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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
gyar kormány az illegális bevándorlással kapcsolatban egyetért Donald 
Trump elnökkel, a magyar emberek biztonságát tartja a legfontosabbnak.

Hangsúlyozták, hogy egy illegális bevándorlót sem engednek be Magyaror-
szágra, amíg a kérelmét el nem bírálják.

Mint írták, objektív tények mutatják, hogy a minden konkrétumot nélkülözô 
korrupciós vádak alaptalanok, hiszen a magyar gazdaság évek óta erôsödik, a 
bérek nônek, az államadósság csökken, a költségvetési hiány pedig 3 százalék 
alatt van. 

A magyar emberek egymás után kétszer nagy többséggel szavaztak bizalmat 
az Orbán-kormánynak, az illegális bevándorlásra pedig 3,3 millió ember 
mondott nemet demokratikus népszavazáson. A magyar emberek döntéseit 
mindenkinek tiszteletben kell tartania --- tették hozzá.

Olasz buszbaleset: emberi hibára 
gyanakszik a rendôrség

Az ügyészség vádemelésére várva a veronai autópálya-rendôrség már 
kialakította véleményét a magyar autóbusz januári olaszországi katasztrófájáról, 
és emberi tévedéssel magyarázza -– mondta Girolamo Lacquaniti, a veronai 
Polstrada autósztráda-rendôrség parancsnoka.

A Polstrada az elsô percektôl jelen volt az olaszországi A4-es autópálya 
veronai szakaszán január 20-án történt baleset helyszínén. A szerencsétlenül 
járt busz a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulóit és kísérôit 
szállította. A tragédiában 16-an veszítették életüket, és 26-an megsérültek.

„A baleset okait ki lehet következtetni, annál is inkább, mivel semmi nem utal 
a jármû mûszaki meghibásodására. Véleményünk az, hogy a balesetet emberi 
tévedés okozta” – jelentette ki Girolamo Lacquaniti. A Polstrada értékelése 
azokat a korábbi feltételezéseket erôsíti meg, hogy a szerencsétlenséget a sofôr 
hirtelen rosszulléte vagy elalvása okozhatta.

Rosszullét vagy elalvás
A veronai ügyészség január 21-én indított vizsgálatot gondatlanságból elkö-

vetett többrendbeli emberölés címén akkor még ismeretlennel szemben. Janu-
ár végén az ügyészség a balesetkor vezetô sofôrt nevezte meg gyanúsítottként, 
aki olasz sajtóértesülések szerint az –-- azóta már Magyarországra szállított --– 
súlyos sérültek egyike.

A vizsgálatot vezetô Angela Barbaglio államügyész az MTI-nek elmondta, 
hogy a szakértôi jelentésekre 90 napot adtak, és ebbôl eddig negyven nap telt 
el.
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Március 19-én József, Bánk név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Jozefa, 
Jozefin, Jozefina, Józsa névnapja van.
Március 20-án Klaudia névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Áhim, 

Alexa, Alexandra, Azár, Csák, Hubert, 
Huberta, Hubertusz, Ipoly, Joachim, 
Joáhim, Joakim, Klaudetta, Klaudiána, 
Kötöny, Mór, Móric, Sugár, Sugárka, 
Volfram névnapja van.
Március 21-én Benedek névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Bánk, Be-

kô, Bence, Bende, Bene, Benediktusz, 
Benett, Gergely, Gerô, Hóvirág, Já-
son, Jázon, Miklós, Napsugár, Nikol, 
Nikola, Nikolasz, Nikolett, Nikoletta, 
Tavasz, Tavaszka névnapja van.
Március 22-én Beáta, Izolda név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Csilla, 

Csillag, Katalin, Katarina, Katerina, 
Lea, Lia, Lídia, Oktáv, Oktávián, Relin-
da, Vazul névnapja van.
Március 23-án Emôke névnapja 

van.Kibôvített naptárak szerint Appia, 
Áprilka, Arvéd, Arvid, Balabán, Emô, 
Kartal, Odin, Ottó, Pilis, Údó névnapja 
van.
Március 24-én Gábor, Karina név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Almár, 

Almira, Almiréna, Ella, Elli, Gabos, 
Gábriel, Gabriella, Jella, Kapolcs, Ka-
ren, Karin, Katalin, Katarina, Kateri-
na, Simeon névnapja van.
Március 25-én Irén, Írisz névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ancilla, 

Annunciáta, Cézár, Ders, Derzs, 
Ernák, Ernye, Humbert, Iréne, Irnik, 
Irvin, Isméria, Izméne, Jernô, Kristóf, 
Krisztofer, Lúcia, Málna, Mandula, 
Mária, Marinella, Mátka, Umbertó 
névnapja van.

