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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
eltûnnek”.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy Donald Trump amerikai elnök gyôzelmét 
Orbán Viktor miniszterelnök miért nevezte lehetôségnek Magyarország és 
Európa számára, Szijjártó Péter hangsúlyozta: Donald Trump a külpolitikában 
felhagyott az amerikai demokrácia exportjával, jól érzékelve, hogy ez nem min-
denhol ugyanúgy alkalmazható recept. Másrészt Trump migrációs politikája 
szintén a határok védelmén alapszik.

A magyarországi civil szervezetekrôl szólva Szijjártó Péter kijelentette, 
hogy ezek befolyásolni akarják az állami döntéseket. „Megérkeznek Magyaror-
szágra, és mindenrôl véleményt mondanak, miközben senki sem választotta 
meg ôket. Amit kérünk, az az átláthatóság: meg kell mondaniuk, ki finanszírozza 
ôket. Mit kell eltitkolniuk?” --- zárta interjúját a magyar tárcavezetô. 

* * *
Emlékplakettet adott át Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

Veronában azoknak, akik a magyar autóbusz január 20-i tragédiája után 
részt vettek a mentésben és az áldozatok megsegítésében.

Beszédében kijelentette, talán nem túlzás azt mondani, hogy bárki, aki 
bármilyen módon érintett a tragédiában és a helyzet kezelésében, élete legször-
nyûbb órái között tartja számon ezt az éjszakát.

„Szavakkal megköszönni ilyen segítséget nem lehet. Önök Magyarország és 
a magyar emberek igaz barátainak bizonyultak, és egész Magyarország hálás 
Önöknek” –-- hangoztatta Szijjártó Péter.

Sok nem vallásos szülô a hittant 
választja az etika helyett

Az etikaoktatás helyett hit- és erkölcstanra beíratott gyerekek harminc 
százaléka nincs megkeresztelve, további ötven százalékuk az egyházhoz aktí-
van nem kötôdô családban nevelkedik --- derült ki az Esztergom-Budapesti 
Fôegyházmegye felmérésébôl.

Kató Csaba, a fôegyházmegye Hitoktatási Felügyelôségének szakmai veze-
tôje az MTI-nek elmondta: a nem vallásos szülôk döntése és bizalma egyszerre 
megtiszteltetés, evangelizációs lehetôség és olyan kihívás, amely egészen új 
szemléletet kíván a hitoktatóktól.A kötelezô etika- és a helyette választható hit- 
és erkölcstanoktatást az állami iskolákban 2013-ban vezették be felmenô rend-
szerben. Az akkor 1. és 4. osztályban meghirdetett tantárgy a 2016-2017-es tan-
évre már mind a nyolc osztályban kötelezô.A három történelmi keresztény 
egyház tájékoztatása szerint az állami iskolákban a kötelezôen válaszható hit- és 
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Március 26-án Emánuel névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Dumáta, 
Dusán, Dusánka, Emanuéla, Immánu-
el, Lara, Larissza, Lehel, Leonóra, 
Mandel, Manó, Mánuel, Manuéla, 
Manuella, Maxima, Mendel, Tormás, 
Torna, Torontál, Turul névnapja van.
Március 27-én Hajnalka névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Alap, 

Alpár, Archibald, Auguszta, Auguszti-
na, Hajnal, János, Lida, Lígia, Marót, 
Nikodémia, Nikodémusz, Rupert, Ru-
perta névnapja van.
Március 28-án Gedeon, Johanna 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Gede, 

Gedô, Gida, Glenn, Hannadóra, Han-
naliza, Hannaróza, Ixion, Janina, Já-
nos, Kapisztrán, Katapán, Maja, Szix-
tin, Szixtina, Szixtusz névnapja van.
Március 29-én Auguszta névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Auguszti-

na, Baksa, Bakta, Baracs, Barancs, 
Bercel, Bertold, Bertolda, Cirill, Dio-
méd, Gerle, Jónás, Kirill, Lestár név-
napja van.
Március 30-án Zalán névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Amadé, 

Amadea, Amadeusz, Amadó, Gujdó, 
Izidor, Izor névnapja van.
Március 31-én Árpád névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Akács, 

Ákos, Balbina, Béni, Benjámin, Benja-
mina, Benô, Gujdó, Jelek, Johanna, 
Kornélia, Üllô, Zsanka, Zsanna név-
napja van.
Április 1-jén Hugó névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Agád, 

Agapion, Pál, Palmer, Pável, Pósa, Ur-
bán névnapja van.
Április 2-án Áron névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ferenc, 

Lévi, Mária, Múzsa, Ottokár, Teodózia, 
Tünde névnapja van.
Április 3-án Buda, Richárd név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Hóvirág, 

Indira, Irén, Iréne, Keresztély, Ke-
resztes, Múzsa, Sükösd, Szixtusz, Uli-
pán névnapja van.
Április 4-én Izidor névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Izor, Ke-

rény, Platina, Platon névnapja van.
Április 5-én Vince névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Honoráta, 

Irén, Iréne, Juliána, Julianna, Julinka, 
Juliska, Kreola, Kreszcencia, Teodóra 
névnapja van.
Április 6-án Vilmos, Bíborka név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Atlasz, 

Balzsam, Bíbor, Bíbora, Bíboranna, 
Celeszta, Celesztin, Celesztina, Csát, 
Dénes, Dienes, Ruben, Szellô, Szellôke, 
Szixtin, Szixtina, Szixtusz, Taksony, 
Viliam névnapja van.

Elhunyt Oláh György
Oláh György 1927. május 22-én 

született Budapesten, a piaristákhoz 
járt gimnáziumba. 1949-ben dokto-
rált a Budapesti Mûszaki Egyete-
men, a szerves kémia terén elért 
eredményeire már az ötvenes évek-
ben felfigyeltek. 1956 után család-
jával együtt elhagyta Magyarorszá-
got, elôször Londonban, majd 
Kanadában telepedtek le. 1971-ben 
kapta meg az amerikai állampol-
gárságot, a hetvenes évek vége óta a 
Dél-kaliforniai egyetem professzora 
volt.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. márc. 16-án
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A Magyar Tudományos Akadémia 1990-ben választotta tiszteletbeli tagjává, 
elismerései között szerepelt az 1994-ben elnyert kémiai Nobel-díj, a Corvin-
lánc, a Bolyai János alkotói díj, a Priestley-érem, a Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztje a csillaggal, valamint a Széchenyi-nagydíj is. 2006-ban 
Budapest díszpolgárává avatták. Társalapítója volt a Magyarország Barátai 
alapítványnak, 2010-ben pedig az Emberi Méltóság Tanácsának tiszteletbeli 
elnökévé választották.

Folyamatosan tartotta a kapcsolatot a magyar kutatókkal. Családja mellett a 
magyar és nemzetközi tudóstársadalom is gyászolja. A Magyarország Barátai 
alapítvány közleményében megjegyzi: halálával nem csupán Magyaror-
szágot, hanem az egész tudományos világot pótolhatatlan veszteség érte.

A tudóst a fôváros saját halottjának tekinti
Tarlós István fôpolgármester közleményben tudatta, hogy fájdalommal 

értesült Oláh György Nobel-díjas kémikus haláláról. Mint felidézte, Oláh 
György a kémiai tudományok területén elért kiemelkedô nemzetközi sikereiért, 
valamint a tudományos életben betöltött jelentôs szerepéért 2006-ban megkapta 
a Budapest díszpolgára elismerést.

„Mindig az igazság oldalán állt”
Az egyik legnagyobb élô tudós ment el közülünk --- mondta az MTI-nek az 

elhunyt Oláh György Nobel-díjas tudósra emlékezve Vizi E. Szilveszter, a 
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) volt elnöke. Az akadémikus kiemelte: 
Oláh György nevéhez nagyon jelentôs felfedezések fûzôdnek. Nem véletlen, 
hogy Nobel-díjat kapott egyik felfedezéséért ---- emelte ki Vizi E. Szilveszter, 
megjegyezve: a másik, a környezeti felmelegedéssel kapcsolatos felfedezése, a 
széndioxid felhasználása, szintén Nobel-díj értékû felfedezés volt. Oláh György 
halála „hatalmas veszteség” Magyarország, az egész világ, a világ tudománya 
számára --- hangsúlyozta Vizi E. Szilveszter. Az akadémikus felidézte, hogy 
Oláh György alapítója volt a Magyar Tudományos Akadémiának, s mindig 
hangsúlyozta a fiatal tehetségekre való támaszkodás fontosságát. Ezzel együtt 
Oláh György személye összekötô volt tudósok és nem tudósok, tudósok és 
politikusok között is és „ami még fontosabb, mindig az igazság oldalán állt” --- 
fogalmazott Vizi E. Szilveszter.

Hargittai István: Oláh György segítôkész, empatikus ember volt
Hargittai István felidézte, hogy Oláh György Budapesten született, túlélte a 

vészkorszakot és 1956 decemberében ment el Magyarországról a családjával 
együtt. A kutató addigra már egy nagyon ígéretes pályát indított el a budapesti 
mûszaki egyetemen, valamint a Magyar Tudományos Akadémia újonnan létre-
hozott Központi Kémiai Kutatóintézetében. Kanadában egyetemi állást nem 
kapott, egy ipari laboratóriumban helyezkedett el, ahol munkaidôn kívül végez-
hette saját kutatásait. Kutatási eredményeivel el tudott dönteni Amerikában 
egy akkor már sok éve folyó tudományos vitát --- hangsúlyozta Hargittai István, 
hozzátéve: a vitában egy kémiai reakció mechanizmusát kellett eldönteni, 
amelynek a nehézségét az okozta, hogy a köztiterméket rövid élete miatt nem 
lehetett meghatározni. Oláh György a köztitermék idôtartamának meghosz-
szabbítására szupersavakat használt és ebbôl egy teljesen új kémiát is kifej-
esztett. Ennek lényege, hogy az egyébként nem reakcióképesnek tartott szén-
szén és szén-hidrogén kötést tudta reakcióképessé tenni. „Ezért kapta meg 
1994-ben a kémiai Nobel-díjat” --- mutatott rá Hargittai István Széchenyi-
díjas kémikus, tudománytörténész.

Kiemelte: a Nobel-díj sok tudós munkáját megállítja, Oláh György azonban 
továbbra is folytatta. Az utóbbi idôben már nagyon beteg és gyönge volt, de 
tudott arról, hogy az MTA-n születésnapja alkalmából elôadóülést tartanak 
májusban. Hargittai István elmondta, hogy a tudós tiszteletére egy nemzetközi 
folyóiratban mintegy 30 dolgozatból álló különszámot jelentettek meg, amelyért 
Oláh György még köszönetét fejezte ki.Oláh György Nobel-díjas tudós haláláról 
Robert Aniszfeld, a Loker Szénhidrogén-kutató Intézet ügyvezetô igazgatója 
tájékoztatta Hargittai István akadémikust.

„Nincs menekültválság”
A problémát az okozza, hogy az Európai Unió vezetôi gyakran aggódnak, de 

azután ujjukat sem mozdítják, miközben az unióba érkezôk többsége nem 
menekült, hanem gazdasági migráns --- vélekedett a migrációs válságról 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Corriere della Sera olasz 
napilapban megjelent interjúban. Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyaror-
szágnak meg kell védenie határait. „Kijelentettük és megismételjük, az illegális 
bevándorlóknak nem szabad belépniük (Magyarországra)” ---- mondta a 
legnagyobb példányszámú olasz napilapnak.

Hozzátette: nincsen menekültválság, az érkezôknek csak kis része menekült, 
a többiek gazdasági bevándorlók. „Az embereket arra bátorító politika, hogy 
jöjjenek Európába, ellentétes az unió érdekeivel. A migránsokat a helyszínen 
kell segíteni, mielôtt útra kelnének” ---- mondta Szijjártó Péter. Megjegyezte, 
hogy a menedékkérôk is „megérkeznek, kérelmet nyújtanak be, és azután 



erkölcstanoktatás keretein belül 185 458 gyermek jár katolikus hittanra, 75 380 
reformátusra és mintegy 11 500 evangélikusra.

Arról, hogy a hittanra beíratott gyermekek hány százaléka nem vallásos, a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának (MKPK) és a Magyarországi Re-
formátus Egyháznak (MRE) sincs országos adata.

A Magyarországi Evangélikus Egyháznak (MEE) statisztikai adatai szintén 
nincsenek, de egy belsô felmérés --- a hitoktatásban részt vevô lelkészek 
beszámolói --- alapján az arány hasonló, mint az Esztergom-Budapesti Fôegy-
házmegyében: az evangélikus hittanra beíratott gyermekek nagyjából harmada 
nem megkeresztelt, másik harmada pedig olyan családból jön, amely rendel-
kezik ugyan valamiféle evangélikus háttérrel, de nem gyakoroló evangélikus --
- mondta el az MTI-nek Kodácsy-Simon Eszter, az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem Valláspedagógia Tanszékének vezetôje. Hozzátette: ez az arány tele-
pülésenként és településtípusonként erôsen eltérô, a nagyvárosokban sokkal 
több a vallástalan vagy a vallását nem gyakorló család, mint a falvakban.

Papp Kornél, az MRE zsinatának oktatási irodavezetôje kiemelte: „vitatha-
tatlan, hogy 2013 óta a társadalom szélesebb szegmensével találkozhatunk”, 
mint azelôtt, ennek elsôdleges magyarázata, hogy a délelôtti, iskolai idôszakban 
könnyebb elérni a gyermekeket, mint délután, amikor a hittannak a hegedûó-
rával vagy a dzsúdóval kell versenyeznie.

Kató Csaba szerint a most felnövô generációnak már a nagyszülei sem 
jártak hittanra, tehát lassan eltûnik a korábban ismert jelenség, hogy a szülôk a 
nagymama kérésére járatták a gyermekeiket hittanra. Ugyanakkor a hagyo-
mány, hogy ehhez vagy ahhoz az egyházhoz tartozik a család, megmaradt akkor 
is, ha nem járnak templomba. A családi és kulturális indíttatás mellett egyre 
erôsebb a „spirituális érdeklôdés” és ezzel együtt az egyházak iránti érdeklôdés 
is.

A reformátusok körében ugyanakkor tapasztalataik szerint létezik az ellenté-
tes tendencia is: a szülôk az etikaoktatást választják az iskolai hittan helyett --- 
mondta Papp Kornél. Ez azokon az aprófalvas településeken jellemzô, ahol a 
gyülekezeti élet erôs, de a gyerekek nem helyben, hanem a közeli városban 
járnak iskolába. Ilyenkor a gyülekezeti hittanra járatják gyermekeiket a szülôk, 
hogy ne szakítsák el ôket a közösségtôl, az iskolában pedig az etikát választják.

Kató Csaba kiemelte: a vallási háttérrel nem rendelkezô gyermekek nagy 
aránya a hitoktatásban újfajta „evangelizációs szemléletet kíván a hitoktatóktól”. 
Ennek lényege, hogy „nem feltételezek semmit, de teljesen nyitott vagyok arra, 
akivel találkozom”. Ugyanerrôl Kodácsy-Simon Eszter azt mondta: az evangé-
likus hitoktatás „két fókusza a bibliai üzenet és a gyermek a maga kérdéseivel 
és élethelyzetével”.

Az, hogy az iskolát összekössék a templommal, vagyis hogy az iskolában 
hittant tanuló gyermekek a templomi közösségnek is tagjaivá váljanak, mind-
három egyház számára komoly kihívás.

Kató Csaba szerint befogadóbbá kell tenni a plébániai közösségeket. Lega-
lább ilyen fontos továbbá, hogy kapcsolatot találjanak a szülôkkel, és segítsék 
ôket a gyermeknevelésben. Hozzátette: fontos találkozási pontok lehetnek az 
ünnepek.

Arra a kérdésre, hogy a kötelezôen választható iskolai hittanoktatás beveze-
tése óta hogyan változott a plébániai hittanra járók száma, az MKPK sajtó-
szolgálata azt a választ adta: a fakultatív hittanra járó tanulók száma csökkent, 
de nem akkora mértékben, mint ahányan a katolikus hit- és erkölcstant válasz-
tották az állami iskolákban. Összességében 20 százalékkal nôtt a hittanra járó 
gyerekek száma --- írták.

Kató Csaba szerint a hit- és erkölcstan elszívó ereje Budapesten jobban 
érzôdik. Egyrészt mert itt nagyon erôs volt a plébániai hitoktatás, másrészt a 
fôvárosban sokkal nehezebb megoldani a gyermekek eljuttatását a plébániára, 
mint falun, ahol egymás mellett van az iskola, a templom és a kocsma.Min-
demellett a katolikus iskolák sokkal több gyermeket vonnak el a plébániákról, 
mint a választható hit- és erkölcstan --- mondta.A református egyház adatai 
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HÍREK
szerint a gyülekezeti hittanra járók száma 2013 óta évente 12-14 ezerrel csök-
ken, ezzel párhuzamosan a kötelezôen választható hittanra 17-20 ezerrel többen 
járnak, vagyis összességében évente 5-6 ezer gyermekkel többet érnek el.Az 
evangélikus szakember pedig hangsúlyozta: „érzékeljük a problémát, de nagy 
hibának tartanánk a hit- és erkölcstanoktatás értékét a gyülekezeti hittan 
fényében lemérni”. Van olyan gyülekezet, ahol csökkent a hittanosok száma, de 
megnôtt a fiatalok száma a gyülekezet „más alkalmain”. Sok szülô nem akarja 
kétszer hittanórára járatni a gyermekét, de a fiataloknak szóló gyülekezeti 
programokra szívesen elküldi, ha vannak.

Majdnem 30 ezer menedékkérelmet 
nyújtottak be tavaly

Tavaly csökkent az illegális bevándorlók és menedékkérôk száma Magyaror-
szágon, csaknem 30 ezer menedékkérelem érkezett a 2015-ös 177 ezer után --- 
közölte a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal fôigazgatója  sajtótájékoztatón, 
Budapesten.

Végh Zsuzsanna 2016-ról szólva úgy fogalmazott: nem lehet az az illúziónk, 
hogy megoldódnak a problémák. Elmondta: 29 432 embert regisztráltak mene-
dékkérôként és 18 236-at illegális migránsként. Hozzátette: 2015-ben több mint 
400 ezer illegális migráns érkezett az országba, és 177 ezren nyújtottak be me-
nedékjogi kérelmet.

A fôigazgató felidézte: a tavasszal megkötött EU-Törökország-megállapodás 
fékezte a migránsok beáramlásának ütemét, de a megállapodás sérülékeny. Az 
olaszországi és görögországi hot spotok is megkezdték mûködésüket, a beván-
dorlási hivatal 45 munkatársa vett részt a hot spotok munkájában, bár egy idôre 
a biztonsági helyzet romlása miatt vissza kellett hívniuk a munkatársakat. 
közölte Végh Zsuzsanna. Fontosnak nevezte, hogy megalakult az európai határ- 
és parti ôrség, valamint az Európai Menekültügyi és Támogatási Hivatal elin-
dult azon az úton, hogy a Frontexhez hasonló ügynökséggé alakuljon. Jelezte: a 
menekültügyi ügynökség tevékenységi köréhez számos, a nemzetállami szuve-
renitást érintô kérdés kapcsolódik, ezért nem várható gyors eredmény.

Mintha az Európai Unió „ébredezne Csipkerózsika-álmából”, elindította a 
vitát a közös európai menekültügyi rendszerrôl --- idézte fel, hozzátéve, hogy
nem lehetnek illúziók arról, hogy a szükséges jogszabályokat még ebben az 
évben elfogadják. Mint mondta, a terrorcselekmények és a bevándorlók által 
elkövetett bûncselekmények arra késztették a tagállamokat, hogy elôtérbe 
helyezzék a biztonságot és a korábbinál együttmûködôbbé váltak.

Jelezte, tavaly jelentôs mértékben csökkent az unióba érkezett illegális mig-
ránsok száma: míg 2015-ben 1,8 millióan voltak, addig tavaly 500 ezren. Nem 
volt jelentôs a visszaesés a menedékjogi kérelmek számában, mert a tagállamok 
csak tavaly tudták regisztrálni a 2015-ben érkezetteket. Németországban pél-
dául 745 ezer regisztrált kérelmezô volt, ugyanakkor csak 248 érkezett 2016-
ban, a többi kérelem a korábbi évekbôl húzódott át.

Magyarország az uniós tagállamok rangsorában a 7. helyen áll a regisztrált 
kérelmezôk számában. Az ezer lakosra jutó menedékkérôk számában Magyar-
ország még mindig az ötödik, a 2,93-as aránnyal, bár 2015-ben az elsô volt. A 
kibocsátó országok tekintetében továbbra is Szíria, Irak, Pakisztán és Irán vezet 
uniós összesítésben, ugyanakkor csökkent a Koszovóból, Albániából érkezôk 
száma. A magyarországi helyzetrôl szólva elmondta: míg 2015-ben több mint 
400 ezer illegális migráns érkezett az országba, és 177 ezren nyújtottak be me-
nedékjogi kérelmet, addig 2016-ban megfordult a trend és több volt a mene-
dékkérô, mint az illegális migráns.

Mint mondta, a nemzetközi fejleményeken túl fontos szerepe volt a kérelme-
zôszám csökkenésében az olyan kormányzati intézkedéseknek, mint például a 
külsô határôrizet megerôsítése vagy a menekültügyi ôrizetre vonatkozó jogsza-
bály módosítása, illetve az úgynevezett 8 kilométeres szabály bevezetése.

Hozzátette: Magyarországon a kérelmezôk összetételét tekintve az elsô 
helyen az afgánok állnak (11 052), második helyen a szírek (4 979), ôket követik 
a pakisztániak (3873), irakiak (3452) és irániak (1286). Tavaly 76 országból 
nyújtottak be kérelmet.

