamuti Jenô
14:35 Rejtélyes XX. század 

(2017)
15:05 Rúzs és selyem
15:35 Önök kérték 
16:30 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
Szétszakadt Magyarország 

(2016)  A Hamvas Intézet 
ÉK ’87-rôl szóló kutatása 
valóságos aranybánya, hi-
szen a feltárt állambizton-
sági iratok a ma is ismert, 
illetve már háttérbe húzó-
dott értelmiségiek, politiku-
sok számos konfliktusát do-
kumentálják a nyolcvanas 
évekbôl.
17:25 Család-barát
19:00 Öt kontinens 
19:30 Hazajáró

20:00 Gasztroangyal (2017)
Határon túli emlékek 
21:00 HÍRADÓ 
21:30A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Te tudtad 
ezt? - Csodálatos férfiak, 
lapáttal (2014)  Magyar 
dokumentumfilm   A hu-
morral átszôtt film története 
a jelenben ér véget.
22:30 Bábel - Hesnával a 

világ (2013)
Félelem - Vakmerô férfiak
 23:25 Hangvilla
 23:55 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
 00:25 Mesterember

  00:55 Himnusz
 01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Hogy volt?!

  02:25     Valahol Európában 
(1947)  MagyarfilmRendez-
te: Radványi GézaA háború 
végén sok anyátlan-apátlan 
árva kóborolt Kelet-Európa 
országútjain. A kiszolgálta-
tottság csapatokba verte 
ôket.  Rokonszenv, majd ba-
rátság alakul ki a furcsa 
felnôtt és a különös gyere-
kek között…
04:05 Slágertévé (1999)

Zenés, humoros összeállítás.  
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
 08:35 Orosz nyelvû hírek
 08:45 Nagyok
09:15 Esély
09:40 Kék bolygó 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó 
10:30 Új nemzedék
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Megyejáró (2009)    

(angol felirattal) Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye
Magyar ismeretterjesztô 

magazin
Rendezô: Surányi András
Ez a megye Magyarország 

legkeletibb megyéje, 
székhelye Nyíregyháza. 
11:40 Szent Gellért legen-

dája (1994)
Magyar tévéjáték
Rendezte: Rajnai András
Szereplôk: Bánffy György 

(Rasina), Dózsa László (Vat-
ha), Fülöp Zsigmond (Csa-
nád), Kovács István (Szent 
István), Kozák András 
(Bonipert),  Lengyel Katalin 
(Gizella),  Sinkó László (Gel-
lért), Szersén Gyula (Péter 
király),  Velenczey István 
(Sámán), Vitay András (Im-
re herceg) A tévéjáték Gel-
lért püspök életét mutatja 
be. A velencei származású 
apát Magyarországra jött 
és hamarosan a királyi ud-
var belsô köreibe került, a 
fiatal Imre herceg nevelôje 
lett.
13:00 HÍRADÓ
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai 
14:15 Nagyok 
14:45 Kárpát expressz
15:05 Hrvatska Kronika 
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Ecranul nostru 
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Duna anzix (2011)
Az Óperenciás-tengeren 

innen és túl... - Linz és Grein 
között Ausztriába beérve 
vadregényes tájon cikázik 
keresztül az osztrákok kék 
Dunája. Útját rablólovag-
várak, kísértetkastélyok.
16:25 Hogy volt?! (2015)

Für Anikó születésnapjára
17:20 Család-barát

  19:00           Kívánságkosár 
- válogatás
19:30 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális híradó

 00:00MindenkiAkadémiája    
 00:30 Hagyaték (2012)
Magyar vértanúk - „kik 
érted haltak...”
 00:55 Himnusz     
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Hogy volt?! (2015)

Für Anikó születésnapjára
02:25 Szent Gellért legen-

dája Magyar tévéjáték
1046-ban a lázadó pogányok 

elfogták és Kelen hegyor-
máról a Dunába taszították.
03:35Magyarországszeret-

lek!
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.

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

BOYD VARJU & ASSOCIATES

Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.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

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 

a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 

(03) 9578-4640 számot.

TAKARITÓNÔT keresek pénteki 

napokra 4-5 órára, néha hosszabb 

idôre. Bondi-ban lakom, ezért elônyös 

ha valaki a közelbôl jönne. Hivjon a 

0411 646-423 számon.

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

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

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

óriási  választék
különleges hazai 
árúcikkekbôl
várják önöket 

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 