Több mint hárommillió baromfit 
kellett kényszerbôl leölni

A madárinfluenza Magyarországon eddig 233 állattartó telepet fertôzött 
meg, ami miatt 3,2 millió baromfit kellett kényszerbôl leölni és megsemmisíteni 
--- mondta Bognár Lajos országos fôállatorvos A madárinfluenza elsô tanul-
ságairól tartott szakmai fórumon a Földmûvelésügyi Minisztérium (FM)  köz-
leménye szerint.

A fôállatorvos a tájékoztatás szerint hozzátette, a vadmadarak által ter-
jesztett vírus emberre nem veszélyes, ugyanakkor a becslések szerint eddig 
mintegy 7 milliárd forint közvetlen kárt okozott a baromfiágazatnak, amelybôl 
a kormány eddig több mint 3 milliárd forintot kifizetett.

Zsigó Róbert, az FM élelmiszerlánc-felügyeletért felelôs államtitkára a 
fórumon a közlemény szerint kiemelte: a madárinfluenza-járvány sújtotta ma-
gyar baromfitartók számára a kormányzat megadja a szükséges támogatást az 
ágazat mielôbbi talpra állításához. Ehhez kártalanítási pénzügyi keret, jövede-
lempótló és munkahelymegôrzô támogatás áll rendelkezésre.

Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnök-igazgatója az országos 
fôállatorvos intézkedésével egyetértve felhívta a figyelmet a közlemény szerint 
arra, hogy a magyar baromfiágazat a krízishelyzetbôl csak fokozott állami 
szerepvállalással tud kilábalni. A hazai baromfiipar az elmúlt évtizedekben 
töretlen fejlôdést produkált, a vállalkozások döntôen magyar kézben vannak, az 
ágazat éves szinten 500 milliárd forint termelési értéket állít elô --- áll a tájékoz-
tatásban.

A fórumot a Baromfi Termék Tanács, a Baromfi-egészségügyi Társaság, 
valamint a Baromfiágazat szakfolyóirat tartotta.

Nem alapvetô emberi jog, hogy 
tömegek végigmasíroznak 

biztonságos országokon
Nem alapvetô emberi jog, hogy tömegek „végigmasíroznak” biztonságos or-

szágokon, megszegik a nemzetközi és a nemzeti törvényeket, és kiválasztják, 
hogy hol akarnak élni --- reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium az 
amerikai külügyi tárca szokásos évi emberi jogi jelentésére.

Az amerikai külügyminisztérium most nyilvánosságra hozott jelentésében 
Magyarországgal kapcsolatban a legfontosabb emberi jogi problémának az 
országon áthaladni akaró migránsok és a menedékkérôk kormányzati kezelését 
nevezte. A korrupciót is a problémák között említették.

A külügyi tárca --- az MTI-nek küldött --- reagálásában az áll, szemben az 
amerikai külügyminisztérium régi demokrata érzelmû apparátusával, a ma-

MÁRCIUS IFJAI (1848)

Akkor is volt március,
S lehet olyan volt mint ma,
Érzôdött akkor is, ugyanúgy,
A tavasz mámoros illata.
Megújulast ígért minden,
A téltôl szabadulni akart,
Akár az elfojtott indulat,
Melyet eddig önkény takart.
Zúgó méhkaptárként,
Zsongott az egész ország,
S mint futótûz száguldva,
Megmozdult az ifjúság.
Új világról álmodtak,
Márciusnak dicsô fiai,
S a szabadságért indulva,
Eget akartak megbontani.
De a zsarnokság sosem enged,
Jussából elvenni bármit,
Szikrájában taposná el a reményt
És a fegyverrel örzé kegyeit.
Hullócsillagként szakadt meg,
Az ifjusag szabadsagvagya,
S véres bosszút küldött rájuk
A zsarnok kiváltsága.
Március volt akkor is,
Még a szél is szabadon fújt
A természettel megújulva
A Nemzet is lángragyúlt.