Végh Zsuzsanna hangsúlyozta: a menedékkérôk nagy része évek óta visszaé-
lésszerûen nyújtja be kérelmét, és a hivatal döntését meg sem várva elhagyja 
az országot, emiatt kevés ügyben tudnak érdemben eljárni. Tavaly 4675 kérel-
met utasítottak el, és 432 kérelmezôt részesítettek nemzetközi védelemben. Az 
illegális migránsok elleni fellépésrôl azt mondta, 4580 kiutasító döntést hozott a 
hivatal (többségében elutasított menedékkérôkkel szemben), 3694 esetben pe-
dig személyes szabadság korlátozásáról döntött a hivatal. A visszaküldésrôl azt 
mondta, abban Magyarország az EU többi tagállamához hasonlóan nem sikeres, 
tavaly 845 kitoloncolás volt, elsôsorban Koszovóba, Algériába, Pakisztánba, 
Iránba és Marokkóba. Jelezte: 15 ország 64 állampolgára élt a támogatott haza-
térés lehetôségével. 

A tranzitzónákról szólva elmondta: 2016-ban 9681-en léptek be a tranzitzóná-
ba, ebbôl 8771-et azonnal tovább is kel-ett szállítaniuk befogadóállomásra, mert 
különleges bánásmódot igénylôk voltak (gyerekek, családok, idôsek, egyedülálló 
anyák). Megjegyezte: a befogadó-állomásra szállítottak többsége elhagyta az 
országot, az eljárás befejezése elôtt. A hivatal 75 ezer adag élelmiszercsomagot 
osztott ki a tranzitzónáknál, a csomagok nagy részét a belépésre várakozók 
kapták meg.

A fôigazgató hangsúlyozta: évrôl évre többet fordítanak menekültellátásra, 
tavaly például 6,7 milliárd forintot, 2015-ben 5,4 milliárd forintot. Jelezte: a 
hivatal minden pluszfeladathoz megkapta a szükséges forrást, az eredetileg 
tervezett 8,7 milliárd forintos költségvetéshez képest végül az év végén a 
költségvetési kiadás elérte a 16,3 milliárd forintot. A 2017-es évrôl azt mondta, 
a Törökországgal kötött megállapodás sérülékeny, az ott várakozó 3 millió em-
ber megindulása Európa felé komoly veszélyt jelent, ahogyan súlyos kockázat-
nak ítélte az Afrikából a szegénység miatt útnak induló milliókat is. Az EU-nak 
jobban figyelnie kellene a külsô határok védelmére és a kibocsátó országok 
támogatására --- tette hozzá.
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Öltözék
Kilencezer kilométerre a hazától, a 

katari székhelyû Bein Sports tévéhá-
lózat spanyol nyelvû sportcsatornáját 
nézem a spanyol elsô osztályú labda-
rúgó-bajnokság legutóbbi fordulójának 
egyik mérkôzését. Utána öt úr elemzi 
a találkozó legérdekesebb történéseit. 
Amiért az élményt szóba hozom, szá-
momra szembeötlô: mind az öt úr 
ugyanis sötét öltönyben, fehér ingben 
és gyönyörû nyakkendôben virít! Hi-
hetném, hogy éppen egy esküvôrôl 
érkeztek a televízió stúdiójába, de szó 
sincs errôl. Sportkommentár ide vagy 
oda, megtisztelik öltözékükkel a nézôt. 
Mit tapasztalunk itthon? Némelykor 
mintha a strandról érkeztek volna, 
vagy az ágyból keltek volna ki a nyilat-
kozók, olyan pólókban ülnek vagy áll-
nak a kamerák elôtt. Mintha egyenesen 
bosszantani akarnák a nézôket maska-
rába illô, extravagáns, nevetséges, 
ízléstelen öltözékükkel. Kivagyiság, 
felfuvalkodottság, gátlástalanság árad 
belôlük, amikor megszólalnak, és sza-
vaik hitele, komolysága megkérdôje-
lezôdik. Pedig a szó és a hang mellett a 
forma, a viselet is jellemzi az embert. 
Igaz, Márai Sándor a naplójában 
megjegyzi: „Az öltözködéssel egyálta-
lán nem kell törôdni.” Az író azonban 
megteheti, hogy nem törôdik azzal, mit 
visel és hogyan áll rajta a ruha. Neki 
szavakból kell toalettet formálnia. 
Csakhogy ha valaki a televízióban sze-
repel, és a közönségnek mondja el 
gondolatait, akkor illetlenség a ruhá-
zattal nem törôdni. Olvastam, hogy 
Albert Einstein egy alkalommal zok-
ni nélkül jelent meg az amerikai elnök-
nél –-- de hát egy Einstein ezt meg-
tehette. A maskarába bújt urak, akikre 
célzok, a Nobel-díjas tudós cipôjét sem 
törölhetnék meg. A magyar futball-
válogatott egykori kapitánya, Mezey
György minden televíziós szereplése 
alkalmával nagyon szép angol toalett-
ben állt a kamerák elé.

Megesik, hogy a maskarások mellett, 
a sor szélén egy öltönyös úr prédikál; 
ez is groteszk, mert a kétféle gúnya 
nem illik össze. Nincs egy rendezô, aki 
ilyenkor az ancúgot szóvá teszi?

Feltehetjük azt a kérdést is, hogy ki 
nevezhetô úriembernek? Többféle vá-
lasz lehetséges. Az egyik az, hogy aki 
kifelé igyekszik olyannak látszani, 
amilyennek belül kellene lennie… De
aki kifelé is röhejes viseletben tetsze-
leg, milyen lehet belül?

Kô András
(Magyar Hírlap)

Arany János 
sajtóvisszhanja

A baloldali politika és sajtó már me-
gint kimutatta a foga fehérjét. Ezúttal 
Arany János születésének kétszázadik 
évfordulóját vették semmibe, és hall-
gattak róla, mint a sír. A tömegtájé-
koztatásban március 2-án, egyedül a 
Népszavának jutott eszébe a megem-
lékezés, ha az ilyesmit egyáltalán an-
nak lehet nevezni. A legeldugottabb 
helyen, a naptár rovatban, az ezen a 
napon születtek címszó alatt, tízsoros, 
lelketlen felsorolással intézték el a kö-
telezô gyakorlatot, amelyben az ünne-
pelt nevét is nehéz volt megtalálni. A 
többi néma csend. Két nappal késôbb, 
a lap Szép Szónak csúfolt irodalmi 
mellékletében olyan íróóriások feszí-
tettek, mint Aczél Endre és Lévai 
Katalin…

Ircsik Vilmos
(Magyar Idôk)



Márciusi szerencse
Nem kerülhetem el. Néha még ma is 

felteszik a lehangoló kérdést: és tényleg 
szerencsés?

Fiatalabb koromban ilyenkor mindig 
zavarba jöttem, mert minden kérdést 
komolyan vettem. És mit lehet válaszolni 
egy ilyen kérdésre? Honnan tudhattam 
volna? Késôbb másfajta kérdésekkel 
gyötörtek: hogy vagy? És én megint vá-
laszolni akartam! De hogyan is vagyok? 
Talán jól, talán nem. Talán élet, talán 
már halál. Sokáig tartott, amíg rájöttem, 
hogy ezeknek a kérdéseknek nincs ér-
telmük. Csak formaságok. Az angolban 
ezt tökélyre fejlesztették: how do you 
do? Talán ezért sem tudtam soha meg-
érteni az angolszász mentalitást. A leg-
gyakrabban elhangzó kérdésre nem 
várnak választ. A költôi és szónoki kér-
déseket sem szeretem, amelyek között 
nagyon kevesen tudnak különbséget 
tenni. Már tudom, hogy ennek az ide-
genkedésnek alapja, hogy minden ki-
mondott szót, minden leírt mondatot, 
minden választ az újonnan érkezô vehe-
menciájával akartam megfogalmazni. 
Úgy éreztem, egész lényemmel, egyé-
niségemmel, sorsommal felelek értük. 
Még az utókornak is elszámolással tar-
tozom. A hitelesség ezen áll vagy bukik. 
S hitelesség nélkül csak a hazugság ma-
rad. Meglehet a hazugság hatásosabb, 
kifizetôdôbb, vonzóbb is, de a végén 
mégiscsak leleplezôdik. Szóval, nemrég 
tízezredszer megint megkérdezték: és 
tényleg szerencsés? 

Összerezzentem. Jó két évtizede már 
könnyen átsiklottam ezen az inzultuson 
–- határozott igennel felelve -–, de most 
valahogy megint elbizonytalanodtam. 
Gépiesen feleltem, de nem néztem a 
bárgyú tekintetbe. Szégyelltem magam. 
Azt hittem, ennek már vége, de aztán ez 
az ostoba kérdés órákra rátelepedett a 
szívemre. Mert titokban és ôszintén 
mégiscsak válaszolnom kellett. Vála-
szolni akartam.

Vajon tettem valamit a szeren cséért? 
Küzdöttem érte? Nem a vakszerencsérôl 
beszélek, mert abban alig hittem. Lottót 
vettem ugyan néha, régebben totóztunk 
is (de ezt akkor komoly intellektuális 
teljesítménynek éreztük), a lóversenyt 
soha nem tartottam a szerencse dol-
gának, de a pókert, sôt a huszonegyet 
sem. „Zsebemben két ásszal…” Sokszor 
olyasmit éreztem, hogy a szeren cséért 
lehet tenni is valamit, kivívni Fortuna 
istenasszony kegyeit, méghozzá erény-
nyel, munkával, bátorsággal. A kockáz-
tatástól viszont óvakodtam, mégis több-
ször megtettem. Nem lehet úgy leélni 
egy életet, hogy ne kockáztasson az em-
ber. 

És tényleg szerencsés? Hm. Hát igen. 
Küzdöttem a betegség ellen, és fel is ad-
tam volna már sokszor az elmúlt huszon-
három év alatt, de mégsem. Nagyon so-
kan vagyunk így. Nekünk, ha egy nyik-
haj az aluljáróban vagy a televízióban 
azt mondja, hogy összeomlott a magyar 
egészségügy, vagy hogy szándékosan 
hagyják meghalni a betegeket, az nem 
játék a szavakkal. Nem politika, nem 
ambíció. Tudom hány százezren küz-
denek különbözô betegségekkel ma Ma-
gyarországon, és tudom, milyen heroi-
kus küzdelmet vívnak orvosok, nôvérek, 
családtagok és maguk a betegek az 
életért. 

Nagy karrierrôl álmodnak a világmeg-
váltóként tetszelgôk, akiknek a magyar 
olimpiai pályázatról az jutott eszükbe, 
hogy a kórházakban nincs szappan. Nem 
is ez a baj, hiszen nem is errôl van szó. 
Ôk még sosem voltak kórházban, ma-
radjon is így. Mert aki járt már ott, 
tudja, hogy ez nem igaz, s különben is, a 
fogkeféjét, tisztálkodási szereit és evô-
eszközét az ember, ha teheti, maga viszi. 
Nekem most is össze van készítve.

Küzdöttem sikerért is. A siker tényleg 
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szerencse dolga, de én mindvégig hittem 
a tehetségben. Ma is hiszek. A tehetség 
érvényesülésében. Sok tehetséget lát-
tam érvényesülni, de sokat láttam elkal-
lódni is. Nem ez a baj. Ez is így volt 
mindig. A baj az, hogy mintha a tehet-
ségek röptét valami láthatatlan lidérc-
pók szôtte háló akadályozná. Kényszer-
sikerek idejét éljük. Van, ami kényszer-
bôl sikeres. Ez az emberi szellem bék-
lyóba szorításának egyik leghatékonyabb 
eszköze. Minden terror-cenzúránál és 
öncenzúránál is hatékonyabb. Mert tel-
jesen bekerít. A kényszersiker része a 
témaválasztás, a megfelelés a siker- és 
pénzosztók elvárásának. A politikában 
kisebb a kockázat. A mûvészetben annál 
nagyobb, mert ott a rettenetes rosta. Ki-
hull-e, fenn akad-e? A jobbak sem mindig 
érzékelték a szakadékon túli bûvöletet: 
az utókort! Burzsujbôrbe kötni vágytak 
Marxot! Elnézô az utókor. Megéri-e 
tehetségesnek lenni? Megéri-e sikeres-
nek lenni? Ritkán esik egybe. Ady leg-
szomorúbb dacos verse a sikerrôl fenn-
marad, amíg a magyar nyelvet értik, s 
ha már nem, minek is.

Tényleg szerencsés? Már tudom. 
Megéreztem a völgyben megülô köd 
felett rikoltó napsütésben a Pannonhalmi 
Apátság falainál. A legszebb küzdelem 
ezen a világon az életért folyik. Márciusi 
napsütésben a szerencse is közelinek 
tûnik, az élet is, az Isten is. És a szerelem 
is. Ez az egyetlen érzés, amit nem lehet 
hamisítani. Mímelni talán, hazudni is, de 
még senki nem kerülhette el a leleple-
zôdést. S talán ez nem is küzdelem. Sôt: 
biztosan nem az. Csak adomány, s a leg-
nagyobb szerencse egy ember életében, 
ha nem illan el a hanyatt dôlô fû zizze-
nésével. Megmarad mindvégig. Halál 
után is.

A szerelemben benne van a hit és a 
remény is. Ez az emberi érzés áll leg-
közelebb a Teremtôhöz. Szerelembôl, 
hitbôl, reménybôl szeretet, gyermek, 
család, közösség, nemzet, ima születik. 
Nem adják könnyen. Nekem jutott min-
denbôl. Azt akarom, hogy így legyen 
családommal, szeretteimmel, folyton 
torlaszok elôtt álló nemzetemmel is. 
Kísértô kevélység, hogy tehetek vala-
mit. Fájdalmat, bántást, hiányt, szerelem 
után szeretni vágyást is kaptam érte. S a 
legszörnyûbb terhet, az utolsó szív-
dobbanást. Vajon hallom majd? Fel-
ismerem-e a pillanatot? Ha igen, 
tényleg elmondhatom, majd valahol, 
valamikor: a ködös hónapok után 
március és a szerencse kísért.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Mindenki
Álláspont. Nekünk, magyaroknak ki-

váltképp nagy nap volt a tegnapi, hiszen 
Oscar-díjat nyert Deák Kristóf Min-
denki címû alkotása a legjobb rövidfil-
mek kategóriájában

Los Angeles tegnap Vlagyimir Iljics 
Lenin nagy éleslátásra valló, 1922-es 
tételének is megfelelve, mint minden 
évben, most is azt bizonyította, hogy: 
„Minden mûvészet közül számunkra a 
legfontosabb a film.”

Az amerikaiaknak sok szempontból 
igazuk van. A nem amerikai filmeseknek 
is, hiszen mindenkinek a saját szakmája 
a legfontosabb a világon. 

Nekünk, magyaroknak kiváltképp 
nagy nap volt a tegnapi, hiszen Oscar-
díjat nyert Deák Kristóf Mindenki címû 
alkotása a legjobb rövidfilmek kategó-
riájában. A rendkívüli eredményre 
nemcsak az alkotók, hanem egész 
Magyarország büszke lehet. Ezért is 
nagy öröm, hogy a film a Médiatanács 
Magyar Média Mecenatúra programjá-
nak finanszírozásával készülhetett el: a 
Huszárik Zoltán-pályázaton nyolcmillió 
forint állami hozzájárulást kapott --– 
közölte Karas Monika, a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság elnöke a 
távirati irodával. Hozzátette, hogy a 
tavalyi Oscar-díjas Saul fia, valamint 
az idei Arany Medve díjas Testrôl és 
lélekrôl mellett Deák Kristóf Oscar-
díja is meggyôzô megerôsítést jelent a 
magyar filmes támogatási rendszernek: 
jók a kitûzött célok, amelyeknek köszön-
hetôen egyre több tehetséges magyar 
filmes tudja megvalósítani terveit, gya-
rapítani kulturális kincseinket, amelye-
ket ráadásul nemzetközi versenyeken is 
díjaznak.

Elmondta: külön öröm, hogy a díj 
egyúttal azt is megmutatta, a világ érzé-
keny a szépségre, a pozitív üzenetekre, 
az egymás iránti érzékenység és ösz-
szefogás kifejezésére. A médiatanács 
elnöke szívbôl gratulált a Mindenki 
alkotóinak, a fôszereplôknek és minden 
gyerekszereplônek is, és elôremutató 
inspirációkat, további sikereket kívánt a 
filmben részt vállaló összes munkatárs-
nak.
Gratulált Orbán Viktor miniszter-

elnök is. Annak az országnak a vezetôje, 
amelyet az óceánon túli médiapolitikai 
elit mélységesen megvet, ahol lehet, 
szidalmaz és gyûlöl.

Hollywood a határtalan liberalizmus 
fellegvára. A virtuális valóság kiagyaló-
inak hatalmas boszorkánykonyhája. Bá-
torságnak tûnô ripacssággal osztanak 
ott nemcsak észt, hanem ormótlan indu-
latokat is keltenek minden ellen, ami 
nem olyan, amilyennek ôk a világ rend-
jét képzelik. Los Angelesben még nem 
heverték ki azt a sokkot, amelyet Do-
nald Trump elnökké választása okozott. 
Trump konzervatív ember, nem valami 
részérdekeket aprólékosan lajstromban 
tartó liberális alak, hanem egyszerûen, 
nyersen, ôszintén nemzeti. Amerikai. 
Büszke akar lenni a hazájára. Számára 
nem érdem, ha valaki homokos vagy az 
ezerféle más perverzió gyakorlója, neki 
a kisebbségi lét puszta ténye sem ér-
dem, legyen az fehérek közt néger vagy 
fordítva, és nem a világtörténelem leg-
fontosabb –-- igaz, tagadhatatlanul meg-
rendítô –-- eseménye a holokauszt. Ez 
nem tetszik Hollywoodnak.

Nekünk viszont nagyon is tetszik, hogy 
egy magyar fiatalember ilyen közegben 
meg tudta gyôzni az amcsi fenekedôket 
is arról, hogy az emberi élet nem kizáró-
lag a másságokról szól. Az életünk nem 
más, mint az azonosságunk, a valakikhez, 
valamikhez tartozásunk, a bennünket 
megteremtô és megtartó kisebb-na-
gyobb közösségeink, családunk, vallá-
sunk, országunk szeretete. A hûség.

Jól látta és láttatta ezt Deák Kristóf ott 
a hollywoodi fényárban. Díjának átvéte-
le után megköszönte a családjának, ta-
nárainak, hogy „kreatív embert nevel-
tek” belôle, és azoknak ajánlotta a díjat, 
„akik egyedül képesek jobbá tenni ezt a 
világot: a gyerekeknek. Próbáljuk ôket 
jól nevelni, olyan módon, hogy büszkék 
lehessünk rájuk”.

Ma minden magyar ember örül Deák 
Kristóf kitüntetésének. Annak is, hogy 
friss Oscar-díjasunk sem a díj elôtt, sem 
utána nem érezte kötelességének bele-
rúgni hazájába, mint tette azt a nemré-
giben aranymedvésített Enyedi Ildikó, 
aki amúgy egyre szánalmasabb magya-
rázatokba bonyolódik ennek kapcsán. 
Kérdés, vajon az úgynevezett film-
szakmai körökben zsenivé ütött Tarr 
Béla, aki, ugye, világhírû filmrendezônk, 
és akinek az alkotásaira milliók váltanak 
jegyet a mozikba, vajon mit lép. Mit 
gondolhat most ez a magyargyûlölô, 
dögunalmas regényekbôl ótvarhosszú 
filmeket fabrikáló hivatásos zseni, aki 
nemhogy az Oscar-díj küszöbéig, de 
még az atlanti-óceáni fövenyig sem 
tudott elúszni az ócska álalkotásaival? 
Tarr Béla, a töki parafenomén (Tök falu 
Pest megyében) marad a nyilatkozatok-
nál. Mint például decemberben a Marra-

keshi Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol 
is azt kérdezték tôle, mit gondol Donald 
Trumpról. Tarr Béla szerint „Trump az 
Egyesült Államok szégyene. Orbán Ma-
gyarország szégyene. Marine Le Pen 
Franciaország szégyene. Et cetera.” 

Hagyjuk, örüljünk Deák Kristóféknak. 
A világ természetes rendje szerint úgyis 
mindig jönnek és jönnek az újabb te-
hetségek, az újabb lelkek, az újabb tör-
ténetek, amelyek örömöket hoznak. A 
Lokomotív GT ezt amúgy néhány évti-
zeddel ezelôtt ugyanígy elmondta Min-
denki címû dalában.

Dippold Pál
(Magyar Hírlap)

Egy részeg céllövô 
találatai

Amikor Heller Ágnes a Szent István 
parkban tüntetett a leendô Szent István-
szobor ellen, és védett egy szûk körben 
imádott gyilkost és szellemi terroristát, 
akkor az Isten fél térdre ereszkedett, és 
megbocsátott. Mert tudta, hogy a terem-
tés nem lett tökéletes, de a dolgok ere-
dôje valahol mégis a jó irányba mutat.

Régi elméletem, hogy néha ki kell mon-
dani egyszerû, tiszta, értelmezhetô, raci-
onális, morálisan megkérdôjelezhetetlen 
mondatokat. Miképpen a presszóban, a 
közértben, a munkahelyen, az egyetemi 
aulában beszélnek az emberek –-- a szûk 
körû PC-terroristák diktatúrájától men-
tesen. Éppen ezért mondjuk most ki 
sallangmentesen, hogy Lukács György 
egy sötét gazember volt.