Szabó Sz. István 
2017. január.



A veronai egyetem orvosszakértôi csoportja megállapítja minden egyes 
áldozat halálának pontos okait, mivel „ez is hozzájárul a baleset dinamikájának 
megértéséhez”.

Mérnök szakértôt bíztak meg a jármû mûszaki állapotának felmérésével, és 
további egy egyetemi professzort a baleset helyszínének, vagyis az autósztráda-
szakasz állapotának, a szalagkorlátnak és a buszt megállító felüljárófalnak a 
vizsgálatával, hogy kiderüljön, ezek mennyire befolyásolták a baleset kimene-
telét.

Az ügyész megerôsítette, hogy a vizsgálat gyanúsítottja jelenleg a jármûvet 
vezetô sofôr, aki súlyos sérülései miatt a baleset óta nem tért magához. Hangsú-
lyozta, hogy szoros együttmûködésben dolgoznak a magyar hatóságokkal, 
amelyek a jármûre és például a sofôr baleset elôtti egészségi állapotára vonat-
kozó összes dokumentáció összegyûjtésében közremûködnek.

Az ügyészség a szakértôi vizsgálatok értékelése után dönt a jogi lépésekrôl. 
„Az ügy súlyossága miatt igyekszünk minél elôbb válaszokat adni, de konk-
rétabbat talán a nyár folyamán tudunk mondani” –-- mondta Angela Bar-
baglio.

A vizsgálatban részt vevô másik ügyészt, Nicola Scalabrinit Bolognába 
helyezték át, utódját még nem nevezték ki.

Girolamo Lacquaniti elmondta, hogy a magyar diákokat szállító busz bale-
sete „nagyon jelentôs és drámai” esemény volt Polstrada és Verona városa szá-
mára is. A parancsnok Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
közeljövôben Veronába tervezett látogatását megtiszteltetésnek nevezte. El-
mondta, hogy a szerencsétlenség óta folyamatos kapcsolatban állnak a magyar 
hatóságokkal, és nemcsak a vizsgálat miatt, hanem mert „életre szóló emberi 
kapcsolat jött létre a veronai Polstrada emberei és a magyarok között”. 
Girolamo Lacquaniti hozzátette, hogy folyamatosan kapnak híreket a busztra-
gédia túlélôirôl, és azóta is tartják a kapcsolatot a Veronában élô magyarokkal, 
akik a baleset után segítettek.

***
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 bár-
milyen módon érintett a tragédiában és a helyzet kezelésében, élete leg-
szörnyûbb 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.

„A genderideológia trójai falova”
Állásfoglalásban tiltakozik, és petíciót tett közzé az Isztambuli Egyezmény 