Közéleti-politikai életpályáját kevés 
számú még élô híve megpróbálja ellent-
mondásosnak, sôt tragikusnak beállítani, 
de a józan ész ellenáll ennek a utólagos 
szerecsenmosdatásnak. Kétségkívül át-
élte a 20. század legvérzivatarosabb 
évtizedeit –-- de ki nem, akkoriban? Az 
elsô világháborúban nem fegyveres 
szolgálatra vonult be, de 1916-ban az alól 
is felmentették. Ám ez az „untauglich” 
esztétát és filozófust egy csöppet sem 
akadályozta abban, hogy a Tanácsköz-
társaság dühödt pusztításában népbiz-
tosként, utóbb politikai biztosként tevé-
kenykedjen. Ebbéli minôségében a 
törékeny filosz továbbra sem lôtt, in-
kább lövetett: a Vörös Hadsereg tisza-
füredi veresége után Poroszlón hét saját 
katonájának a fejébe röpíttetett golyót. 
Ez alighanem egy minimálisan huma-
nista polgár számára önmagában ele-
gendô lehet Lukács emberi megítélé-
séhez, de akkor már ürítsük fenékig a 
méregpoharat: hiteles feljegyzések és 
történészi kutatások szerint ez a fegy-
verforgatásra alkalmatlan filozopter a 
századparancsnokokat utasította, hogy a 
saját embereik közül jelöljék ki a halálra 
ítélteket! A szadizmusnak és a már-már 
perverzitásba hajló bosszúvágynak ez 
valami olyan csúcspontja, amihez nem 
szükséges kommentár.

Életrajzának további részletes taglalá-
sa nyilván szétfeszítené ennek az írás-
nak a kereteit, ezért idézzük talán 
villanásokban: a kommün bukása után 
Bécsbe menekült, a 20-as, 30-as években 
hol ott, hol Berlinben, késôbb Moszk-
vában élt és dolgozott, 1941-ben az 
NKVD letartóztatta, de ellentétben sok 
millió áldozattal, a sztálini terror csak 
Taskentbe lakoltatja.

A második világégést is (természe-
tesen) így háborítatlanul túlélte, de már 
1945-ben a Pázmány Péter Egyetem 
tanára, 1949–50-ben, az úgynevezett 
„Lukács-vitában” önkritikára kénysze-
rült, de ’51-ig, majd ’53-tól újra parla-
menti képviselô, ’56 tavaszán a Petôfi 
Körben még bírálja Nagy Imrét, de ok-
tóber 26-án már kormányában népmû-
velési miniszter, ôt is a jugoszláv követ-
ségre viszik, majd a szovjetek 
Romániába, ám elengedik, és szinte 
azonnal felvételét kéri az újjá alakuló 

MSZMP-be, miközben már akasztanak, 
és Nagy Imréék ítéletét készítik elô, 
nem veszik vissza, ezért „belsô illegali-
tásba” vonul, s csak Nyugaton publikál 
1965-ig. 

Na, jó, ezt tényleg hagyjuk, mert azt 
hiszem, hogy az emberi létnek vannak 
olyan sötét mélységei, amelyek még 
akár vonzóak is lehetnek, elôhozhatják 
az „örök túlélôk” romantikáját, és azt 
semmiképpen nem szeretném.

Közelítsünk talán az észtétai-szellem-
történészi „nagyság” felôl, elvégre a 
mintegy ötventagú Heller-különítmény 
is így tette a Szent István parkban. Lu-
kács kilóra súlyos, kásahegynyi élet-
mûvének egyik legfôbb posztamense az 
esztétika volt. Hosszú és kártékony szel-
lemdiktátori pályafutása alatt a sárba 
taposta Krúdyt és Kosztolányit, a párt 
számára nemkívánatosnak minôsítette 
Hamvas Bélát, Nemes Nagy Ágnest, 
Weöres Sándort, az egész legendás 
Újhold-nemzedéket, emigrációba ker-
gette Márai Sándort! Viszont irodalmi 
etalonja volt Balázs Béla –-- van még 
ember e hazában, aki ezt a teljesen 
elfeledett kommunista fûzfapoétát még 
olvassa? Bár ez nyilván csak egy rész az 
egészbôl, de nagyon fontos rész. Olyan 
volt, mint a részeg céllövô, mindent 
eltalált, amit nem kellett volna –-- ma 
már egy értelmesebb középiskolás rö-
högôgörcsöt kapna hagymázas mûel-
méleti bakugrásaitól.Foglaljuk össze, 
bár igazából felesleges: áll egy szobor 
jelenleg a Szent István parkban, amely 
egy olyan embernek állít emléket, aki 
hosszú élete során végig egy embertelen 
diktatúrának a szolgálatában állt. Min-
den aljasságát, gyávaságát, vérgôzös 
lázálmait ép bôrrel túlélte. Nemcsak az 
ideológia olykor gyilkos fegyverével 
harcolt a rögeszméjéért, hanem való-
dival is, de ahhoz is hitvány volt, hogy 
legalább a saját kezével húzza meg a 
ravaszt. Ha ma élne, a „három csapás 
törvény” szerint bizton életfogytiglan 
börtönbe kerülne –-- teljesen jogosan.

Szellemtörténeti munkássága elpor-
ladt. Már 1971-es halála után egy év-
tizeddel is csak a legfanatikusabb neo-
marxisták olvasták, ha olvasták. 
Átlagosan öt-hatszáz oldalas könyveit 
ma már az antikváriumok sem veszik át, 
még ingyen sem. Ami az esztétikáját, 
mûvészeti, irodalomelméleti maradan-
dóságát illeti (mert azért mégis az áll a 
legközelebb a kultúrát befogadni vá-
gyókhoz): Balázs Béla.Nos, ennek az 
embernek a szobráért tüntettek. Szim-
bolikusan annak a Heller Ágnesnek a 
vezetésével, aki ennek a lelki-szellemi 
zsákutcának az utolsó élô képviselôje. 
Olyanok, akik nácinak bélyegezték 
Wass Albertet, aki soha senkit nem 
bántott, aki élete jó részét emigrációban 
töltötte. Akik leantiszemitázták Tormay 
Cécile-t, aki jóval a nácizmus térnyerése 
elôtt meghalt.

Nemsokára Lukács helyett Szent Ist-
ván szobra áll majd a téren.

Mert a teremtés nem lett tökéletes, de 
a dolgok eredôje valahol mégis jó irány-
ba mutat.

Galsai Dániel
(Magyar Hírlap)
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Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (1)
Régi adósságot szeretnénk törleszteni, 

ami ugyan nem a hetilap mulasztása, 
hanem azon magyar állami szerveké,  
amelyek feladatul kapták a 2012. január 
1-jétŒl hatályos Alaptörvényben a 
Nemzeti Összetartozás néven össze-
foglalt feladatok megvalósítását.

Az Alaptörvény történelmi jelentŒ-
ségû jogalapot alkotott, alkotmányos 
tényezôvé tette a nemzetet, amit a 
XIX. századi materialista–liberalista 
jogalkotás kifelejtett (kihagyott) az 
állam jogrendjébŒl. MegelŒzŒen a 
nemzet szerzŒdött az uralkodóval.

Nekünk itt Ausztráliában nagy elég-
tétel volt ez az alkotmányjogi rende-
zés, mert itt hirdettük meg az 1989-
ben létrehozott Ausztráliai Magyar 
Szent Korona Társaság keretében, 
1993-ban az Egy a Nemzet Mozgal-
mat, a magyar nemzet együvé tarto-
zásának, nemzeti önvédelemre össze-
fogásának népszerûsítésére. Külön 
kiadványban hirdettük meg, amely-
nek elŒlapján volt olvasható a Mozga-
lom követelése:

Fel kell emelni a nemzet fogalmát
olyan köztudati, közjogi és
alkotmányjogi szintre, mint amivel
felszerelte a polgári liberális állam-
felfogás az állampolgár fogalmát!

Azt akarjuk elérni, hogy hozzon a
magyar országgyûlés olyan törvé-
nyeket, amik törvényes és jogi keretet
adnak az egész magyar nemzetnek
az államhatároktól függetlenül.*
Ezek után – 19 évre rá – végtelen örö-

münkre és megelégedésünkre bekerült 
(visszakerült) a magyar alkotmányba a 
nemzet, mint jogi tényezŒ. Ugyancsak 
örömünkre szolgált a Nemzeti Összetar-
tozás meghirdetése, mint állami feladat a 
magyar nemzetpolitika keretében.

Úgy érezzük, megérdemli az ausztráliai 
magyar társadalom, hogy megismerje e 
feladat megfogalmazását, annak gyakor-
latba tételét, eddigi eredményeit, értékeit 
és ha vannak hiányait. Egyáltalán szüksé-
ges lenne végre egyeztetni a diaszpóra 
dolgait a diaszpórával. Másszóval beszél-
jük meg közös dolgainkat.

*
A tárgykörben nagyon kevés közlemény 

található, szinte egyetlen az, aminek is-
mertetésével megkezdjük a tájékoztatást.

Magyar Nemzetpolitika
A nemzetpolitikai

stratégia kerete
Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium
Nemzetpolitikai Államtitkárság 

kiadványa
(Év nélkül, feltehetŒen 2012-ben.)

Az 50 oldalas dokumentumból itt 
csak azokat a részeket idézzük, ame-
lyek az ún. diaszpóra magyarságra 
(a Kárpát-medencén kívüli országok-
ra, földrészekre elvándoroltak, és utó-
daikra) vonatkoznak.

Köszöntô 
2011 Œszére nemzetpolitikánk szi-

lárd morális és jogi alapjait letettük: 
2012. január 1-jétŒl hatályos Alaptör-
vényünkben és a Nemzeti Összetar-
tozás melletti tanúságtételrŒl szóló 
törvényünkben kimondtuk a magyar 
nemzet határok feletti összetartozá-
sát, az egyszerûsített honosítási eljá-
rással valamennyi magyar számára 
biztosítjuk a magyar állampolgárság 

könnyített megszerzését, a szavazati 
jog kiterjesztése Magyarország jövŒ-
jét illetŒen is aktív szerepvállalásra 
szólítja a külhoni magyarságot, a 
Nemzeti Regiszter azokat a nemzet-
társainkat is megszólítja, akik távol 
Magyarországtól – sok esetben már a 
magyar nyelvet nem beszélve – élnek 
a nagyvilágban. 

A magyar nemzet boldogulása, 
céljainak megvalósítása csak együtt, 
közös erŒvel lehetséges. Sikert csak 
úgy érhetünk el, ha a magyar nemzet 
minden egyes tagja, éljen bárhol a 
világon: Magyarországon, a Kárpát-
medencében vagy a diaszpórában, a 
neki adott tehetséggel megcselekszi 
azt, ami rá bízatott.     

A magyar állam határai és a ma-
gyar nemzet határai nem esnek egy-
be. Ezért az anyaországnak segítenie 
kell a nemzet tagjai közötti kötelékek 
erŒsítését, nemzetpolitikájának a ha-
tárokon belül és kívül élŒ nemzettár-
sainak összetartozását, egymás iránti 
felelŒsségvállalását. 

A Magyar Nemzetpolitika címû do-
kumentum ezeknek a cselekvéseknek 
a rendszerbe foglalása. A dokumen-
tumban közösen megfogalmaztuk a 
nemzetpolitikai kereteket, célokat és 
irányokat. 

Azzal, hogy kultúránkat, történel-
münket, nyelvünket megŒrizzük, 
nemcsak saját nemzetünknek, hanem 
az egész emberiségnek tartozunk. 

Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felelŒs mi-

niszter, miniszterelnök-helyettes 
(...)
A Magyar Nemzetpolitika a külhoni 

magyar közösségek gyarapodása ér-
dekében fogalmaz meg célokat, mert 
úgy véli, ez által valósulhat meg az 
összmagyar nemzet felemelkedése. 
Iránymutatásul szolgál ahhoz, hogy 
Magyarország hogyan viszonyuljon a 
külhoni magyarsághoz, milyen alap-
elvek alapján és hogyan támogassa a 
külhoni közösségek gyarapodását. 

A magyar állam a magyar nemzet 
letéteményese. Magyarország megfe-
lelŒ állami kerete nélkül a nemzetpo-
litika megalapozása és mûködtetése 
elképzelhetetlen; ez egyben kiemelt 
felelŒsséget is ró a magyar államra. 
Ezt a felelŒsséget az AlaptörvénybŒl 
eredezteti: 

– Magyarország az egységes ma-
gyar nemzet összetartozását szem 
elŒtt tartva felelŒsséget visel a hatá-
rain kívül élŒ magyarok sorsáért, 
elŒsegíti közösségeik fennmaradását 
és fejlŒdését, támogatja magyarságuk 
megŒrzésére irányuló törekvéseiket... 
Azonban a nemzet fennmaradása 
nem csupán Magyarország felelŒssé-
ge, hanem minden – magyarországi 
és külhoni – magyar közös felelŒs-
sége. 

– Jelen dokumentum rendszerbe 
foglalja, strukturálja a magyar állam 
nemzetpolitikáját. A nemzetpolitikai 
stratégia egyrészt a magyarországi 
politika és közigazgatás, másrészt pe-
dig a határon túli magyar közösségek 
számára fogalmaz meg célokat és 
feladatokat.   

(...)
A nemzetpolitikai stratégia végre-

hajtásáért, a nemzetpolitika mûköd-
tetéséért a Nemzetpolitikai Államtit-
kárság, valamint a külhoni magyarok 
felelnek. 

(...)

A nemzetpolitikai stratégia fejlesz-
tése a magyar állam és a külhoni 
magyarok közös feladata.

(...)
C. Magyar diaszpóra 
A magyar diaszpóra tagjai mind 

térbelileg, mind kivándorlásuk idejét 
tekintve egymástól elkülönült közös-
ségek. A diaszpórában fokozatosan 
kialakultak azok a szervezetek, ame-
lyek tevékenysége a magyar identitás 
erŒsítésére, megtartására irányulnak. 
Azonban a fenti okokból eredŒen 
mind területi, mind pedig a változó 
szervezettségi szint miatt más-más 
problémák érintik a diaszpórában élŒ 
közösségeket. A szervezetek tagjain 
kívül számos olyan egyén él diaszpó-
rában, aki nem tagja ezeknek a 
szervezeteknek. A magyar diaszpóra 
tekintetében fontos megemlíteni azo-
kat is, akik a közelmúltban vándorol-
tak el Magyarországról. A fenti 
szintek alapján a magyar diaszpóra 
tagjainak egy része jól beszéli a ma-
gyar nyelvet, azonban a másod-, 
illetve többedgenerációs leszármazot-
tak egy része már nem beszéli anya-
nyelvét. 

(...)
• A diaszpórában élŒ magyarság 

tagjai sok esetben nem tagjai magyar 
diaszpóra szervezeteknek, a másod-, 
illetve többedgenerációs leszárma-
zottak nem beszélik a magyar nyel-
vet, illetve a magyar diaszpóra tagjai 
egy részének nincs kapcsolata Ma-
gyarországgal. A közelmúltban kiván-
dorlók megtalálása, megszólítása ne-
hézkes. 

(...)
• Az állampolgársági törvény módo-

sítása (2010): jelentŒs az érdeklŒdés 
az egyszerûsített honosítási eljárás 
iránt, az ügyintézés akadálymentes. 

(...)
A Magyarság Háza olyan többfunk-

ciós intézmény, amely az egységes 
magyar nemzet bemutatását, megis-
mertetését tûzte ki céljául. A Magyar-
ság Háza komplex kulturális bázisa a 
külhoni magyarságnak. Az intézmény 
egyszerre gyûjti és feldolgozza a 
világban élŒ magyar közösségekrŒl, 
személyekrŒl, teljesítményekrŒl szóló 
ismereteket, másrészt tudásközpont-
ként is mûködik, amely ezeket az 
ismereteket kiállítások, programok, 
rendezvények, kiadványok formájá-
ban tovább is adja. Feladata korszerû 
módon bemutatni a külhoni magyar-
ság értékeit. Hangsúlyt fektetünk 
Trianon hátterének és következmé-
nyeinek megismertetésére, a magyar 
közösségek kulturális, tudományos 
eredményeinek bemutatására, illetve 
a diaszpóra történetének és értékei-
nek bemutatására. A Magyarság Há-
za nemzetünk sajátosságait, csak rá 
jellemzŒ értékeit, hagyományait 
igyekszik közvetíteni mind a világ 
magyarsága, mind a világ más nem-
zetei felé. 

(...)
A központi költségvetés kiadási 

fŒösszegének 1 ezrelék körüli aránya 
a külhoni magyarok támogatására 
szánt összeg. 

(...)
3. CSELEKVÉSI TERÜLETEK
A diaszpórában élŒ magyarság a 

magyar nemzetpolitika húsz éve hát-
térbe szoruló szegmense. Célunk, 
hogy a világban szétszórtan élŒ ma-
gyarságot jobban bevonjuk a magyar 

nemzet életébe. Ez nem könynyû 
feladat, hiszen jóval nehézkesebb 
megszólítani a diaszpórában élŒ ma-
gyarokat, mint a szomszédos orszá-
gok magyar közösségeit. Ennek érde-
kében egy három elembŒl álló, komp-
lex rendszer jött létre, amely a nyu-
gati magyarság egészét eléri: 

• A Friends of Hungary Alapítvány 
célja, hogy a diaszpórában élŒ elitet 
megszólítsa.

• A nyugati magyar szervezeteket a 
Magyar Diaszpóra Tanács hivatott 
összefogni.

• A Nemzeti Regiszter a diaszpó-
rában élŒ magyar egyéneknek jelent 
egy közös virtuális teret. 

Magyarország elemi érdeke, hogy a 
világon bárhol élŒ magyarokat egyé-
ni, illetve közösségi szinten is meg-
szólítsa. A diaszpórára célzott prog-
ramok szempontjából figyelemmel 
kell lennünk arra a tényre, hogy a 
velük való erŒs kötelék kialakításának 
a kezdeti fázisában vagyunk. 

A diaszpórában élŒ magyarok hely-
zetelemezése tekintetében több szem-
pontot is figyelembe kell vennünk. 
Ha a diaszpóra közösségeirŒl beszé-
lünk, meghatározó szempont az egyén 
és a közösség viszonya. Ez alapján 
szervezethez tartozó, illetve nem tar-
tozó egyénekrŒl beszélhetünk. Akkor, 
ha valakinek van lehetŒsége, azonban 
mégsem fontos számára a magyar-
sága, csak egy megszólítási mód léte-
zik: érdekeltté kell tennünk. 

3. CSELEKVÉSI TERÜLETEK 
A kivándorlás idejét tekintve fi-

gyelemmel kell lennünk arra a tény-
re, hogy a diaszpóra esetében olyan 
többedgenerációs leszármazottakról 
is beszélhetünk, akiknek életük folya-
mán sosem volt közvetlen tapasztala-
ta, élménye Magyarországról. Azok-
nak a többedgenerációs leszárma-
zottaknak az esetében, akik még be-
szélik a magyar nyelvet, feltételez-
hetŒen a hátterében áll egy olyan 
szervezet, amely segíti Œket ebben 
(többnyire az egyház, illetve a cserké-
szet). Céljaink megfogalmazásánál 
figyelemmel kell lennünk azokra a 
diaszpórában élŒ többedgenerációs 
leszármazottakra, akik nem beszélik 
a magyar nyelvet. Segítenünk kell 
nekik megtalálni helyüket a közös 
munkában és a közös jövŒben. 

Fontos hangsúlyoznunk a diaszpórá-
ban élŒ gazdasági, tudományos, poli-
tikai elit szerepének fontosságát. Ôk 
sok esetben kapcsolatban állnak Ma-
gyarországgal, illetve a Kárpát-me-
dencében élŒ magyarsággal. Hang-
súlyoznunk kell azt is, hogy a diasz-
póra egyes közösségei célzott támoga-
tást nyújtottak a Kárpát-medencében 
élŒ magyar közösségek számára, 
azonban errŒl a segítségnyújtási fo-
lyamatról nem tudott, illetve nem 
volt jelen Magyarország központi 
koordináló szerepe. A célzott segít-
ségnyújtási területek sokszor annak 
mentén alakultak ki, hogy az adott 
személyek, illetve közösségek vagy 
azok felmenŒi mely régióból vándo-
roltak ki. 

A diaszpóra tekintetében célzott fi-
gyelmet kell szentelnünk a Magyaror-
szágot újonnan elhagyókra. Ehhez 
egyrészt tagjává kell válniuk az adott 
magyar diaszpóra szervezetnek, más-
részt Œket Magyarországhoz kötŒ 
programokkal (pl. internetes tan-
anyag gyerekeknek) kell megszólíta-

nunk. Ezzel a kategóriával elsŒdleges 
célunk az, hogy néhány éven belül 
hazaköltözzenek Magyarországra. 

CÉLOK
• a diaszpórával kapcsolatosan meg-

fogalmazott célok: megtalálni – meg-
szólítani – megtartani – érdekeltté 
tenni – Magyarországhoz kötni; 

• a diaszpórában élŒk nemzeti iden-
titásának megerŒsítése; 

• a diaszpóra szerepének kiaknázása 
a Magyarországról alkotott kép for-
málásában; 

• a diaszpóra képzettségének, ké-
pességeinek elismerése és terjesz-
tése; 

• a diaszpóra üzleti potenciáljának 
kiaknázása a magyarság közös növe-
kedése és sikeressége érdekében; 

• az újonnan kivándorlók megtalá-
lása és megszólítása. 

(...)
A Kárpát-medence egyik legfon-

tosabb közösségépítŒ és ifjúságnevelŒ 
mozgalma a cserkészet, ezért töre-
kednünk kell annak fejlesztésre. 

A nyugati magyar fiatalság körében 
a cserkészetnek van a legnagyobb 
összetartó ereje, ezért magyarságuk 
megŒrzésének ez a legfontosabb szín-
tere. 

(...)
3.2.14. Média 
A magyar nyelvû média összetartó 

és informáló szerepet tölt be egy-
szerre. A külhoni magyarság három-
féle média fogyasztója: a helyi ma-
gyar média, a magyarországi média, 
valamint az adott ország többségi 
nyelvû médiájának hatása alatt áll. 

A külhoni sajtótermékek jó része a 
magyar állam támogatására szorul – 
területenként eltérŒ mértékben –, 
enélkül nem képesek önerŒbŒl fenn-
maradni. 