hazai elfogadása, vagyis törvénybe iktatása ellen az Emberi Méltóság Központ. 
Az egyezményt az Európa Tanács 2011-ben fogadta el, hivatalosan a nôkkel 
szembeni erôszak és a kapcsolati erôszak elleni küzdelemrôl, illetve a megelô-
zésrôl szól, és a negyvenhét tagállam közül már huszonkettô ratifikálta, hu-
szonegy azonban, így Magyarország is, még csak aláírta. A mostani tiltakozás 
apropója az Igazságügyi Minisztérium minap közzétett felhívása, amelyben 
közigazgatási egyeztetés keretein belül kérték ki civilek véleményét. A 
ratifikációról szóló döntésnek egyelôre nincs konkrét idôpontja –-- derül 
Trócsányi László igazságügyi miniszternek egy ellenzéki képviselô parla-
menti kérdésére adott írásos válaszából. A tárcavezetô ugyanakkor emlékez-
tetett: míg Magyarország kevesebb mint három éve dolgozik ennek elôkészí-
tésén, a dokumentumot csak aláíró államok nagy része hat éve nem tudta azt 
ratifikálni.A CitizenGO elnevezésû oldalon a civilek petíciót tettek közzé, 
amelyben kérik a minisztert és a pártok frakcióvezetôit, ne iktassák törvénybe 
az egyezményt, ugyanis az a „genderideológia trójai falovát jelentheti Magyar-
ország számára”. Az állásfoglalásban hangsúlyozták: rendkívül fontosnak 
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tartják nemzeti és nemzetközi szinten is fellépjenek az erôszakkal szemben, de 
erre a célra nem tartják alkalmasnak az egyezményt. Részletes indoklásukban 
rendkívül aggályosnak nevezik, hogy az egyezmény célul tûzte ki egy ellent-
mondásos, konszenzussal nem rendelkezô fogalom, a „gender kodifikálását”. 
Úgy fogalmaznak, a magyar jogszabályok nôrôl és férfiról beszélnek, nem 
különböztetik meg a biológiai és a társadalmi nemet (genderideológia), ezért 
egy olyan fogalomról van szó, amelynek a „jelentése nem egyértelmû”. A 
fogalom egyetlen olyan meghatározása, amelyet Magyarország –-- úgymond --
– elfogad, a Nemzetközi Büntetô Bíróság Római Statútumában található, 
eszerint a gender a biológiai nem szinonimájaként értelmezve két nemre utal, a 
férfi és a nôi nemre a társadalom keretein belül. A civil szervezet szerint 
azonban problémát jelent, hogy ennek a meghatározásnak ellentmond az Isz-
tambuli Egyezmény genderfogalma. Ez társadalmi konstrukciónak tartja a 
nemet, amely változó lehet, és amely lényegében független a biológiai valóságtól 
–-- vagyis attól, hogy valaki férfi vagy nô. Különválasztja a biológiai és a 
társadalmi nem fogalmát, azt sugallja, ez két teljesen különbözô, egymástól 
független dolog. A központ részérôl úgy látják, a definíció elfogadása a férfiak 
és nôk közti természetes különbségek tagadását eredményezheti, szerintük a 
nemzeti és nemzetközi döntéseknek a férfi és nô egymást kiegészítô szerepére 
kellene épülniük.

Magyarország a Jézus-síremlék 
felújítását támogatta

Levélben mondott köszönetet Orbán Viktor miniszterelnöknek és egész Ma-
gyarországnak III. Teofilosz, Jeruzsálem görög-ortodox pátriárkája azért az 
anyagi támogatásért, mellyel hazánk a jeruzsálemi Szent Sír Templomban 
található Jézus-síremlék felújítását segítette elô --- tájékoztatta Havasi Bertalan, 
a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetôje az MTI-t.

A magyar kormány 2016 júliusában határozott arról, hogy Magyarország és 
a szentföldi keresztények közötti kapcsolatok erôsítése érdekében 31,5 millió 
forintot elkülönít erre a célra.

A jeruzsálemi pátriárka Orbán Viktornak írt levelében úgy fogalmaz: „Ma-
gyarország rendíthetetlen elkötelezettsége a Patriarchátus küldetése és külö-
nösen e monumentális projekt mellett ragyogó példát mutat a keresztény világ 
és minden jóakaratú ember számára, aki a békességért és az együttélésért tevé-
kenykedik”.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS

Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER

NO WIN, NO FEE

A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au

Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

Rabszolga
Magyarország nem rabszolgaként lé-

pett be az Európai Unióba, hazánk nem 
eltartottja az EU-nak.

A lényegre törô kijelentést a Fidesz 
parlamenti képviselôcsoportjának ve-
zetôje fogalmazta meg egy televíziós 
nyilatkozatában. Mondandóját Kósa
Lajos azzal egészítette ki, hogy a kö-
zeljövôben nagy viták várhatók Brüsz-
szellel több fontos kérdésrôl, például 
az adózásról, az energiaárakról és a 
migrációról. Lényegében –-- tehetjük 
hozzá –-- csupa olyan téma kerülhet az 
unió napirendjére, amelyben Magyar-
ország az utóbbi idôkben újat mutatott, 
amelyben eltért az Európában megszo-
kottaktól.