Arról nem mondhatunk le, hogy 
ahol magyarok élnek, ott mûködjön 
magyar nyelvû média. 

A magyar állam a rendszerváltás 
óta támogatja a külhoni magyar mé-
diát, ez sok esetben az adott média-
termékek létezését biztosította. 

(...)
• A külhoni magyar médiapiac 

pluralizmusának fenntartása mellett 
kiemelt stratégiai jelentŒsége van, 
hogy a külhoni magyarság magyar 
nyelven informálódhasson a magyar 
közösségekrŒl és az adott országban 
történŒ eseményekrŒl/hírekrŒl. 

Cél, hogy minden külhoni magyar – 
különösen a szórványban élŒk – szá-
mára elérhetŒvé váljon a magyar 
nyelvû információ, és azt napi szinten 
használják is. 

(...)
• A média fontos mobilizációs sze-

repet tölt be. Összmagyar ügyekben 
bölcsen és összehangoltan kell ezt a 
funkciót felhasználni. 

(...)
• Az írott sajtó megŒrzésére fontos, 

ám világos tendencia olvasottságának 
csökkenése. Ki kell használni az új 
csatornák nyújtotta lehetŒségeket, és 
terjeszteni az online sajtótermékeket. 

(...)
A szerkesztésért felelŒs: 
Répás Zsuzsanna.
A kiadásért felelŒs a Magyar Köz-

löny Lap és Könyvkiadó Kft., 
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. 

A kiadásért felelŒs vezetŒ: 
Majláth Zsolt László

***
(Folytatjuk.)
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Az idén 200 éve született költôt 
posztumusz díszpolgárrá avatták 
Montgomeryben; A walesi bárdok 
szerzôjét a BBC is méltatta --- írja a 
foter.ro.

A BBC is megemlékezett Arany 
János születésének 200. évfordulójá-
ról, felhívva a figyelmet, hogy A wale-
si bárdokban megörökített történetet 
az ötszáz poéta lemészárlásáról Arany 
révén többen ismerik Magyarországon, 
mint Walesben. A cikk szerzôje felele-
veníti, hogy a rendszerellenes költe-
mény az 1848-49-es forradalom leve-
rése után hatalomra került zsarnok 
rendszer ellen szólt: a költô nem volt 
hajlandó versben dicsôíteni Ferenc 
József császárt, ahogyan A walesi 
bárdok fôhôsei sem zengtek dicsô éne-
ket a Walest 1277-ben leigázó I. Ed-
ward angol királynak.

A Montgomery várában történt eset 
kapcsán Eric Fairbrother, Montgo-
mery polgármestere elmondta: míg a 
magyarok az általános iskolákban 
tanulnak a történetrôl, addig a helyiek 
alig tudnak róla. Úgy vélekedett, 
Arany János verse nagyszerû kapocs 
a két nemzet között. Ezt figyelembe 
véve úgy döntöttek, hogy a magyar 
költôt posztumusz Montgomery Sza-
bad Polgára címében részesítik.

A cikk megemlíti, hogy Karl Jenkins 
walesi zeneszerzô egy szimfóniát írt A 
walesi bárdok alapján, ami szintén do-
bott a helyiek körében ismeretlen tör-
ténet ismertségén.

* * *
Tolnai Ottó író, költô, mûfordító 

kapta a Vajdasági Írók Egyesületének, 
azaz a vajdasági írószövetségnek az 
életmûdíját --- számolt be róla a Ma-
gyar Szó címû újvidéki napilap.

A bíráló bizottság indoklása szerint --
- amelyet a lap ismertetett --- jelenleg 
Tolnai Ottó „a legismertebb, legtermé-
kenyebb vajdasági író”, akinek mûveit 
a legtöbben fordították szerbre. Bor-
dás Gyôzô, a zsûri elnöke kifejtette: 
az utóbbi negyven esztendôben mind-
össze három vajdasági magyar író 
kapta meg ezt az elismerést, Pap 
József, Bori Imre és Bányai János. 
A zsûri az indoklásban hivatkozott a 
Kossuth-díjas szerzô szerteágazó 
munkásságára a hatvanas évektôl 
napjainkig. Mint mondták: „vele és az 
ô generációjával kezdôdött meg a vaj-
dasági magyar irodalomban a vidéki-
ességnek a felszámolása és egyfajta 
avantgárd irodalomnak a létreho-
zása”. Tolnai Ottó 1940-ben született 
Magyarkanizsán. Elsô verseskötete 
963-ban, elsô regénye, a Rovarház 
1969-ben jelent meg. 1966-tól 1990-ig a 
Jugoszláv Írószövetség tagja, majd a 
szervezet utolsó elnöke annak meg-
szûnése elôtt. 1969 és 1974 között az Új 
Symposion címû folyóirat fôszerkesz-
tôje, majd 1994-ig az Újvidéki Rádió 
munkatársa, szerkesztôje volt. 1992-
tôl a veszprémi Ex Symposion fô-
szerkesztôje. 1994-tôl a Szabadka mel-
letti Palicson él. 1991-ben József 
Attila-díjjal tüntették ki, 1998-tól a 
Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Aka-
démia tiszteletbeli tagja. 2001 júniu-
sában a Digitális Irodalmi Akadémia 
tagjai sorába választották. Költô disz-
nózsírból címû könyvéért 2005-ben 
megkapta a 2004. év legjobb szépi-
rodalmi alkotásának járó Magyar Iro-
dalmi Díjat. 2007-ben megkapta a 
Kossuth-díjat az avantgárd hagyo-
mány magas szintû megújításáért és a 
vajdasági magyar irodalom szerve-
zésében vállalt szerepéért. 2009-ben a 
Grenadírmars címû kötetéért Artisjus 
irodalmi nagydíjjal tüntették ki. Leg-
újabb elismerését április elsô felében 
adják át.

* * *
Az esôs idô ellenére lélekemelô és 

problémamentes rendezvényen emlé-

keztek Marosvásárhelyen az 1854. 
március 10-én mártírhalált halált 
székely hôsökre, a megjelentek újra 
kinyilvánították a Székelyföld autonó-
miája iránti elkötelezettségüket.

A korábbi évekhez képest jóval ke-
vesebben, mintegy ötezren vettek 
részt a Székely Nemzeti Tanács (SZ-
NT) által immár ötödik éve megtartott 
rendezvényen.

A visszafogott jelenlétet elsôsorban a 
mostoha idôjárás rovására írhatjuk, 
tegnap ugyanis egész Erdélyt kelle-
metlen, hideg esô áztatta. A szervezôk 
szerint azonban eleve nem tömegre, 
hanem határozott sokaságra számítot-
tak, az pedig igencsak jelen volt a 
postaréti emlékmûnél. A politikai pár-
tok képviselôit mellôzô szónoki lista 
szereplôi többnyire a székely szabad-
ság dimenzióit és korlátait igyekeztek 
körüljárni.
Tôkés László európai parlamenti 

képviselô szerint az erdélyi magyar-
ságnak ma is az árulás, az önfeladás és 
hatalombarát opportunizmus árnyéká-
ban és körülményei között kell foly-
tatnia küzdelmét szabadságáért, illet-
ve a beolvasztó szándékú 
területi-közigazgatási átrendezés el-
len. „Az autonóm régiók pozitív ta-
pasztalatai inspirációs forrásként 
szolgálhatnak a belsô politikai kon-
fliktusok megoldását célzó lehetôségek 
keresésekor” –-- idézett Tôkés az Eu-
rópa Tanács 2003/1334- es határoza-
tából, és kijelentette: joggal elvárható, 
hogy ennek megfelelôen rendezôdjön 
a Székelyföld sorsa.

A külföldi vendégek közül elsôként 
felszólaló Wouter Patho, az Európai 
Szabad Szövetség (EFA) alelnöke, a 
belga szövetségi kormánykoalíciót ve-
zetô Új Flamand Szövetség politikusa 
szerint az EFA ugyan Európa-párti, de 
az unió sajnálatos módon ma jobbára a 
tagállamok fôvárosainak érdekeit 
képviseli, márpedig Párizs, Brüsszel 
vagy Berlin befolyása a baszkok, kata-
lánok, flamandok és székelyek kárára 
erôsödik.
„Eljön a székelység ideje, eljön az 

autonómia ideje! Önök csak építsék 
saját nemzetüket, ahogy mi is épít-
jük saját vallon nemzetünket” -– 
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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

Olimpiák
Ha visszapillantunk a modern olim-

piák történetére akkor Magyarország 
és a magyar sportolók szerepe is ki-
magasló ebben a mozgalomban. Talán 
kevesen tudják, hogy az elsô nyári 
olimpiát 1896-ban majdnem Budapest 
kapta az ezeréves államiság tisztele-
tére. Kemény Ferenc pedagógus, pa-
cifista a Nemzetközi Béke Hivatal 
tagja és a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság alapitó tagja is ezt javasolta jó 
barátja Pierre Coubertinnel együtt. 
Kemény Ferenc nagyon sokat tett, le-
küzdve sok akadályt, hogy az olimpiai 
játékok valóra váljanak és folytatód-
janak. De végül az elsô magyar csaló-
dás: az elsô modern olimpiát fôleg 
görög eredete miatt Athénnak ítélték.

Majdnem húsz évvel késôbb 1914-
ben néhány héttel a szarajevói me-
rényletet megelôzôen a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság prágai összejöve-
telén az 1920-as olimpia megrendezését 
a magyar fôvárosra bízta. (az 1916-os 
olimpia Berlinben lett volna, de az elsô 
világháború miatt abban az évben 
nem volt olimpia).

A második magyar csalódás 1919-ben 

történt amikor az 1920-as olimpiát az 
NOB francia és belga nyomásra elvet-
te Budapesttôl. Ezt a „béketeremtôk” 
azzal tetôzték be, hogy nem küldtek 
meghívót Magyarországnak erre az 
Antverpenben rendezett olimpiára. 
Nem jött meghívás a többi „bûnös” 
nemzetnek, Németországnak, Auszt-
riának, Törökországnak és Bulgáriá-
nak sem. Németországot még az 1924-
es olimpiára sem engedték.

Az 1984-es Los Angelesi olimpiát a 
szovjet szoci „béke tábor” bojkottálta, 
igy a kádári Magyarország sem vehe-
tett részt a kaliforniai város olimpiá-
ján.

A 2024-es jelentkezést megelôzôen a 
magyar fôváros kérvényezte a nyári 
olimpia megrendezését 1916, 1920, 
1936, 1944 és 1960 években de siker-
telenül (részben a viágháborúk miatt).

De köszönhetjük a „hazafiaknak” 
akik a következô szervezetekben-Ma-
gyar Szocialista Párt, LMP, Együtt, 
Párbeszéd, Demokratikus Koalició, és 
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, elin-
tézték, hogy ne legyen 2024-es buda-
pesti olimpia. A legközelebbi jelent-
kezés nekünk csak már a 2028-as ren-
dezvényre lehetséges. Ez azt is jelenti, 

hogy egy 70 éves nyugdíjasnak 81 
éves korában van egy ESÉLYE arra, 
hogy lássa hogy a Puskás Ferenc sta-
dionba megérkezik az olimpiai fáklya 
és az ötkarikás olimpiai zászló és köny-
nyes szemekkel énekelje a Himnuszt. 
Ezt az örömöt, meghatottságot, haza-
szeretetet és büszkeséget sajnálták a 
mi „demokrata” külföldi pénzzel támo-
gatott a demokratikusan megválasztott 
parlament akaratát úton-útfélen ke-
resztül szegô „civil” szervezetek, hü-
lye pártok, a kádár-rendszer utód 
pártjai és az ország kifosztói.

2018-ban lesznek parlamenti válasz-
tások, és ott lesz lehetôség arra, hogy a 
magyar választó polgárok, fiatalok és 
öregek a politika peremére szoritják 
ezeket a gazember, hazaáruló bandá-
kat.

Sajnos az ilyesféle nálunk nem új-
donság. Errôl a mi Petôfi Sándorunk 
így írt:

„Köztünk van a legnagyobb ellenség
A cudar, az áruló testvérek!
S egy közülök százakat ront el,mint
A pohár bort egy cseppnyi méreg”
(A nemzethez 1848 augusztus) 

Kroyherr Frigyes



 2017. március 23.                                           MAGYAR ÉLET                                                            7. oldal 

HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - 

buzdította a jelenlévôket a politikus. 
Aitor Esteban Bravo, a Baszk Nem-
zeti Párt spanyol parlamentbeli frak-
ciójának elnöke aktuálpolitikai példá-
val érkezett: idén januártól immár a 
központosított állam mintapéldányá-
nak számító Franciaországban élô 
baszk közösség is bizonyos fokú auto-
nómiát élvez.

„Ha ez megtörténhetett Franciaor-
szágban, miért ne történhetne meg 
Romániában is?” –-- tette fel a nagy 
lelkesedést kiváltó kérdést.

Ígéretet tett arra, hogy Európa min-
den sarkában képviselni fogja a széke-
lyek üzenetét, és ennek nyomatéko-
sítása érdekében közös szelfit is 
készített a lobogókat lengetô tömeg-
gel.

A postaréti megemlékezés záróak-
kordjaként a betegség miatt távol ma-
radó Izsák Balázs SZNT-elnök he-
lyett Ferencz Csaba alelnök olvasta 
fel a román kormányhoz és az állam-
elnökhöz intézett petíciót, amelyben 
mindenekelôtt a kormány és a székely 
nép legitim képviselôi közötti párbe-
széd elkezdését követelik. Az össze-
gyûlt tömeg által közfelkiáltással elfo-
gadott dokumentum aggasztónak 
tekinti, hogy a Székelyföld a belsô 
leszakadás pályájára került abban a 
fejlesztési régióban, amelyhez jelenleg 
tartozik, akárcsak azt, hogy az auto-
nómia ügyében évek óta szorgalmazott 
párbeszéd helyett szaporodnak a kö-
zösséget ért megaláztatások, a közös-
ségi szimbólumok és intézmények el-
leni támadások.

„Változatlanul kijelentjük: a Székely-
föld területi autonómiája nem sérti 
Románia területi egységét és állami 
szuverenitását, nem sérti a Székelyföl-
dön élô román és más nemzetiségû 
polgárok érdekeit, sem Románia al-
kotmányát!” –-- áll a dokumentumban.

A marosvásárhelyi önkormányzatnak 
a rendezvény elôestéjén kiadott kor-
látozó üzenetû közleménye ellenére az 
emlékmûtôl a prefektúra épületéig 
tartó tüntetô felvonulás nyugodt kö-
rülmények között zajlott, az SZNT 
küldöttsége által átadott petíciót a kor-
mánybiztosi hivatal képviselôje átvet-
te.

* * *
Nem sérültek a magánzárkában fog-

va tartott Anders Behring Breivik 

emberi jogai a börtönben --- így döntött  
egy oslói fellebbviteli bíróság a 77-
szeres norvég tömeggyilkos panaszá-
nak ügyében.

„A bíróság arra jutott, hogy Breiviket 
nem vetették és nem vetik alá kínzás-
nak, nem érte és nem éri embertelen 
vagy megalázó bánásmód” ---- hangzik 
az ítélet.

A bíróság azt is megállapította, hogy 
az elítélt csaknem teljes elszigeteltsége 
miatt nem sérültek emberi jogai.

A tárgyalásra azért volt szükség, 
mert Breivik beperelte a norvég ál-
lamot fogva tartásának körülményeit 
nehezményezve, egyebek közt azt ál-
lítva, hogy sérültek emberi jogai, és 
„állatias bánásmódban” van része. 
Utóbbi érzékeltetésére egyebek közt 
azt hozta fel, hogy gyakran hideg a ká-
véja.

Egy oslói bíróság 2016-ban elsô fokon 
helyt adott panaszának, ezt bírálta 
most felül a fellebbviteli bíróság.

Breivik ügyvédje közölte, hogy fel-
lebbez az ítélet ellen a norvég legfel-
sôbb bírósághoz. Ha az a testület is 
elutasítja Breivik panaszait, akkor a 
tömeggyilkosnak még mindig van egy 
fellebbezési lehetôsége: az Emberi 
Jogok Európai Bíróságához fordulhat.

A tömeggyilkos panaszainak helytál-
lóságát január közepén egy egész hé-
ten át tárgyalták, holott a norvég fô-
államügyész, Fredrik Sejersted már a 
második napon rámutatott arra, hogy 
Breivik börtönkörülményei jobbak, 
mint sok más rabé: három cellát hasz-
nálhat, futópadot, szobabiciklit, tévét, 
számítógépes játékokat kapott, újsá-
gokat, magazinokat, könyveket olvas-
hat. Sejersted kitért arra is, hogy 
Breivik rendre megpróbálja kijátszani 
a börtön cenzúráját, amikor egyebek 
közt házastársat keresô apróhirdetések 
feladásával terjeszti szélsôséges poli-
tikai nézeteit.

A most 37 éves férfi 2011. július 22-én 
elôbb Oslóban egy autóba rejtett po-
kolgépet robbantott fel, megölve nyolc 
embert, majd két órával késôbb ren-
dôregyenruhában áthajózott Utoya 
szigetére, ahol hatvankilenc fiatalt --- 
zömmel tizenéveseket --- agyonlôtt 
egy ifjúsági táborban.

A férfi mindezért a Norvégiában ki-
szabható legszigorúbb büntetést kap-
ta: 21 év börtönre ítélték, azaz gyil-

kosságonként mindössze 100 napra. 
Büntetése viszont meghosszabbítható, 
ha úgy ítélik meg, hogy szabadlábra 
helyezése veszélyes lehet a társada-
lomra.

Breivik ugyan magánzárkában van, 
de látogatókat fogadhat, és a külvi-
lággal is tarthat kapcsolatot. Utóbbi 
alól csak az olyan szélsôségesek a 
kivételek, akiket Breivik --- úgymond 
--- „ártalmas ideológiája cselekvésre 
ösztönözhetne”.

* * *
Bár az arany ára nyomás alá kerülhet 

az amerikai jegybank következô ka-
matdöntôse elôtt, a Bank of America 
elemzôi szerint az év végére akár 200 
dollárral is erôsödhet a nemesfém 
árfolyama.

Miközben a kiadott jelentésben a 
Bank of America Merrill Lynch elem-
zôi az arany elmúlt idôszakban muta-
tott gyengülését is hangsúlyozzák, ki-
emelik, reális alapja van az 
optimizmusnak. Jóllehet a szigorodó 
monetáris politika nem támogatja a 
nemesfémet, az infláció, illetve a po-
litikai kockázatok –-- beleértve az eu-
rópai választásokat is –-- elvben 
egyaránt az aranyat erôsítik –-- idézi a 
CNBC az elemzôk véleményét.

Amennyiben az év végére összejön a 
200 dolláros izmosodás, úgy a jelenlegi 
árfolyam alapján az aranynak nagy-
jából 1400 dolláros unciánkénti árfo-
lyamon kellene zárnia 2017-et.

Az elemzôk hozzáteszik, a Donald
Trump november 8-i megválasztását 
követô éles zuhanás azzal magyaráz-
ható, hogy számos befektetô inkább a 
kivárás taktikáját választotta, lefojtva 
ezzel a volatilitást több eszközosztály-
ban is.

A volatilitás hiánya különösen jelen-
tôs, mivel, hogy úgy tûnik, a piaci sze-
replôk egy része egyszerûen nem ve-
szi figyelembe vagy alulértékeli az 
amerikai és az európai politikai fo-
lyamatokban rejlô kockázatokat --– fi-
gyelmeztet a jelentés.

Az amerikai választás napját köve-
tôen az arany 7 százalékot süllyedt, 
noha mára sikerült ebbôl valamennyit 
ledolgoznia. Ezt támasztja alá, hogy az 
év kezdete óta a fém nagyjából 5 szá-
zalékot erôsödött.

Az arany egyébként kifejezetten ér-
zékeny az amerikai kamatemelésekre. 
Egyrészt azért, mert minél magasab-
bak a kamatok, annál kevésbé éri meg 
a hozammal nem rendelkezô aranyba 
fektetni. Ezzel együtt a dollár is poten-
ciális erôsödésre számíthat a szigorodó 
kamatkörnyezetben, az aranyat pedig 
zöldhasúban számolják el.

Részben ennek tudható be tehát, hogy 
az arany ára öthetes mélypontot ért el 
csütörtökön, ahogy mindennapossá 
váltak a spekulációk az amerikai 
jegybank szerepét betöltô Fed jövô he-
ti esetleges kamatemelésével kapcso-
latban.

Ebbôl adódóan nagy jelentôséggel 
bírnak a nyilvánosságra került, a vá-
rakozásoknak megfelelô jó amerikai 
munkaerô-piaci adatok. Nôtt a fog-
lalkoztatottak száma és csökkent a 
munkanélküliségi ráta februárban. A 
piaci várakozásoknak megfelelôen 4,7 
százalékra süllyedt a munkanélküliségi 
ráta az elôzô havi 4,8 százalékról.

A munkanélküliek száma az elôzô 
havival közel megegyezô, 7,5 millió 
volt februárban, az aktív lakosság kö-
rében viszont a foglalkoztatási arány 
0,1 százalékponttal 63 százalékra nôtt. 

A 4,7 százalékos munkanélküliségi rá-
tát a jegybank szerepét betöltô Fed 
de-facto teljes foglalkoztatásnak tekin-
ti és az egyik legfontosabb monetáris 
politikai döntési tényezôként kezeli.

A kamatdöntésig azonban az arany 
feltehetôen nyomás alatt marad majd 
–-- hangsúlyozta a UBS elemzôje. Kö-
vetkezésképpen a UBS arra számít, 
hogy az aranypiaci befektetôk a kö-
vetkezô idôszakban inkább a pálya 
szélén várakoznak, amíg nem lesz tisz-
tább és világosabb a környezet a fém 
körül.

* * *
Németországban tavaly a tervezettnél 

jelentôsen több közpénzt kellett for-
dítani a menedékkérôk ellátására és 
integrációjára a szövetségi parlament 
(Bundestag) tudományos szolgálatá-
nak elôzetes számításai szerint, ame-
lyekrôl a Die Welt címû lap számolt- 
be.

A beszámoló szerint a parlamenti hát-
térintézmény egyelôre négy tarto-
mányból --- Bajorország, Schleswig-
Holstein, Hessen és Berlin --- szerzett 
adatokat, amelyek alapján 7,9 milliárd 
eurót fordítottak a menedékkérôk el-
helyezésére, ellátására, integrációs és 
német nyelvi kurzusokra, a felnôtt kí-
sérô nélkül érkezett kiskorú mene-
dékkérôk speciális --- gyámhatósági --- 
ellátására és egyéb szociális 
támogatásokra, valamint a menekült-
üggyel kapcsolatos beruházásokra, 
például épületek felújítására.

A Németországba érkezô menedék-
kérôket elosztják a tartományok kö-
zött, a közös ügyekbôl adódó költségek 
és egyéb terhek, feladatok megosztását 
szabályozó --- a tartományok lakossága 
és gazdasági teljesítôképessége alap-
ján meghatározott --- úgynevezett kö-
nigsteini képlet szerint. Így a képlet és 
a négy tartományból begyûjtött költ-
ségkimutatások révén meg lehet be-
csülni, hogy mennyibe került a mene-
dékkérôk elhelyezése, ellátása mind a 
16 tartományt együttvéve.

Ez a kalkuláció azt mutatja, hogy 
nagyjából 23 milliárd euró közpénzt 
kellett fordítani erre a területre --- 
mondta a Die Weltnek a Bundestag 
egyik alelnöke, Johannes Singhammer, 
a bajor Keresztényszociális Unió (CS-
U) politikusa.

Az elsô --- 2015 végén készített --- 
becslések még arról szóltak, hogy 17 
milliárd euró lesz a menekültügy for-
rásigénye 2016-ban. Aztán év közben a 

becslést felfelé, 20 milliárd euróra kel-
lett módosítani. A tényleges költségek 
végül ezt a becslést is felülmúlták 15 
százalékkal a Bundestag tudományos 
szolgálatának számításai szerint.

A becslések és a tényszámok eltérése 
fôleg abból adódik, hogy sokáig pontat-
lan volt a menedékkérôk nyilvántartá-
sa, nem lehetett tudni, hogy pontosan 
mennyi menedékkérô érkezett az or-
szágba. További fontos tényezô, hogy 
az elutasított menedékkérôk hazatele-
pítése a vártnál nehezebbnek bizo-
nyult, sok elutasított kérelmezô Né-
metországban maradt, ami tovább 
növeli a költségeket. Minderre példa 
az egyik vizsgált tartomány, Berlin 
esete: a fôváros vezetése azzal számolt, 
hogy 685 millió eurót kell költeni a 
menekültügyre 2016-ban, végül vi-
szont ennek csaknem a kétszeresét, 
1,27 milliárd eurót kellett fordítani a 
területre.

Ugyanakkor a menekültügy még a 
vártnál nagyobb költségekkel sem 
okozott pénzügyi feszültséget, az ál-
lamháztartás többlete a gazdasági fel-
lendülés révén a menedékkérôk ellá-
tásának terhe ellenére is történelmi 
csúcsra emelkedett: a szövetségi kor-
mánynál, a tartományoknál, az önkor-
mányzatoknál és a társadalombiztosí-
tási alapokban együttvéve 23,6 
milliárd euró többlet keletkezett 2016-
ban.

* * *
A Volkswagen AG. február 18-ig 2,9 

milliárd dollárt fordított 138 ezer autó 
visszavásárlására egy szerdán nyilvá-
nosságra hozott bírósági dokumentum 
szerint.

Az autógyártóval szemben támasztott 
követelések teljesítését felügyelô füg-
getlen közvetítô adatai szerint a Volks-
wagen heti 15 ezres nagyságrendben 
vásárolja vissza a károsanyag-kibo-
csátási anomáliákban érintett autókat 
és zár le lízingszerzôdéseket. A VW 
323 179 amerikai autótulajdonosnak 
tett visszavásárlási, vagy lízing-meg-
szüntetési ajánlatot 5,86 milliárd dollár 
értékben. A VW tavaly 10,03 milliárd 
dollár értékben kötelezte el magát 487 
ezer, az emissziós értékek manipulá-
lására alkalmas szoftverrel ellátott 2,0 
literes dízelmotorral rendelkezô autó 
visszavásárlására. A Volkswagennek 
mintegy 25 milliárd dollárt kell majd 
fordítania az Egyesült Államokban 
autók visszavásárlására, kártérítésre 
és büntetésekre.



A nemesség kötelez. Noblesse ob-
lige. A név és a címben említett csa-
ládi jelmondat pedig éppúgy. A 
Kállay-család jeles képviselôi mindig 
az imént mondottakkal igyekeztek 
azonosulni. Így Kállay Miklós is, aki 
Szabolcs vármegye kiemelkedô és 
népszerû fôispánjának, Kállay And-
rásnak a fia volt. A Kállayak a hon-
foglalás kori ôsnemzetségek egyiké-
nek, a Balog-Semjén nemzetségnek a 
leszármazottjai, akik a magyar állam 
korai évszázadaitól kezdve éltek és 
gazdálkodtak a termékeny szabolcsi 
vidéknek nagyjából ugyanabban a 
földrajzi szegletében.

Kállay Miklós igen népes és büszke 
család tagjaként látta meg a napvilágot 
1887 januárjában. Éles esze, gyors 
felfogása, sôt a politikai események 
iránti fogékonysága is megmutatkozott 
már korai gyermekévei során. A kö-
tött iskolai tanulást, a leckeírást és a 
nyelvtant viszont nemigen kedvelte, 
amint az oly sokszor jellemzô is a va-
lamilyen különleges adottsággal meg-
áldott diákokra.

Idôs korában azonban, amikor már 
emigrációban, messze idegenben -– 
többek közt emlékirataihoz –- számos 
nevet, eseményt, politikai vitát és ösz-
szefüggést kellett felidéznie, s idôn-
ként akár még leveleznie is az általa 
kedvelt és jól bírt francia nyelven, 
nagy elismeréssel nyugtázta mindenki 
precizitását, konstatálva jóval utóbb 
is, hogy e tekintetben a kor és az idô 
rajta nemigen fogott. Emlékezetes 
maradt egy-egy szellemes eszmefut-
tatása is azok számára, akik New 
Yorkban asztaltársaságát képezhet-
ték.
„Semmin sem csodálkozni” 
Kállay Miklós a felhôkarcolók árnyé-

kában töltötte utolsó éveit, s ott is halt 
meg, s ezzel egy éles politikai küz-
delmekben, sikerekben és kudarcok-
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ban egyaránt bôvelkedô, kivételes 
életpálya zárult le. Jóllehet utolsó 
éveiben kevéssé volt már aktív, de az 
emigrációban hosszú ideig tevékeny 
és jelentôs szereplô maradt.

A számkivetettség évei sokakat meg-
keserítettek, a külhoni magyarságot 

ellentétek szabdalták, ô viszont mind-
ezeken igyekezett felülemelkedni, 
több vagy kevesebb sikerrel, de min-
dig megôrizve közmondásos higgadt-
ságát. A múlt, az 1945 elôtti régi rend, 
a történelmi vezetô rétegek szere-
pének mérlegelése idôskori töprengé-

seinek fontos részét képezte, s ismere-
tes érdekes levélváltása is Illyés 
Gyulával, nem sokkal halála elôtt. 
Kritikai szemlélettel, kesernyés, de 
jobbára találó megjegyzéseket tett a 
magyar történelem 20. századi tanul-
ságait illetôen.

A szintén emigrációba kényszerült 
kiváló diplomata, Szegedy-Maszák 
Aladár idézte fel egyszer az idôs Kál-
laynak egy sokat eláruló megjegyzését: 
„Nem lehet csodálni, hogy a magyar 
népnek nincs gerince, évszázadokon 
át igyekeztünk megtörni.” Werbôczy 

Jó- és balsorsban egyaránt” – egy magyar úriember emléke
Hetvenöt éve alakult meg a Kállay-kormány, amelynek vezetôje megpróbálta kivezetni az országot a háborúból

Az 1942. március 10-én beiktatott Kállay-kormány tagjai: (ülnek balról jobbra) Reményi-Schneller Lajos, 
Keresztes-Fischer Ferenc, Kállay Miklós, Hóman Bálint, Bartha Károly, (állnak) Varga József, Radocsay László, 

Gyôrffy-Bengyel Sándor, Bánffy Dániel, Bárczy István (Forrás: Wikipédia)

A politika feladata 75 éve és ma is a 
független, erôs, keresztény, nemzeti 
Magyarország megteremtése --- 
mondta Lázár János Miniszterel-
nökséget vezetô miniszter a Kállay-
kormány megalakulásának 75. és 
Kállay Miklós halálának 50. évfor-
dulója alkalmából Budapesten ren-
dezett konferencián.

A kormánypárti politikus a két világ-
háború közötti idôszak megítélésérôl 
szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy 
1920 és 1944 között egy csonka or-
szágból sikerült fejlôdô, erôs Magyar-
országot teremteni. Vajon sikerült-e 
ugyanez a magyar politikai elitnek egy 
másik hasonlóan hosszú idôszakban, a 
rendszerváltás óta eltelt 27 esztendô-
ben? --- tette fel a kérdést.

Lázár János szerint irigylésre méltó 
azok bátorsága, akik olyan könnyedén 
ítélik meg az elmúlt idôk politikusait, 

miközben a magyar történelem egyik 
legfontosabb tanulsága éppen az, hogy 
a politika mindig jelen idejû, utólag 
számon kérni hiábavaló.

Kállay Miklós generációja számára 
meghatározó élmény volt már az elsô 
világégés, tapasztalatból tudták, mi-
csoda pusztulás és káosz követhet egy 
elvesztett háborút --- idézte fel. 
Hozzátette: Kállay Miklós is az elsô 
világháború utáni rendszert megala-
pozó „szegedi gondolat” híveként küz-
dött a keresztény, nemzeti, magyar 
állam helyreállításáért és a bolseviz-
mus ellen. Kállay Miklós korszakot 
meghatározó, 1921 és 1931 között mi-
niszterelnöki posztot betöltô Bethlen 
István felfedezettje és követôje volt, 

és mint ilyen, kiemelten fontosnak 
tartotta a konszolidációt és a békés 
revíziót. Mindemellett maga is minta-
gazdaságot mûködtetett, földmûve-
lésügyi államtitkárként és miniszter-
ként pedig az egész magyar 
mezôgazdaságért dolgozott, az 1930-as 
évek derekán mintegy válságme-
nedzserként próbálta enyhíteni a vi-
lággazdasági válság következményeit 
--- fogalmazott Lázár János.

A magyar mezôgazdaság verseny-
képessége, megfelelô piacok felku-
tatása a termékeinek döntô volt a két 
világháború közötti rendszer stabili-
tása szempontjából. Az 1930-as évek-
ben Németországgal kötött bilaterális 
egyezmények idôvel egyre inkább 
maguk után vonták az ország politikai 
elkötelezôdését is, ám a Nyugattól 
nem számíthatott segítségre Magyar-
ország --- jelentette ki a miniszter.

Kállay Miklós kormányra kerülésérôl 
szólva a miniszter kiemelte: akkor 
már a két legfontosabb feladat az or-
szág gazdasági, katonai erôforrásainak 
megôrzése és a zsidóság megmentése 
volt a németektôl. Az 1944 márciusi 
német megszállásnak is épp ez volt az 
oka: az ország gazdasági kifosztása és 
a zsidóság elpusztítása.

Kállay Miklós mindvégig a nemzet 
függetlenségének, az ország szuvere-
nitásának megôrzéséért dolgozott. 
Nyugodt, tiszta lelkiismerettel emlé-
kezhetünk rá ---- jelentette ki Lázár 
János.

A miniszter szerint egy magyar 
politikusnak mindig dilemmát okoz a 
Kelethez, illetve Nyugathoz fûzôdô 
viszony kérdése. Az 1940-es években 
nem is volt válasza a magyar politikai 
elitnek arra helyzetre, amikor a német 
és az orosz megszállást is el akarták 
kerülni, ugyanakkor a nyugati segít-
ségnek semmi realitása nem volt --- 
mondta.

Lázár János a kormány nevében, Or-
bán Viktor miniszterelnök megbí-
zásából köszöntette a konferencia 
résztvevôit. 
Boross Péter volt miniszterelnök a 

konferencián arra hívta fel a figyel-
met, hogy a két világháború közötti 
idôszak politikusainak megítélésénél 
nem hagyható figyelmen kívül az a két 
történelmi trauma, amely az egész 
korszakot alapvetôen meghatározta: 
Trianon és a Tanácsköztársaság. A 
revízió, a békediktátum megváltoz-
tatása mögött példátlan nemzeti 
egység állt, és ettôl a politikai vezetés 
sem függetleníthette magát.

Sokáig nem lehetett tudni, miként 
osztotta fel egymás között a világot a 
Nyugat és a sztálini Szovjetunió. Kál-
lay Miklós egy lehetetlen helyzetben 
vállalta fel a nemzetmentést --- tette 
hozzá Boross Péter.
Fülöp Mihály egyetemi tanár elô-

adásában úgy fogalmazott, hogy ami-
kor a nyugati nagyhatalmak Németor-
szág szövetségeseit kiugrásra 
bíztatták a háborúból, meglehetôsen 
cinikus stratégiai kalkulációt követtek. 
E szerint minden egyes ilyen ország 
német katonai megszállása csökkenti Lázár János a Veritas konferenciáján

az 1944 júniusi normandiai partra-
szállás nyomán megnyíló második 
front ellen bevethetô német hadosz-
tályok számát. Olaszország megszál-
lása azt is megmutatta, mit jelent 
Európa felosztása a gyôztes nagyha-
talmak között, mi várhat a szovjet 
érdekszférába kerülô országokra. 
Moszkva már a világháború alatt je-
lezte, hogy a Szovjetunióban elkövetett 
bûnökért nemcsak a magyar kor-
mánynak, hanem a népnek is bûn-
hôdnie kell --- hívta fel a figyelmet.

Kállay Miklós a két világháború 
között volt földmûvelésügyi állam-
titkár, miniszter. 1942 és 1944 között 
miniszterelnökként próbálta az orszá-
got kivezetni a németek oldalán viselt 
háborúból, visszaszerezni a függet-
lenséget és semleges státuszt biztosí-
tani. 

Az 1944. márciusi német megszállás 
után bujkált, az októberi nyilas hata-
lomátvételt követôen pedig a sop-
ronkôhidai börtönben, majd Maut-
hausenben és Dachauban 
raboskodott. 

A második világháború után 
Olaszországban, majd az Egyesült 
Államokban élt, 1967-ben bekövetke-
zett haláláig. Felesége 1945-ben Buda-
pest ostromakor vesztette életét.

A Magyarország sorsfordító eszten-
dôi: Kállay Miklós miniszterelnöksé-
gének mérlege címû konferenciát a 
Veritas Történetkutató Intézet, vala-
mint a Magyar Mezôgazdasági Múze-
um és Könyvtár szervezte. A ren-
dezvényen részt vett a Kállay-család 
több tagja.

Konferencián emlékeztek meg 
Kállay Miklósról és kormányáról
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szellemét nemzeti haladásunk gát-
jaként jellemezte egy elôadásában, 
hozzátéve: „a rendiség börtön volt, 
amelybe be lehetett jutni, de úgy 
látszott, hogy ki soha.” Mindez talán 
meglepôen hangzik, Kállay azonban 
miniszterelnökként is nagyjából ezt 
gondolta. Fontosnak tartotta ugyan a 
szélesebb néprétegek felemelkedését, 
hitte is talán, hogy a nyugati eszmék és 
gondolatok –-- a demokrácia és a szo-
ciális igazságosság elve –-- a magyar 
ugarra átültethetôk. Bízott még való-
színûleg abban is, hogy szélesebb tö-
megek juthatnak idôvel aktív politikai 
szerephez, a második világháború ide-
jén azonban semmiképpen sem látta 
ezt aktuálisnak. Még kevésbé kívána-
tosnak, legalábbis az akkori viszonyok 
közt. Abban hitt, hogy az úgynevezett 
történelmi vezetô rétegeknek (a 
dzsentrinek és az arisztokráciának is), 
s a nagyrészt belôle kinövekvô politi-
kai elitnek, megkérdôjelezhetetlen 
küldetése van a Horthy Miklós nevé-
vel fémjelzett történelmi korszakban, 
és hivatása elôl nem is térhet ki. A fô 
veszélyt a túlzó „jobboldaliság”, a ha-
gyományos alkotmányos rend kereteit 
feszegetô mozgalmak jelentették szá-
mára. Kívülrôl pedig a nácizmus ha-
tását és az egyre fenyegetôbb szovjet 
veszélyt, tehát a kisállamok aláveté-
sének bármely irányból jövô lehe-
tôségét akarta elkerülni.

Kállay Miklós egyéni habitusa jelle-
mezhetô volt Babits Mihály latin 
nyelvû szófordulatával: „nil admirari”, 
vagyis, magyarul szólva, „semmin 
sem csodálkozni”. A kihívásokat, az 
eszmék zûrzavarát Kállay egyfajta 
emelkedett nyugalommal, a „nob-
lesse”, vagyis a régi nemesség 
történelmi öntudatának kissé fölényes 
tekintetével méricskélte. A már emlí-
tett Szegedy-Maszák Aladár Kállay 
kíséretében volt annak 1942 kora nya-

rán, Hitlernél tett látogatása alkal-
mával. A következôképpen írta le a 
jelenetet, amikor a miniszterelnök és 
kísérete épphogy elhagyta Hitler ke-
let-poroszországi fôhadiszállását, az 
utazók pedig, talán valamelyest meg-
könnyebbült lelkiállapotban –-- hiszen 
a Führer újabb követelésekkel nem 
állt elô ezúttal Magyarországgal szem-
ben –-- a vasúti kocsijukban ülve, már 
egymás között elegyedhettek kötetle-
nebb beszélgetésbe: „A töretlen opti-
mizmust a német gyôzelem tekinteté-
ben Sztójay képviselte. Kállayval nem 
volt sok szerencséje, nem tudott egy 
kétoldalú konverzációig elvergôdni. 
Sztójay beszélt, beszélt, Kállay hosszú 
szivarját szívta, kinézett az ablakon, 
olykor bólintott, vagy figyelmeztette 
ôt, hogy ez a rozs elég jó, vagy az a 
krumpli nagyon gazos. Bárdossy tíz 
perc múlva nem bírta volna tovább, és 
igyekezett volna Sztójayt meggyôzni 
arról, hogy milyen nagy szamár. De 
abból beszélgetés lett volna, és Sztó-
jay elérte volna azt, amit akart. Kállay 
nem akart politikáról beszélgetni, 
illetve megelégedett Sztójay jelenté-
sével az aktuális dolgokról.”
Titkos manôverek
A háború idôszakában a külügymi-

nisztériumnak a Várban, az akkoriban 
igen impozáns látványt nyújtó Dísz 
téren magasodó épületében, a falak 
mögött sûrûn mûködött a távíró. 
Gyors, szinte követhetetlen egymásu-
tánban érkeztek (és mentek ki) a kó-
dolt táviratok, nem ritkán a miniszter-
elnök személyes utasításaival és 
észrevételeivel. Idônként bizalmas 
megbeszélésekre került sor, nyitott 
ablaknál, a lehallgató berendezésekkel 
szembeni hatékony védelemként az 
erôsen felhangosított rádió mellett 
közölték egy-egy megbízottal az an-
golszász szövetségeseknek szánt bi-
zalmas üzeneteket. A cél az volt, hogy 

az országot minél inkább megkíméljék 
a várható német háborús vereség 
következményeitôl, továbbá elôkészít-
hetô legyen Magyarországnak a há-
borúból való kiugrása is, az arra igazán 
alkalmas pillanatban. Eme alkalmas 
pillanat –-- tudjuk –-- nem érkezett el.

Súlyos titkok, súlyos elhatározások 
terhelték a döntéshozók lelkét. A ma-
nôverek egy része kezdettôl keveset 
ígért, s a titkos erôfeszítésekben részt 
vevô személyek lépései olykor kifeje-
zetten balul ütöttek ki. Szinte semmi 
köze nem volt a háborús diplomácia 
rejtett csatornáin folyó eszmecserék-
nek a békeidôben megszokott tisztelet-
teljes államközi megbeszélésekhez. 
Egy más módszerekkel jellemezhetô, 
elôre nehezen megjósolható követ-
kezményekkel járó, valamint a mani-
puláció eszközeit egyáltalán nem nél-
külözô folyamat volt ez.

Egyes személyek a semleges orszá-
gok fôvárosaiban kezdett titkos diplo-
máciai manôverek során, jó szándék-
kal ugyan, a nemzet megmentésének 
szándékával, de mégsem a kellô kö-
rültekintéssel vették a kezükbe a szá-
lakat, és így bizony alaposabban tették 
próbára a „semmin sem csodálkozni” 
szavakkal fentebb leírt higgadtságot. 
Így Kállay miniszterelnök kezébôl hir-
telen ingerültségében csaknem kiesett 
a kávéscsészéje egy vélhetôen boron-
gós délutánon, valamikor 1943 végén, 
midôn arról informálták, hogy konkrét 
tárgyalásokra kerített sort az ameri-
kaiakkal egy a magyar vezérkart 
képviselô katonai attasé Isztambulban, 
ott pedig igen határozott, fenyegetô 
hangnemû követeléseket fogalmaztak 
meg a magyar kormány felé. Most 
azután – vélekedhetett a miniszterelnök 
–-, ha a megindult tárgyalásokat meg-
szakítjuk, jönnek az amerikai bombá-
zók, vagy éppen az addigi szerény 
politikai eredmények válnak teljesen 

semmivé.
Hiszen a tét az ország belsô erôfor-

rásainak, moráljának és mozgás-
szabadságának a megôrzése volt a 
leglényegesebb idôszakra, a háború 
végére, a döntô végkifejletre. Ahogyan 
Szombathelyi Ferenc, az akkori ve-
zérkari fônök egy ízben megjegyezte: 
csakis a szuverenitás megôrzése mel-
lett lehetett még egyáltalán kiút, ha 
ugyanis a szovjetek egy már megszállt 
országba érkeznek, s ott németeket 
találnak, akkor „felfalnak” mindent 
„szôröstül-bôröstül”, tekintet nélkül 
ilyen vagy olyan érdemekre. Ha vi-
szont intakt marad a magyar hadsereg, 
akkor –-- esetleg –-- lehetôség van 
„egyezkedésre” is.

Tömören foglalta így össze a katona 
az 1944-es év kezdetének dilemmáját, 
míg két évvel korábban Kállay Miklós 
a német sikert sem látta kedvezônek a 
szövetséges – így a német gyôzelemben 
elvileg érdekelt –-- Magyarország szá-
mára, hiszen akkor Hitlernek Romá-
niát is meg kell jutalmaznia, s míg a 
mérsékelt német siker országunk 
szuverenitását megkíméli, ha „nagyon 
gyôznek” –-- vélekedett --–, hazánkat 
„megeszik” végül.
Fogság és emigráció
Szinte elviselhetetlen feszültség tette 

próbára 1944 márciusában is a mi-
niszterelnököt, aki közel érezte a döntô 
pillanatokat, a keleti front eseményei, 
a német vereségek, a frontvonalon tá-
tongó rések a szovjet erôk megérke-
zését már elôre is vetítették. Ebben a 
helyzetben a német megszállás egy-
szerre volt igen valószínû, de a rossz 
fronthelyzet miatt egyben kétséges is. 
Végül Horthy kiutazott Hitlerhez, s 
ez a lépés, amelytôl Kállay óva in-
tette az államfôt, végzetesnek bizo-
nyult.

Ezután röviddel a magyar királyi 
miniszterelnök a török követségre me-

nekült, ahol 1944. november 19-ig 
tartózkodhatott. Miután Törökország 
megszakította diplomáciai kapcsolatait 
Németországgal, Magyarországon pe-
dig a nyilasok jutottak hatalomra, a 
diplomáciai védelem lehetôsége szá-
mára megszûnt, a Szálasi-kormány ul-
timátuma után el kellett hagynia ad-
digi menedékét. A követség kapuján 
kilépve a Gestapo azonnal letartóztatta. 
Sopronkôhidára került, majd 1945-ben 
a mauthauseni és a dachaui koncent-
rációs táborokban raboskodott. A há-
ború végén Észak-Olaszországba vit-
ték, ahonnan az ôt felszabadító 
amerikaiak Capri szigetére szállítot-
ták. Késôbb is Olaszországban maradt, 
ahol 1953-ig élt, és emlékiratain dol-
gozott. Ezt követôen telepedett le az 
Egyesült Államokban.

„Talpig úriember volt” –-- vélekedett 
róla Carlile Aylmer Macartney, brit 
történész, a háború alatt az „angol 
rádió”, a BBC nálunk „Elemér bácsi-
ként” ismert, a magyarokkal szemben 
oly megértô hangja, aki két vaskos 
kötetben írta meg a Horthy-korszak 
történetét Október tizenötödike (Oc-
tober Fifteenth) címmel. A háború 
után Macartney gyakran találkozott 
Kállay Miklóssal. A volt miniszterelnök 
halálakor, 1967-ben emlékbeszédét 
ezekkel a mondatokkal zárta: „…
amikor még Capriban volt, újra fel-
kerestem Kállayt. Este sétát tettünk és 
a Nápolyi-öböl felett elnéztük a bíbor 
naplementét a Földközi-tengeren. »Mi-
lyen tündéri szép« –-- jegyeztem meg. 
Kállay helyben hagyta, de magában 
halkan hozzátette: »Igen, de mi közöm 
hozzá?« Soha nem felejtettem el.”

Joó András
A szerzô a Veritas Történetkutató 

Intézet tudományos fômunkatársa

Lapzártánk után elkezdôdött az állami ünnepség a Nemzeti Múzeumnál
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. március 26-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

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

Bocskai nagyteremben (Watkins St.bejárat)
Minden kedden de, 12. órától 

Bibliaóra a Bocskaiban 
Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017 március 26-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2017. március 26-án de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET 

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

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

BRISBANE (QLD) 
2017 március 26-án vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

GOLD COAST — ROBINA 
2017.(minden hónap elsô vasárnapján) du. 2 

órakor Bibliaóra
2017.március (minden hónap harmadik 

vasárnapján) du. 2 órától  Istentisztelet és 
magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink 

számára és mûsoruk
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második 

vasárnapján  2017. március 11.30 órától Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

és magyar nyelvû játszócsoport 
gyermekeinknek 

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

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

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

 MÁRCIUS 15.
Vasárnap, március 12-én megkoszorúzták a Carlton-i Temetôben elhe-

lyezett elsô magyar Hôsi Emlékmûvet a Nth. Fitzroy Magyar Református 
Egyház tagjai. Csutoros István, Fekete Lóránt, Nt. Dézsi Csaba, vitéz 
Budaházy lászló és neje Zsuzsika, Körtési Kató és férje János, 
valamint von Emánuel György.
A koszorúzás imádsággal, a Székely és Magyar Himnusz éneklésével 

zajlott le. Csutoros István fôgondnok
szavalja a Talpra Magyart a 

Nth. Fitzroy-i Magyar 
Református Templomban.
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Az elmúlt 
hét

A SZABADSÁG 
SÍRKERTJE

A szabadság ünnepnapja nekem idén 
is a Fiumei úti temetôkertben kezdôdik 
majd. Diákkorom óta mindig itt talál 
ez a márciusi reggel. Akkortájt még 
szegény apámmal barangoltunk a par-
cellák közt, évek múltán a párommal, 
késôbb már a gyerekekkel együtt jöt-
tem; bár voltak esztendôk, amikor 
magányosan, el-elmerengve sétáltam 
a sírok között – igaz, ehelyütt soha 
sincs egyedül az ember.

Három mauzóleum, három bástya 
ôrzi itt 1848 emlékezetét: Kossuth La-
josé, Deák Ferencé, Batthyány La-
josé. Mindig náluk kezdem a sétát. 
Három oszlop: bátorság, bölcsesség, 
mártírhalál – a szabadságharc „kel-
lékei”. Túl korán nem érkezhet ide a 
látogató, a márványlépcsôk mellett 
már kora reggel ott virít egy-egy szál 
virág, lobogó mécses, nemzetiszínû 
szalag. Sokan vagyunk ilyen vissza-
járó, csöndben emlékezô, „temetôs 
márciusiak”. Míg a lábam bírja, min-
dig jönni fogok…

A kormányzótól kôhajításnyira áll 
Görgey Artúr kovácsoltvas keresztje. 
El sem hinné az ember, mennyi virág 
borítja a bálványkatona sírját. (Kilenc-
vennyolc esztendôt élt a tábornok – 
nem, dehogy volt áruló! Maga is 
áldozat volt, méltatlanul bemocskolt 
hôs.) A Deák-mauzóleum lábánál egy 
másik legenda, Klapka György, a 
bevehetetlen komáromi vár kapitánya, 
mellette Erkel Ferenc zeneforra-
dalmár. Egressy Béni, a Szózat ze-
neszerzôje néhány parcellával távo-
labb pihen.

Szerzôtársa, a Szózat írója, Vörös-
marty Mihály távolabb fekszik, nem 
messze Arany Jánostól; méltatlanul 
szerény kriptája a Fiumei út innensô 
oldalán – istenem! – roskadozik. Hosz-
szú a séta, számlálni is alig gyôzöd a 
szabadságharc hôseit. Az 1849-ben 
nyílt sírkert elsô halottjai Buda be-
vételénél elesett magyar honvédek 
voltak. Itt, Kossuthék mellett talán 
még a „kis hôsök” is nagyobbakká let-
tek.

POSTARÉTI MEMENTÓ
Zabszem se fér a székelyföldi fôváros 

román elöljárójának ülepébe… Maros-
vásárhely román polgármestere szer-
dán arról értesítette a Székely Nemzeti 
Tanácsot, hogy nem engedélyezi a fel-
vonulásukat a péntek délutáni megem-

lékezés után, sôt petíciójukkal is leg-
följebb tíz személy mehet a prefektusi 
hivatalhoz. Ha tehetné, magát a ren-
dezvényt is betiltaná –-- csakhogy egy 
tavaly született jogerôs bírósági ítélet 
kötelezi a városvezetést: tudomásul 
kell vennie a székelyek bejelentését.

Az ünnep helyszíne, a marosvásár-
helyi Postaréten álló Székely vértanúk 
emlékmûve a hôsi helytállás szimbólu-
ma. Ezen a helyen végezték ki 1854. 
március 10-én a Habsburg-ellenes 
felkelés székely vezéralakjait; emlé-
küket másfél évszázada obeliszk ôrzi. 
Aligha mondok újat azzal, hogy az itt 
tartott megemlékezések mögött ki-
mondatlanul is a régrôl vágyott szé-
kely autonómia áll. Több mint fôhajtás 
ez a rendezvény, és ezt vállalja, ki is 
mondja a székelység.

Néhány éve sok tízezredmagammal 
én is ott szorongtam a postaréti meg-
emlékezésen. Felejthetetlen élmény 
volt. A pesti Múzeumkertben, azon a 
nagy márciuson lehetett olyan hangu-
lat, mint ott, az obeliszk tövében. Még 
az esô is ugyanúgy szemerkélt, még a 
pontokba szedett követelések is rímel-
tek: Mit kíván a magyar nemzet? –-- 
Mit kíván a székelység?… A tömeg 
szinte belepte a tavaszi domboldalt. A 
beszédek szusszanásszüneteit harsány 
kiáltások törték meg: „Tûrjünk-e 
tovább?” –-- nyomban érkezett a 
máshonnan ismert válasz: „Nem! 
Nem! Soha!”

De régen is volt 1918. december 1-je, 
amikor az Erdélyt, Bukovinát és a 
Bánságot Nagy-Magyarországtól el-
szakító Román Nemzeti Tanács Gyu-
lafehérváron azt ígérte: a megalakuló 
Nagy-Romániában teljes nemzeti sza-
badság illet meg majd minden ott lakó 
állampolgárt és felekezetet.

Hogy kopik a román emlékezet…

HARAGOSZÖLDEK
Hogy le ne üljön végképp az éppen 

egy esztendeje zajló „ligetvédô pro-
jekt”, hétfôn hajnalban újabb akciót 
hajtottak végre a városligeti zöldek.

Most azt találták ki, hogy egyikük 
föltartóztat egy bontani induló marko-
lógépet, mert az biztosan „nagyot szól” 
majd… Nem jött be. Egyrészt még tök 
sötét volt a terepen, amikor a dacos 
aktivista a masina elé állt a placcon 
(nem volt esély használható sajtófo-
tóra), másrészt a rossz látási viszonyok 
miatt a kanalas kotró gémje pont fejen 
találta a bátor vállalkozót, az meg úgy, 
ahogy volt, elharapta a nyelvét. Már-
pedig így –-- még ha sikerül is az akció 
–-- nem tudott volna nyilatkozni sze-
gény a riportereknek a környezetrom-
boló, álnok rezsim bûnös ligetrombo-
lásáról. (A kivonuló rendôrök 
elôállították a kupán csapott kaszka-
dôrt, bár nem sokra mentek vele, sze-
gény csak megszeppenve pampogott, 
ráadásul személyi iratok sem voltak 
nála…)

Egy aktivista hölgy ezek után még 
fölmászott a markoló legtetejére, de 
amikor látta, hogy fütyülnek rá, kese-
regve lekecmergett a gémrôl. (Néhány 
hete a bontásra ítélt közlekedési múze-
um tetejére mászott föl egy liberális 
tornász, onnan vitték el a tûzoltók a 
pszichiátriára. Két nap múlva megis-
mételte az attrakciót –-- most várja a 
számlát a katasztrófavédelemtôl…)

Ligetvédônek lenni sem könnyû. 
Nem csoda, hogy mostanra oda jutot-
tak, nemcsak a fákhoz, már a bokrok-
hoz sem engedik közel a metszeni 
akaró kertészeket az elkeseredett „zöl-
dek”; ha kell, torlaszokat állítanak, ölre 
mennek. A brigád kemény magja 
egyébként már jó ideje életvitelsze-
rûen a ligetben él, sátort állít, tüzet 

rak, bokor alá piszkít. Ne szépítsük, 
kiléptek a civilizációból. Visszavadul-
tak.

Ha a liberális sajtóban nem is, talán 
valamelyik ismeretterjesztô csatornán 
még fölbukkanhatnak: National Geog-
raphic, Life Network, Animal Planet, 
stb .

TRANSZSZEX-
MESTERKURZUS

Pedig már azt hittem, idehaza túlju-
tottunk, kinevetgéltük magunkat a 
genderelmélet körüli tudományos ör-
dögûzésen –-- de nem. Sôt, hírek sze-
rint az ELTE elindítja a társadalmi 
nemek tanulmánya elnevezésû mes-
terszakot, világért se maradjon gen-
derszakértô nélkül az ország. Aki 
esetleg nem tudná, a genderelmélet 
azt is feszegeti, hogy a lányokat fiús, a 
fiúkat lányos nevelésben is lehetne 
részesíteni, hogy aztán felnôttkoruk-
ban maguk dönthessék el, melyik ne-
met választják. (Annak idején az óvo-
dákban csaknem bevezették a gender-
nevelést. Ha nem bukik meg Fletó, 
lehet, hogy ma koedukált vécéket 
használna a nemzet…)

A tervezett ELTE-mesterszak persze 
több hagyományôrzô (értsd: elavult, 
heteroszexuális) szervezetnél kiverte 
a biztosítékot.

A KDNP ifjúsági szervezete egyene-
sen nyílt levélben fordult a rektorhoz: 
„Önök (…) egy tudománynak álcázott, 
félrecsúszott témával szeretnének 
foglalkozni mesterképzés keretében. 
Nem gondoljuk, hogy Magyarország 
megengedheti magának azt a luxust, 
amit néhány skandináv ország, hogy 
közéleti témái legfontosabbja a mel-
ékhelységek jelzései, illetve, hogy mi-
nél több semleges játékot, tankönyvet 
állítsanak elô.” (Mások ennél cifrábban 
fogalmaztak, tôlük nem idézek.)

Természetesen a genderesek is el-
mondták a magukét: szerintük meg 
nem szép a társadalomtól, hogy sémát 
kényszerít az egyénre, csupán azért, 
mert az nô vagy férfi. Az ilyen elvá-
rások leszûkítik az egyén választási 
lehetôségeit…

Idebiggyesztek egy kapcsolódó szi-
getországi hírt. A Brit Orvosi Kamara 
kijelentette, nem szabad a várandós 
hölgyeket „kismamának” hívni, mert 
az sérti a transzszexuális polgárok 
jóérzését. Helyette az „állapotos em-
ber”, vagy a „terhes személy” haszná-
latát javasolják.

Nekem a genderes emberre lenne 
ötletem: terhelt személy.

HÛVÖS HÍREK
Ismerve a hazai börtönviszonyokat 

(én csak a hírekbôl) --– zsúfoltság, 
lepukkant cellák, goromba személyzet 
stb. –--, az ember különös érdeklôdéssel 
olvassa a Norvégiában keltezett mina-
pi hírt. Az ottani másodfokú bíróság 
arra jutott: nem sérültek Anders Brei-
vik emberi jogai. A hetvenhétszeres 
tömeggyilkos ugyanis azzal vádolta 
meg a norvég államot, hogy fogva 
tartása során folyamatosan sérülnek 
az emberi jogai. Nem elég, hogy gyak-
ran megmotozzák, frissensültek he-
lyett mikrohullámú sütôben melegített 
ételeket kell ennie, ráadásul mûanyag 
evôeszközökkel. Sôt elôfordult olyan is 
–- áll a beadványban –--, hogy a smasz-
szer hidegen szervírozta a reggeli ká-
véját. „Úgy bánnak velem, mint egy 
állattal” –- kesergett a panaszos.

Aki nem tudná, a sztárharamia ma-
gánzárkában tölti huszonegy esztendôs 
büntetését (háromcellás lakosztályt 
képzeljünk el futópaddal, szobabicik-

livel, számítógéppel, könyvekkel, friss 
újságokkal), rendszeresen látogatókat 
fogad. Két éve karácsonykor egy mé-
zeskalácssütô versenyen is kipróbál-
hatta magát. Breivik ügyvédje máris 
közölte, fellebbeznek az ítélet ellen. 
Ha a legfelsôbb bíróság is elutasítja a 
panaszukat, mennek az Emberi Jogok 
Európai Bíróságához, de ha kell, a Jó-
istenhez is. Egyébként sok a baj a 
skandináv börtönökkel. A minap egy 
letartóztatott migráns azért kérte át-
helyezését szülôhazájába, Eritreába, 
mert a svéd börtönben többször meg-
fenyegették, és állítólag két pofont is 
kapott. (A panaszos két éve minden 
elôzmény nélkül halálra késelt egy nôt 
és annak fiát. Mint mondta, menedék-
kérelmének elutasítása miatt volt 
bosszús.)

Idehaza ellenben néha jó hír is érke-
zik a rácsok mögül. A Blikk írja, hogy 
a karcagi Bróker Marcsi remekül érzi 
magát az elôzetesben, jól kijön a többi 
latorral, többnyire ô viszi a szót. Volt 
cellatársa szerint ki se akar jönni a 
kaptárból. Ha a több ezer meglopott 
károsultra gondolok, meg is értem…

A BIKA MÉG 
MARADHAT

Spanyolországi genderaktivisták sze-
rint gyûlöletbeszéd azt állítani, hogy 
amelyik gyereknek fütyije van, az fiú 
–-- írja a PestiSrácok.hu. (A genderel-
mélet más mellett azt feszegeti, miért 
ne lehetne a lányokat fiús, a fiúkat lá-
nyos nevelésben részesíteni, hogy az-
tán felnôttként maguk dönthessék el, 
melyik nemet választják.) A mozgal-
márok több nagyvárosban kampányt 
indítottak –-- plakátokon meztelen kis-
gyerekek láthatók, ellenkezô nemi 
szervvel; a fiú a lányéval, a lány a fiú-
éval. Nagy az Isten állatkertje. Az el-
mebeteg lépésre válaszképp az egyik 
keresztény szervezet ellenkampányt 
szervezett, országjáró autóbuszukra 
azt írták: „Ne hagyd magad összeza-
varni!” Madrid baloldali fôpolgármes-
tere erre válaszul elvitette a „szélsô-
ségesek” buszát.

Már Hispánia is itt tart… Mélyen 
egyetértek az elkeseredett kommen-
telôvel: „A nemiidentitás-zavaros figu-
rák jobban tennék, ha a betegségüket 
népszerûsítô kampányokra fordított 
pénzeket saját kezeléseikre költenék.”

Félek, már késô. Miután a nyugati 
országok sorra engedélyezték az azo-
nos nemûek házasságát, a „haladás” 
hívei megindították a transznemûség 
elfogadtatásáért folyó háborút. Ennek 
vagyunk tanúi. Amerikában és Nyu-
gat-Európában egyre több egyetem 
karolta fel a témát. (Ôsztôl az ELTE is 
elindítja a társadalmi nemek tanul-
mánya címû mesterszakot. A gendere-

sek szerint nem szép a társadalomtól, 
hogy sémát akar kényszeríteni az 
egyénre, csupán azért, mert az nô 
vagy férfi. Ezzel leszûkíti az egyén 
választási lehetôségét, hogy maga 
dönthessen, fiú lesz-e vagy lány.) Egy 
másik kommentelô írja: „A skandiná-
vokra már régen keresztet vetettem, 
ôk menthetetlenek. De hogy már a 
macsó spanyolok is?!…”

A bikaviadaloknál egyelôre marad a 
régi felállás. Nem kérdezik a bikát, mi 
szeretne lenni.

JUHÁSZ, A FÜTYÜLÔ
Ha tehetné, továbbra is a fütyülôjével 

babrálna az Együtt minipárt elnöke. 
Juhász Péter Facebook-videóban je-
lentette be, hogy a rendôrség nem en-
gedélyezte a március 15-én a Nemzeti 
Múzeumhoz tervezett Együtt-fütyü-
lést.

A notórius fôfütyülô szerint ez tör-
vénytelen, ilyesmit csak akkor tilthat 
meg a rendôrség, ha az akadályozza a 
közlekedést vagy a népképviseleti 
szervek munkáját. Juhász fütyül a fô-
kapitány indoklására, aki a Fôvárosi 
Munkaügyi Bíróság 2015. januári ha-
tározatából idéz: „Március 15-e olyan 
kiemelt nemzeti ünnep, melynek tör-
ténelmi jelentôsége mint speciális kö-
rülmény mérlegelési mozgásteret in-
dokol az állam oldalán a gyülekezési 
jog korlátozásában.”

Hogy miért akar már megint füttyög-
ni a rókaképû ember? (Akit egyébként 
–-- könnyesre kacagtam magam --– 
MSZP-sek fütyültek ki nemrég egy 
lakossági fórumon.) Íme: „Követeljük, 
hogy Orbán Viktor hallgassa meg 
személyesen is a magyar népet. Adjon 
lehetôséget arra, hogy ne csak fütty-
szóval, hanem tartalmi felvetésekkel 
is befolyásoljuk Magyarország sor-
sát.” Úgy mondja ezt a lánglelkû ken-
dermagos, mintha feloszlatták volna 
az Országgyûlést, az ellenzéki pártokat 
meg a teljes sajtót, és már csak az ô 
fütyülôje maradt…

Juhász Péter átlátszó, mint a liberális 
hírportál. Miközben hülyének nézi a 
környezetét, rém rafináltnak gondolja 
magát. Arra játszik, hogy orbáni dik-
tatúráról szavalhasson, ahol már fü-
tyülni sem engedik a szegény embert. 
Erre biztosan rácuppan majd a meg-
felelô hazai és nemzetközi ajvéksajtó… 
Ha történetesen mégsem tiltanák be a 
randalírozást, és az Együtt-fütyülôket 
felpofozná az ünnepelni vágyó tömeg, 
az sem rossz: „Lám, az Orbán-rezsim 
tétlenül szemléli a tüntetôk bántal-
mazását!”

Egy a lényeg: mártírrá lenni minden-
képpen. A fütyülô, amit Juhászék a 
kezükben szorongatnak, csak eszköz.

Meg az elnök szimbóluma.

ahogy 
Pilhál György 

látta



 12. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                           2017. március 23.    

KRÓNIKA
Emlékezés Adelaideben
Szerény számú ünneplô közönség 

vett részt március 12-én vasárnap a 
Dél-Ausztráliai Magyar Klubban tar-
tandó ünnepségen. 

A Dél-Ausztráliai Maqyar 
Egyesületek Szövetsége által szerve-
zett mûsorban felelevenítették a sze-
replôk a magyarság életét befolyásoló 
fontosabb állomásokat, a honfoglalás-
tól kezdve az ún. rendszerváltoztatá-
sig.

 Mint azt Nt. Szabó Attila református 

lelkész hangsúlyozta: „Bárhol éljünk a 
világon, 1848. március 15. eszünkbe 
juttatja az egyén és közösség sza-
badság iránti vágyát. Magyar közös-
ségként fontosnak tartjuk errôl meg-
emlékezni.

A szabadságért mindig küzdeni kell, 

de ez a küzdelem sosem hiábavaló.”
Az ünneplôk a mûsort követôen meg-

koszorúzták az épület elôtt található 
emlékmûvet és a tavaly felavatott 
kopjafát.

Czár László

Administrative Secretary

for the Committee

 of the Arpad 

Elderly

Welfare Society

We are seeking a responsible and reliable person with 

good computer skills for 20 hours per week.

Type of employment: Casual: Part time 20 

hours per week

Accountable to: The Committee of the Arpad 

Elderly Welfare Society

General duties include:
• attendance at Committee and Sub-Committee 

meetings;

• preparation and distribution of agenda and 

Minutes of Committee Meetings and the AGM;

• maintenance of Society members’ database

• fi ling of records;

• general secretarial work;

• maintenance and update of website and 

Facebook;

• downloading and distributing Aged Care 

workshops, seminars, conferences for Committee 

members and/or staff;

• Planning and organization of Open Day and other 

committee activities.

Necessary Skills
• Patience, tolerance and a positive approach; 

• Excellent telephone and face to face 

communication and interpersonal skills; 

• Initiative, fl exibility and enthusiasm; 

• The ability to work without supervision; 

• Computer literacy is essential, including Word, 

Excel, Power Point

• Good keyboard skills and typing speed; 

• Good written expression, spelling and command 

of the English language; 

• Hungarian language is an advantage.

Principle Accountabilities
• Interact positively with the staff at Arpad;

• Provide assistance to the Secretary and 

Committee members including research, typing 

and e-mail;

• Answer face to face and telephone queries 

promptly, courteously and with sensitivity; 

• Distribute and assess incoming mail, faxes and e-

mails;

• Maintain appropriate fi ling systems; 

• Develop databases for a range of groupings; 

To apply for the position: Please provide 

detailed CV including a photo in MS Word format.

Email to jjhajdu@bigpond.com 

Applications close: 24 March 2017

For further information please call 0408 314 922
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SPORT

NYOLC 
GYORSKORCSOLYÁZÓNK 

ÉREMMEL MENT HAZA 
A VB-RÔL

Nehezen indult, de végül egész szé-
pen zárult számunkra a rövidpályás 
gyorskorcsolyázók rotterdami világ-
bajnoksága. Vasárnap mindkét váltónk 
dobogóra állhatott, a nôk a második, a 
férfiak a harmadik fokára, Liu Sha-
oangnak pedig az 1000 méter ered-
ményhirdetésénél is jelenése volt, 
ahol ezüstérmet akasztottak a nya-
kába. 

Hollandiában, ahol nemzeti sport a 
gyorskorcsolyázás, nem kellett külö-
nösebben csalogatni a szurkolókat a 
vb-re, minden nap gyakorlatilag össze-
jött a telt ház az Ahoy Arénában, 
mintegy tízezren zsúfolódtak össze a 
tribünökön. A közvetlenül mellette 
elhelyezkedô kisebb csarnokban pedig 
rá lehetett hangolódni a versenyekre. 

A vb-n vasárnapra egyéniben már 
csak az a kérdés maradt, hogy 1000 
méteren és összetettben ki viszi el a 
pálmát. A nôknél Jászapáti Petra a 
középdöntôs futamában a harmadik 
helyen haladt, amikor az orosz Konsz-
tantinova meglökte, és palánknak csa-
pódott, a bûnös pedig még rá is zuhant. 
A szegedi versenyzô fogta is a kezét, 
amikor feltápászkodott, de szerencsé-
re nem lett nagyobb baja. A bírók 

továbbjuttatták az elôdöntôbe, ahol 
egy ellenfelét lehagyva negyedik lett, 
így mehetett a B döntôbe, és végül a 
hetedik helyen végzett a világbajnok-
ságon.

A férfiaknál a középdöntôben Knoch 
Viktor hiába lett második a futamában, 
erôsen vitatható döntéssel kizárták – 
szakvezetésünk nem is titkolta a fel-
háborodását, de Knoch sem -, a követ-
kezô futamot viszont Liu Shaolin 
Sándor megnyerte, és innen idôered-
ményével a harmadik helyen záró Liu 
Shaoang is továbbjutott az elôdöntôbe. 
Ahonnan a fináléba már csak Liu 
Shaoang, bírói döntéssel, mert a kana-
dai Girard komoly kalamajkát okozott, 
és ezért megkapta a jól megérdemelt 
büntetést. Liu Shaolin a B döntôbe 
azért befért, és itt gyôzött is – az 
elôdöntôs futamában harmadikként 
zárt -, végül a hatodik helyen végzett a 
világbajnokságon.

Az 1000 méteres távon Liu Shaoang 
idén megnyerte a világkupa-pont-
versenyt, mégse mondhattuk, hogy ô a 
topfavorit, mert ez a cím nem ugyanaz, 
mint mondjuk alpesisíben, ahol csak 
az óra az ellenfél. A tempó diktálását 
bátran felvállaló versenyzônknek a 
fináléban négy kôkemény riválisa is 
akadt testközelben – egy-egy koreai, 
kínai, kanadai és orosz -, a célban 
azonban csak a nagy hajrát kivágó 
koreai Szeo Ji Ra volt elôtte. 

A vb végén pedig jöttek a váltók, és 
újra ünnepelhettünk. Elôbb a nôk – 
Bácskai Sára, Heidum Bernadett, 
Jászapáti Petra, Keszler Andrea – a 
második helyen végeztek 3000 
méteren a kínaiak mögött, majd a 
férfiak – Burján Csaba, Knoch Viktor, 
Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang – egy 
hektikus verseny végén harmadikok 
lettek 5000 méteren, a hollandok és a 
kínaiak mögött. Keszleréknek kétség-
kívül jól jött, hogy náluk a hollandok 
elestek, Knochéknak pedig az, hogy az 
oroszokat kizárták, de bennünket is 
annyi balszerencse sújtott már a sze-
zonban, és itt Rotterdamban is, hogy a 
sors csak valamennyit törlesztett 

nekünk. „Az igazat megvallva most 
beszélni sem tudok, az is fáj, annyira 
kihajtottuk magunkat. A lényeg azon-
ban az, hogy jól futottunk és nem 
hibáztunk, ez volt a kulcs. Még mindig 
van hova fejlôdnünk, de megmutattuk, 
hogy a nagy csapatokkal is fel tudjuk 
venni a versenyt” – fogalmazott 
Keszler Andrea.

Jászapáti Petra olyannyira mindent 
kiadott magából, hogy a döntô után 
rosszul lett, s csak azután tudott nyilat-
kozni, hogy újra életképes állapotba 
került: „Nagyon boldog vagyok, ha 
valaki elmondja elôre, hogy ez történik 
velünk, biztosan nem hiszem el. 
Amikor még az egyéniben az orosz 
lány rám esett, aki jóval nagyobb ter-
metû nálam, meghúzódott a vállam, 
most is érzem, de a döntôben az ad-
renalin elnyomta a fájdalmat.”

Válogatottunkból egyedüliként Liu 
Shaoang érkezett két éremmel az in-
terjúzónába: „Akárcsak a tavalyi vb-n, 
most is egy ezüstöt és egy bronzot 
szereztem, és összességében örülök, 
hogy így alakult. Ami az 1000 méter 
illeti, úgy gondoltam, hogy beállok a 
koreai srác mögé, de jobban rajtoltam 
nála, úgy alakult, hogy az élre került 
kanadai versenyzô mögé tudtam be-
állni. Aztán amikor én vettem át a 
vezetés, úgy voltam vele, hogy meg-
próbálok mindent beleadni. Ám ahogy 
egyre több kör ment le, fokozatosan 
kezdtem fáradni, a koreai fiú végül 
megelôzött. Benne több erô volt, de 
szerencsére annyi azért bennem is 
maradt, hogy le tudjam védeni azokat, 
akik mögöttem voltak. Ennek az 
ezüstnek nagyon örülök, a váltó miatt 
van bennem némi hiányérzet. Azonban 
láttam, hogy nagyon erôs a mezôny, 
szombaton a saját bôrömön tapasz-
taltam, hogy mindenki jó formában 
van. Én úgy mentem fel a jégre, hogy 
az érem a minimum, s ezt végül 
teljesítettük.”

Maradjuk annyiban, az se baj, ha a 
maximum jövôre a pjongcsangi 
olimpián jön össze.

Laci és Pali 
Miriuta Laci, aki Vasile Miriutaként, román családba született Nagybányán, 

remekül szerepel edzôként a Kolozsvári Vasutassal (CFR Cluj), pedig tudom, 
hogy még szívesebben ülne magyarországi csapat kispadján, a családja is itt él, 
a gyerekei magyarnak születtek. Ahogyan egykor játékosként is az ô döntése 
(pokolian nehéz és kockázatos döntése) volt, hogy magyar állampolgár lett. 
Nem rajta múlott, hogy Bukarestben végül nem lépett pályára a koronás 
címeres mezben Románia ellen 1999-ben. Ô szakmailag és lelkileg is készen 
állt.

Ahogyan aztán Leandro vagy Nemanja Nikolics esetében is boldogok lehettek 
a magyar szurkolók, hogy egy brazil és egy szerb-magyar futballista úgy 
döntött: a jövôjüket magyar állampolgárként, s ha sikerül, magyar válogatott 
játékosként képzelik el. Leandrónál talán a futballszövetség volt a kezdeményezô 
még U21-es válogatott korában, de a másik két említett esetben maguk a játé-
kosok határozták el, hogy rálépnek az útra, amely korántsem biztos, hogy 
elvezet a válogatottsághoz vagy bármilyen sikerhez. Azt hiszem, Miriuta Lász-
lót sok mindenért kárpótolta a sors, amikor magyar válogatottként gólt szerzett 
Spanyolország ellen (1–1) a Puskás Ferenc Stadion névavató mérkôzésén, de 
Nikolics Nemanját is igazolta az élet, amikor Európa-bajnokságon futballoz-
hatott választott hazájáért. Mi mást kívánhatnánk tehát a Videoton rokonszenves 
(még két napig) brazil védôjének, Paulo Viníciusnak, ha már eltökélt célja, hogy 
magyar állampolgár, majd magyar válogatott legyen: legyen neki is része 
hasonló élményekben meggypiros mezben!

Egyfelôl megható, hogy ezek a játékosok (emlékezzünk Nikolics esetére, akit 
egy percre sem volt hajlandó beállítani a csapatba Egervári Sándor, amikor 
már régen rászolgált, és mindent megtett ezért a pályán és a pályán kívül) ak-
kor is akarják a magyar állampolgárságot, ha egyébként a szövetségi kapitány 
és az ország különösebben nem erôlteti az útlevélcserét, másfelôl viszont ezek 
az esetek is rávilágítanak arra, hogy talán érdemes lenne elébe menni egy-egy 
ilyen döntésnek, s a szövetségnek, a kapitánynak kezdeményezni egyes tehet-
ségek honosítását. Kevésbé szégyenlôsen, sokkal céltudatosabban, mert a jó 
futballistákban sokkal gazdagabb országok sem röstellik már régóta, ha ho-
nosíthatnak egy-egy, származását tekintve olykor egyáltalán nem közülük való 
külföldi tehetséget.

Isten hozta Magyarországon Vinícius Paulót, aki talán egyszer a válogatott 
szurkolóinak „Palija” lehet. 

Szöllôsi György (Nemzeti Sport)

OTP Bank Liga, 23. forduló:
FTC – Haladás 3-1 (3-0)
A Ferencváros a nigeri középpályás, 

Amadou Moutari góljával közvetlenül 
a kezdés után, már a 14. másodpercben 
megszerezte a vezetést. Késôbb a Var-
ga Rolanddal szemben elkövetett sza-
bálytalanságért megítélt büntetôt Ge-
ra Zoltán váltotta gólra, a szünet elôtt 
pedig Böde Dániel szenzációs találattal 
növelte a különbséget. A csatár a saját 
térfelérôl indult kicselezte az elôtte 
álló védôket, és a tizenhatoson belülrôl 
bombagólt lôtt Király Gábor kapujába 
– megszerezve 100. ferencvárosi 
színekben elért találatát.
Újpest- Honvéd 1-1 (0-1)
A találkozó elején az Újpest alakított 

ki több lehetôséget, melyek magukban 
hordozták a gólszerzés esélyét, egy 
védelmi hibát kihasználva azonban – 
Mohl nem tudott rendesen felsza-
badítani egy beadás után – Zsótér 
bombagóljával mégis a vendégek sze-
reztek vezetést. 

A fordulást követôen óriási erôbe-
dobással indultak meg a lila-fehérek 
az egyenlítés érdekében, és sorozatban 

alakították ki a helyzeteket, míg a kis-
pestiek gyors kontrákkal próbáltak 
veszélyeztetni. Éppen ezért kifejezet-
ten izgalmas, lüktetô 20-30 percet lát-
hatott a közönség, a hajrára azonban 
az Újpest kissé elkészült az erejével, 
így a támadások is alább hagytak. 
Ennek ellenére a 91. percben egy szög-
let utáni kavarodásban az Újpest 
egyenlíteni tudott, ezzel egy pontot 
otthon tartott.
MTK -Vasas 1-0 (1-0)
Mezôkövesd -Gyirmót 1-1 (0-1)
Debrecen-Paks 1-3 (0-0)
Hiába játszott mezônyfölényben az 

elsô félidôben a hazai együttes, a 
paksiak jól szervezett védelmét gya-
korlatilag egyszer sem sikerült fel-
törnie. 

A második félidôben támadóbb szel-
lemben játszott a Paks, amely Haraszti 
révén a vezetést is megszerezte a 61. 
percben. A hazaiak rövid idôn belül 
Tôzsér szabadrúgás góljával egyen-
lítettek. A Paksnak azonban erre is 
volt válasza, a vendégek a folytatásban 
ugyanis még kétszer bevették a DVSC 
kapuját.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A Lao, 2. Aranyszájú 
Szent János, 3. gúnyiratot, gyalázkodó 
röpiratot, 4. A kémcsövet, 5. Az er-
délyi Apáca községben, 6. A katicabo-
gáré, 7. A jupiter-szimfónia (C-dúr), 8. 
Michelangelóé, 9. Bécsé, 10, Bláthy 
Ottó Titusz találmánya.

E heti kérdéseink:
1. Hogyan lehet kiszámítani a kör 

kerületét?
2. Milyen töltésû elemi részecske a 

proton?
3. Ki volt a független India elsô mi-

niszterelnöke?
4. Mi volt a neve a szöuli olimpia 

kabalafigurájának, a kistigrisnek?
5. A brit birodalom melyik részét 

nevezték a „a korona ékkövének”?
6. Mi a közismert neve a hódpat-

kánynak?
7. Mik a verenyszámai a militárynak, 

a lovastusának?
8. Ki írta a Hajnal Badányban, az 

Ôszi vásár és a Ballagó idô c. re-
gényeket?

9. Melyik településünk török kori 
neve volt Hamzsabég?

10. Melyik országban található a Ma-
to Grosso fennsík? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Ki tudja nekem megmondani, hogy 

mikor jó a fáról leszedni a gyümölcsöt? 
--- kérdi a tanító néni. A kis Gazsi 
jelentkezik:

--- Amikor nincs otthon a szomszéd!
* * *

--- Egy ukrán, egy cigány, és egy 
román ülnek egy kocsiban. Ki vezet?

--- Hát a rendôr!
* * *

--- Mi a kannibálok kedvenc gyors-
kajája?

--- ???
--- A pizzafutár.

* * *
--- Mi az? Fekete a színe, de fehér 

levelei vannak?
--- ???
--- Néger postás.

* * *
Jön egy nô a dokihoz, kékre --- zöldre 

verve, a doki felkiált:
Istenem, mi történt magával?
--- A nô mondja: Akárhányszor 

hazajön az uram részegen, annyiszor 
megver.

--- Hm, mondja az orvos, tudok erre 
egy teljesen biztos és hatásos szert.

--- Ezután amikor hazajön az ura 
részegen, vegyen egy csésze kamilla-
teát, és öblítse a torkát, alaposan 
öblítse...

--- 2 hét múlva jön ugyanaz a nô a 
dokihoz, kisimulva, kivirágzóan néz ki, 
és megköszöni a csodaszert az or-
vosnak.

--- Doktor Úr, csodálatos amit ja-
vasolt, képzelje el, jön az uram holt 
részegen én meg öblítem, csak öblítem 
a torkom, ô meg nem bánt engem...

--- No látja, egyszerûen csak kussolni 
kell....

* * *
Színésznövendék meséli az apjának:
--- A vizsgadarabomban igen nehéz 

szerepem lesz. Egy olyan férfit kell 
játszanom, aki 20 éve nôs.

Mire az apja:
--- Legközelebb olyan szerepet 

válassz, amiben meg is szólalhatsz!?
* * *

 Érdekesen öltözött pasas beballag a 
kocsmába, pórázon vezetve egy kro-
kodilt. Megkérdezi a csapost:

--- Kiszolgálnak itt országgyûlési 

Egyperces tudományNÉMET KUTATÓK 
SZERINT MONA LISA 
AZÉRT MOSOLYOG, 

MERT BOLDOG
Mona Lisa rejtélyes mosolya csupán 

„egy boldog” nô mosolya –-- erre a 
következtetésre jutottak tudósok, miu-
tán arckifejezésére reagáltattak egy 
tizenkét tagú csoportot.

A Leonardo da Vinci (1452-1519) 
híres képe iránti világméretû lelkese-
dés többek között „arckifejezése két-
értelmûségének” köszönhetô --– emlé-
keztet a Scientific Reports címû szak-
folyóiratban megjelent tanulmány, 
amely megoldani véli a rejtélyt.

A kutatók 12 embernek mutattak fe-
kete-fehér képeket Mona Lisa moso-
lyával, amelyeken az ajkak görbülete 
enyhén változott.

Össze-vissza sorrendben több képet 
mutattak nekik (az igazi mosolyt, né-
gyet boldogságot kifejezô, magasab-
ban álló szájszeglettel, négyet pedig 
szomorúságról tanúskodó szájszeg-
lettel), harmincszor egymás után.

„Tekintettel a leírásokra, amelyeket 
a mûvészettörténészek adtak a mûrôl, 
azt vártuk, hogy az eredeti lesz a 
legkétértelmûbb” –-- mondta Jürgen 
Kornmeier, a németországi Freiburg 
egyetemének idegtudományokkal 
foglalkozó professzora.

„Nagy meglepetésünkre a résztvevôk 
az esetek közel 100 százalékában az 
eredeti változatot értelmezték a bol-
dogság kifejezéseként” –-- tette hozzá.

A kutatók beismerték, hogy a tanul-
mány csak a szomorúságtól a boldog-
ságig terjedô skálát vizsgálta, és nem 
vettek figyelembe más típusú érzel-
meket, amelyek a rejtélyes mosolyban 
kifejezôdhetnek.

2005-ben az Amszterdami Egyetem 
tudósai szintén megpróbálták dekódol-
ni Mona Lisa mosolyát, más módszer-
rel, és árnyaltabb eredményekre ju-
tottak.

A képet érzelemfelismerô szoftverrel 
vizsgálták. Az alkalmazott algoritmus 
figyelembe vette az arc fôbb vonásait, 
az ajkak görbületét, a szemek körüli 
szarkalábakat, és ezeket hat alapvetô 
érzelemmel kapcsolták össze.

A számítógépes program arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy Mona Lisa 
mosolya 83 százalékban boldogságot, 9 
százalékban megvetést és 2 százalék-
ban dühöt fejez ki.

A feltehetôen 1503-ban Firenzében 
elkezdett arckép minden valószínûség 
szerint Lisa Gherardinit, Francesco 
del Giocondo firenzei kelmekeres-
kedô hitvesét ábrázolja, innen kapta a 
Gioconda elnevezését. Az olasz szó 
jelentése „vidám”.

Voltak vegetáriánus 
neandervölgyi törzsek is
Területenként nagyon eltérô módon 

táplálkozott a neandervölgyi ember: 
hol húsevôként, hol vegetáriánusként 
élt, ráadásul fájdalomcsillapítót és an-
tibiotikumokat is fogyasztott --- állapí-
totta meg egy nemzetközi kutatócso-
port.
Laura Weyrich, az ausztrál Ade-

laide-i Egyetem kutatója és munka-
társai öt egyed fogait vizsgálták meg, 
melyeket a belgiumi Spy-barlangban, 
a spanyolországi El Sidronban és az 
olaszországi Breuil-barlangban talál-
tak. Lekapartak róluk némi fogkövet 
és DNS-vizsgálatnak vetették alá 
ôket.

„A fogkô nemcsak a szájban élô mik-
roorganizmusok és légutakban és az 
emésztôcsatornában lévô kórokozók 
nyomait ôrizte meg, hanem az akko-
riban fogyasztott élelem maradványait 
is” --- közölte Weyrich.

A mai Belgium területén 42 ezer éve 
élô neandervölgyi ember fogkövében 
a kutatók gyapjas orrszarvú és muf-
lon, valamint ehetô tintagombák DNS-
ét találták. Az ilyen ételek jellemzôek 
a füves puszta vadászaira.

Az Ibériai-félszigeten ezzel szemben 
húsban szegény táplálékuk volt, az 

innen származó fogak arról árulkod-
nak, hogy a neandervölgyiek a Physco-
mitrella patens nevû moszatot, fenyô-
magvakat és gombákat fogyasztottak. 
A spanyol neandervölgyiek tehát az 
erdôkben gyûjtögetett, vegetáriánus 
táplálékon éltek.

Az olaszországi barlangból származó 
fog már nem tartalmazott elemezhetô 
állapotú örökítôanyagot.

A spanyolországi El Sidron lakói 
nemcsak a szegényes táplálkozástól, 
hanem egészségi problémáktól is 
szenvedtek: betegséget okozó gombá-
kat is találtak náluk, a szakértôk felté-
telezése szerint penészes növényeket 
fogyaszthattak.

Az egyik egyedet emellett a nyomok 
szerint fogtályog és krónikus gyomor- 
és bélgyulladás kínozta, melyeket 
valószínûleg fájdalomcsillapítóval és 
antibiotikummal próbált kúrálni. Fog-
kövében ugyanis nyárfa és penicillin-
gomba DNS-ét fedezték fel.

A nyárfa hajtásában, levelében és 
kérgében szalicilsav van, a mai aszpi-
rintabletták hatóanyaga. A neander-
völgyi valószínûleg ezeket rágta, hogy 
csillapítsa fogfájását. A penicillin-
gombák szintén természetes antibio-
tikumok, melyek segíthettek a bél-
rendszer krónikus gyulladásán.

„Természetesen nem tudunk részle-
teket arról, hogyan szerezték meg a 
tudást a gyógynövények hatásáról, de 
az biztos, hogy alkalmazták” --- emel-
ték ki a szakemberek, akik kutatásaik 
eredményérôl a Nature tudományos 
lapban számoltak be.

kéviselôket? --- Természetesen... --- 
hajlong a csapos.

--- Helyes. Akkor nekem egy viszkit, 
a krokodilomnak egy országgyûlési 
képviselôt.

* * *
 --- Hogyan köszönnek a politikusok 

egymásnak a Parlamentben?
--- Legyen ön is milliomos!!

* * *
 Az iskolában Móriczkát felszólítja a 

tanár:
--- Na fiam! Sorold fel nekem a baráti 

országokat.
--- Csehszlovákia, Románia, NDK, 

Bulgária, Lengyelország.
--- Jól van! Ám a legfontosabb ki-

maradt: a Szovjetunió.
--- Az nem baráti ország hanem test-

véri.
--- Ugyan miért? --- kérdi a tanár
--- Mert a barátait maga választja 

meg az ember.
* * *

  A szocializmus öt törvénye:-
 Ne gondolkodj!
--- Ha már gondolkodsz, ne beszélj!
--- Ha gondolkodsz, beszélsz, ne írj!
--- Ha gondolkodsz, beszélsz és írsz, 

akkor ne írj alá!
--- Ha gondolkodsz, beszélsz, írsz és 

még alá is írod, akkor ne csodálkozz!
* * *

November hetedikén a párttitkár fel-
hívja Brezsnyev elvtársat és megkér-
di:

--- Szabad-e egy ilyen nagy ünnepen 
mint a mai, nemi életet élni?

Brezsnyev elgondolkodik, és azt 
mondja:

--- Igen elvtárs, szabad. Csak ügyelni 
kell arra, hogy ne okozzon nagyobb 
örömet az ünnepnél....

* * *
Két öreg néni eteti a galambokat. Az 

egyik megszólal:
--- Te, ezek a galambok olyanok, mint 

a politikusok.
--- Miért? --- Hát mert amíg lent 

vannak a földön, addig a kezünkbôl 
esznek, de ahogy felkerülnek, csak 
szarnak a fejünkre!



05:25 Öt kontinens 
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek 
08:40 Három jármód 
Portugál dokumentumfilm-

sorozat   a lovak szerelme-
seinek ajánljuk. A sorozat 
elsô fele   Portugália egyik 
leghíresebb lófajtájával, a 
luzitánóval foglalkozik. 
09:15 Világ
09:40 Summa
10:00 Önkéntesek
10:25 Az utódok remény-

sége
11:00 Angol nyelvû hírek
11:25 Keserû igazság 

(1956)  Magyar játékfilm 
Szereplôk: Bessenyei Fe-
renc  Gábor Miklós Ruttkai 
Éva Szemere Vera  Sin-
kovits Imre Várkonyi Zol-
tán 1956-ban készült filmje 
30 évig pihent dobozban, 
csak 1986 ôszén került a 
mozikba. A hatalom félt 
ettôl a tényfeltáró alkotástól, 
amely egy, a valóságban 
megtörtént esemény játék-
filmes feldolgozása.
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk (2016)
Seregélyes Székesfehér-

vár szomszédságában, a hû-
vös, ôszies idôjárást feled-
tette velünk a helyiek meleg 
vendégszeretete, ízletes 
ételei és a sok kulturális 
egyesület, amely mind a 
községért, a közösségért 
dolgozik.  Fehér krumplifô-
zelék csurgatott tojással, 
Józanító máj, Sörös gombóc, 
Parasztborda, Boros csirke, 
Kapros-túrós másként.
14:15 Öt kontinens 
14:45 Itthon vagy! 
15:10 Roma Magazin 
15:40 Domovina 
16:10 Duna anzix

Kiûzetés a Paradicsomból - 
Séta a „legújabb” Osrován 
Ada Kalek szellemével
Orsova a trianoni béke-

szerzôdésig Krassó-Szörény 
vármegye orsovai járásá-
nak székhelye volt. 
16:30 Szenes Iván írta

  Zenés filmsorozat
Szenes Iván mindenidôk 

legjátszottabb szerzôje . 
17:20 Család-barát 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?!

A „Zsüti” - G. Dénes György 
slágerei
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó
23:55 Mindenki Akadémi-

ája
00:25 Hagyaték   A hazáért 

mindhalálig - A Ludovika
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta

  Zenés filmsorozat
 02:25    Keserû igazság 

(1956)   Magyar játékfilm    
   04:05 Hogy volt?!    
 G. Dénes György slágerei
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

2017. március 23. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Március 27. hétfô Március 28. kedd Március 29.  szerda

Március 30.  csütörtök

Március 31. péntek Április 1.  szombat Április 2.  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 Evangélikus magazin
10:30 Reformáció hétrôl 

hétre
10:35 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
11:05 Angol nyelvû hírek
11:35 Vidám elefántkór 

(1971)  Magyar tévéfilm  
Szereplôk: Bárdy György, 
Medgyesi Mária, Schütz Ila, 
Siménfalvy Sándor, Izsóf 
Vilmos, Basilides Zoltán, 
Mocsár Gábor Kerek egy-
millió c. regényébôl készült 
tévéjáték egy nagystílû 
szélhámos ügyeskedésének 
mulatságos és elgondolkod-
tató története. A minden 
hájjal megkent szervezô - 
kihasználva az emberek 
hiszékenységét és mamlasz-
ságát - bebizonyítja, hogy 
agyagból is lehet aranyat 
varázsolni.
13:00 Híradó
13:20 Minden tudás
13:45 Hazajáró
14:15 Térkép
14:45 Életkor
15:10 Srpski ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Útravaló
16:30 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat
Szenes Iván minden idôk 

legjátszottabb szerzôje. 
17:20 Család-barát 
19:00 Kívánságkosár 
19:55 8. Nemzetközi 

Cirkuszfesztivál
Szórakoztató mûsor
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!
22:30 Ridikül 
23:25 Kulturális Híradó

23:55 Mindenki Akadémiája 
00:25 Hagyaték

A teljesség felé - Weöres 
Sándor hagyatéka
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  Akinek 

humora van, mindent tud. A 
legbüszkébb arra volt, hogy 
generációk éneklik a dalait; 
a Szenes Iván írta zenés 
sorozat minden korosztályt 
telibe talál.
02:25 Vidám elefántkór 

(1971) Magyar tévéfilm
Mocsár Gábor Kerek egy-

millió c. regényébôl készült 
tévéjáték egy nagystílû 
szélhámos ügyeskedésének 
mulatságos és elgondol-
kodtató története. A minden 
hájjal megkent szervezô - 
kihasználva az emberek 
hiszékenységét és mam-
laszságát.
04:00 8. Nemzetközi 

Cirkuszfesztivál
Szórakoztató mûsor
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika
09:20 Médiaklikk
09:45 Útravaló
10:00 Az én ’56-om (2016)
Kiss Gyula
10:10 Útmutató
10:35 Kereszt-Tények
10:45 Így szól az Úr!
10:50 A sokszínû vallás 

(2015)   Adventisták 
ceglédi missziója
11:10 Angol nyelvû hírek
11:40 Közbejött apróság 

(1966)  Magyar tévéfilm
Szereplôk: Németh József, 

Váradi Hédi, Alfonzó, At-
lantis együttes (együttes), 
Balogh Zsuzsa (Piri), Benkô 
Gyula (Molnár úr), Doma-
hidy László, Gobbi Hilda, 
Harsányi Frigyes, A beat 
korszak gyermekeinek 
egyik kultuszfilmje, mely-
ben elôször hangzik el a 
késôbb Harangozó Teri 
slágerként ismert Teenager 
Melody. A történet egy 
gyönyörû manöken és egy 
tehetséges fiatal zenész há-
zasságának elsô idôszakába 
enged bepillantást – 
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó
13:45 Az én ’56-om (2016)
Kovács György
13:55 Az én ’56-om (2016)
Brányik Ottó
14:10 Magyar Krónika 
14:40 Család és otthon 
15:05 Rondó
15:35 Kvartett
16:05 Duna anzix
Kalandozások a bolgár 

Duna mentén Európa má-
sodik legnagyobb folyója 
Szerbia elhagyása után 
Bulgáriába lép, s ezzel 
kijelöli a vén kontinens 
egyik legôsibb államának 
északi határát. 
16:30 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat
17:20 Család-barát
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)
Zenés filmsorozat
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül 
23:25 Kulturális Híradó

23:55 Mindenki Akadémiája 
00:25 Hagyaték
Kiáltó szó - Kós Károly és a 

Transzilvánizmus
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta 
02:25 Közbejött apróság 

(1966) Magyar tévéfilm
 03:35Nyitott stúdió (1996)   

  Rományi Rota
04:05 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)
  05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
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 

- Kun Miklós mûsora (2017)
09:15 Iskolapad
09:40 Élô egyház
10:00 Katolikus krónika
10:30 Isten kezében
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Kedves hazug (1982)
Magyar tévéfilm
Szereplôk: Tolnay Klári 

(Mrs P. Campbell), Mensá-
ros László (G.B. Shaw)
Tolnay Klári és Mensáros 

László, a két elválasztha-
tatlan jó barát az életben is 
tüneményes humorral és 
fûszeres iróniával fordult 
egymás felé, színpadon pe-
dig sokszor voltak part-
nerek, számos George Ber-
nard Shaw darabban is. 
Hogy ki játssza maga G. B. 
Shaw és színésznô szerelme, 
Mrs. Patrick Campbell sze-
repét a róluk szóló ferge-
teges darabban, azt hiszem 
nem volt kérdés... „Két ki-
rályi oroszlán ártatlan han-
cúrozása” ez, ahogyan a 
darabban is elhangzik. Több 
mint negyven esztendôs le-
velezésük hosszú képzelet-
beli mondatként íveli át a 
történetet, mely mögött fel-
sejlik különleges kapcsola-
tuk, melynek kulisszáit ma-
ga a történelem: a huszadik 
század elsô felének viharos 
évtizedei nyújtják.
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)
14:45 Esély
15:10 P’amende
15:40 Öt kontinens
16:10 Duna anzix
Vida anyó legendája - 

Múltidézés Vidinben
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat   A Bulgária észak-
nyugati részén fekvô Vidin 
a bolgár Duna szakasz elsô 
jelentôs városa. Régi ma-
gyar nevén Bodonyként is 
ismert. Vidinben szó szerint 
testet ölt a történelem, meg-
elevenednek a letûnt száza-
dok. A hangulatos, színes 
levelekkel borított parti sé-
tányon, a város nyüzsgô 
16:30 Szenes Iván írta
Zenés filmsorozat
17:20 Család-barát
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!
22:30 Ridikül 
23:25 Kulturális Híradó

23:55 Mindenki Akadémiája 
00:25 Hagyaték   Haza a 

magasban - A magyar 
turistaság útja
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta

Zenés filmsorozat
02:25 Kedves hazug (1982)  
Magyar tévéfilm Tolnay 

Klári Mensáros László
04:05 Önök kérték 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Kulturális Híradó
07:30 POÉN PÉNTEK - 

Van képünk hozzá –  Válo-
gatás a Rádiókabaré legsi-
keresebb jelenetei (2012)
Ebben az adásban a sorozat 
legemlékezetesebbkabaré-
jeleneteibôl válogatnak az 
alkotók.
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Unió28
09:05 Itthon vagy!
09:30 Hazajáró 
10:00 Rúzs és selyem
10:30 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvû hírek
11:30 Sarajevo (1940)
Magyar játékfilm Szerep-

lôk: Tasnády Fekete Mária 
(Éva), Tímár József (Bo-
risz), Vértess Lajos (Várnay 
Miklós), Kiss Ferenc (Szte-
pán), Berky Lili. Évát a 
vôlegénye, Várnay Miklós 
kapitány meghívja a sza-
rajevói díszszemlére, me-
lyet Ferenc Ferdinánd tisz-
teletére rendeznek. Szaraje-
vóban Éva beleszeret Bo-
riszba, egy orosz festôbe és 
vele megy Oroszországba.    
13:00 Híradó 
13:20 MMA  portré sorozat
Párkai István karnagy
A portréfilm Párkai István 

több mint hat évtizedes kar-
nagyi és tanári munkássága 
14:15 Tôkéczki és Takaró: 
történelem és irodalom 
mindenkinek
14:45 Hangvilla
15:15 Hogy volt?!
G. Dénes György slágerei
16:10 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
Fényévek (2016)  Kevesen 

tudják, hogy a fénymûvészet 
megteremtésében a magya-
rok jártak élen. 
17:10 Család-barát
18:50 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2016) 
Nyírmártonfalva a termé-

szet és az ember kapcsolata 
még a régi mederben, egy-
más kölcsönös tiszteletével 
zajlik.
20:00 Csak színház és más 

semmi (2. széria) (2016)
 Magyar tévéfilmsorozat
21:00 Híradó
21:30 Fábry
22:55 Munkaügyek (2017) 
VI/23. rész: A Munkaügyi 

Köztársaság A hivatalban 
Ond távozása után hatalmi 
vákuum alakul ki.
23:25 Opera Café 
A Magyar Állami Operaház 

magazinmûsora.
23:55 Evangélium 
00:25 Három jármód

Portugál dokumentumfilm-
sorozat  a lovak szerelme-
seinek ajánljuk. 
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Gasztroangyal (2017)
Bor, Balaton, Barátság
02:30 PÉCSI SÁNDOR 95 

Fuss, hogy utolérjenek 
(1972)  Magyar játékfilm 
Nagyon jó, vidám 
04:05Csak színház és más 

semmi (2. széria) (2016)  
Magyartévéfilmsorozat
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal (2017)
Bor, Balaton, Barátság
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Minden tudás
09:10 Profit7
09:35 Kárpát expressz
10:00 Noé barátai
10:30 Térkép
11:00 Angol nyelvû hírek
11:25 Fapados szerelem 

(1959) Magyar játékfilm  
(ff.)  Szereplôk: Krencsey 
Marianne, Zenthe Ferenc, 
Somogyi Erzsi, Kállai Fe-
renc, Mezey Mária , Márkus 
László Vera, a tanárnô a 
villamoson ismerkedik meg 
Imrével. Miután kiderül, 
hogy a lány Imre öccsét 
tanítja, a fiatalember fel-
tûnôen érdeklôdni kezd a 
gyerek tanulmányi elôme-
netele iránt. 
13:00 Híradó
13:20 Nagyok Koltai Lajos
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55 Három jármód
Portugál dokumentum-

film-sorozat  A sorrraia  
Portugália egyik leghíre-
sebb lófajtája. Robusztus, 
de alacsony ló, általában 
világos szürkés árnyalatú. 
14:25 Az én ’56-om (2016)
Brányik Ottó
14:35 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
15:05 Rúzs és selyem
15:40 Önök kérték
16:35 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMO-
GATÁSÁVALTervek nélkül 
semmik leszünk (2016)
Magyar dokumentumfilm  
Miskolc-Lyukóvölgyben 

nehéz sorsú emberek pró-
bálnak megküzdeni a min-
dennapok kihívásával. 
17:30 Család-barát
19:00 Öt kontinens
19:30 Szerelmes földrajz 
„Én nem mehetek el innen” 

- Rózsa Péter biogazda a 
Hortobágy „mellyékére” in-
vitálja a nézôt. „Virágos-
kútról,
20:00 Gasztroangyal (2017)
Bor, Balaton, Barátság
21:00 Híradó
21:30 90 ÉVE SZÜLETETT 

PUSKÁS FERENC
Puskás Hungary (2009)
Magyar életrajzi film
Puskás Ferenc egyike a 

legismertebb magyaroknak 
a világban. 
23:25 Harmincad u. 6. 
23:35 Bábel - Hesnával a 

világ Modernkori kolóniák
Egy volt katonai bázis 

Dániában, amit fiatalok 
foglaltak el 
00:30 Hangvilla 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?!

Megtûrt zenekarok
02:30 KABOS GYULA 130 

Az új rokon (1934)
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Szereplôk: Gózon Gyula, 

Berky Lili, Delly Ferenc, 
Perczel Zita, Kabos Gyula    
04:05 Slágertévé (2001)  
Magyar zenei mûsor
 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 
Kárpáti György 2. rész
09:15 Esély
09:40 Kék bolygó
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:30 Új nemzedék
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Világörökség Portu-

gáliában A Belém torony
Portugál dokumentumfilm-

sorozat  Mára Lisszabon  
jelképévé vált, eredetileg a 
város védelmére építették. 
A Belém tornyot Szent 
Vince toronynak is hívták.    
1983-ban a közeli Szent Je-
romos kolostorral együtt a 
világörökség részévé nyil-
vánították.
11:50 Százéves asszony 

(1975)  Magyar tévéjáték
Szereplôk: Gobbi Hilda (A 

Gizi), Feleki Kamill (Ke-
rtesi), Békés Rita (Kerte-
siné), Körmendi János 
(Dodek  Iván), Komlós Juci 
(Mama), Andai Györgyi 
(Palicsiné), Kautzky József 
(Sós), Miklósy György 
Új lakást kap a Kertesi 

házaspár csak azért, hogy a 
velük élô nagynéni sze-
mélyében a kerületben is 
éljen 100 évet megélt állam-
polgár. Gizi néni születés-
napját a tanács méltón - a 
„protokoll” szabályainak 
megfelelôen - úttörôk 
közremûködésével akarja 
megünnepelni.
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai
14:10 Nagyok
Kárpáti György 2. rész
14:40 Kárpát expressz
15:05 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Duna anzix Dákok, 

rómaikai, calchok és geno-
vaiak a Duna mentén - 
Orsova és Calafat között
 16:25 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat
 17:20 Család-barát 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55 Mindenki Akadémiája
00:25 Hagyaték

Állva meghalni - Budapest 
ostroma és a kitörés
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat
 02:20 Százéves asszony 
 azonban kiderül Gizi néni 

sötét múltja: zsebtolvajlás, 
autók feltörése, amiért 14-
szer volt elítélve. 
03:35 Magyarország, sze-

retlek!
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.

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@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.

GONDOZÓNÔT KERESEK idôs 

hölgy részére péntek estétôl kedd 

estig  bentlakással (Sydneyben).  

Kérem hívja Mancit a 9362-1211 

számon.  Legjobb reggel, vagy késô 

délután, ha nem válaszolok hagyjon 

telefonszámot és viszahívom, vagy 

hívja a 9363 2885 számot. Referencia 

szükséges.
  

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

KÖZVETLEN A TULAJDONOS-

TÓL ELADÓ egy igényesen fel-

újított azonnal beköltözhetô 3 há-

lószobás, 2 fürdôszobás emeletes 

ház Ecseren a Kálvária utca csen-

des zöldövezetben.

A ház 1991-ben épült és 2005-ben 

teljes felújításon esett át. Ecser 

Budapest belvárosától kb. 25 km 

van a reptér közelében. 1305 m2 

alapterületû ôsfás telken áll az 

épület, amelyben a lakótér 150m2, 

a terasz 30m2  ezenkívül tágas 

pince, 72m2-es több beállós garázs 

található. Irányár 270,000 Au dol-

lár.

Érdeklôdni lehet a 0431 188-661-

es telefonszámon, vagy emailen:

mo.horvath1965@gmail.com

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

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au