Az adórendszer átalakítása –-- például 
a bankadó bevezetése és a családok 
bôkezû támogatása –-- nélkül ma biz-
tosan nem tartanánk ott, ahol, miként a 
rezsidíjak megfékezése sem volt ko-
rábban mindenütt magától értetôdô.

S ezeknél is nyilvánvalóbb ered-
ménnyel járt a migrációs válság hazai 
kezelése –-- legalábbis ahhoz képest, 
amit másutt gondoltak, tettek vagy 
nem tettek.

Igazán szomorú volna, ha az elmúlt 
idôszak Nyugaton tapasztalt inciden-
sei, bûntettei és integrációs nehézségei 
után éppen az illegális bevándorlás 
magyar megoldásai adnának alapot a 
vitára.

Jakubász Tamás
(Magyar Hírlap)

A Csíki sör adhat 
mintát Trumpnak

A liberális hegemónia: támadásban a 
Budweiser is.

Egy meglehetôsen áthallásos reklám-
mal készült a sörgyártó óriáscég a Su-
per Bowl döntôjére.

A kisfilm egy fiatal német bevándorló 
történetét meséli el, akit ellenségesen 
fogadtak új hazájában, de ô ennek el-
lenére megvalósította az igazi ame-
rikai álmot, mint a mesében.

„Budweiser: Amikor semmi sem áll-
hat az álmaid útjába.” –- olvasható a 
katartikus szlogen, természetesen 
megindító zenei aláfestéssel.

A reklám egyébként remek. Az érzel-
meinkre hat ahogy kell, ahogy tanítják 
az Ogilvy-féle szemináriumokon.

Az üzenet világos. A bevándorlás jó, a 
bevándorló jó, hiszen ha nincs beván-
dorlás nem ihatnál ilyen finom sört a 
kanapédon ülve a Super Bowlt bámul-
va.

Az a csúnya Trump pedig ezt meg 
akarja tiltani, el akarja venni tôled 
még a jól megérdemelt sörödet is. 
Meg kell tanulni olvasni a sorok kö-
zött.

Elsô lépésként a Trump hívôk a ma-
gyarországi Heineken-bojkott mintá-
jára a Budweiser vásárlását is felfüg-
geszthetnék egy kis idôre. 

Csak a miheztartás végett.
Csépányi Balázs

(Magyar Idôk)

DOLLÁR
ÁRFOLYAM
2017. márc. 9-én

1 AUD = 222.89 Ft
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Ha elôre láthatta volna Arany János, 
hogy szeretett szülôvárosa, az egykori 
„szabad hajdúfészek” az ô kétszázadik 
születésnapján az egész magyarság 
figyelmének fókuszába kerül, aligha 
írta volna róla azt, hogy „mégsem 
olyan nevezetes már most”. 

Az elmúlt héten a média jóvoltából 
mindenki jobban megismerhette 
Nagyszalonta, a magyar–román állam-
határtól mindössze tizennégy kilomé-
terre fekvô, nem egészen tizennyolc-
ezer lakosú kisváros, a csaknem száz 
évvel Trianon után ma is magyar és 
református többségû kelet-alföldi 
mezôváros múltját és jelenét. S azt, 
hogy mit adott és jelentett Arany Já-
nosnak szülôföldje, hogyan nôtt fel és 
élt itt élete elsô felében a „kis nótárius” 
(a város aljegyzôje) mikor, hogyan és 
miért vált a legnagyobb magyar 
epikus költôvé. 

Másfelôl arról is szép képet kaphatott 
a „nagy haza”, hogy mit jelentett és 
jelent ma is szülôvárosának leg-
nagyobb fia életmûve, hogyan ôrzik, 
ápolják örökségét ott, ahol Arany 
„hírét, a lángész csodáit ragyogja min-
den”? – a szülôháztól a református 
templomon és a magyar iskolán át a 
Csonkatoronyig, ahol fia, László és 
veje, Széll Kálmán református esperes 
kezdeményezésére kitalálták és lét-
rehozták az egyedülálló emlékmúze-
umot, mely 1899 óta mind a mai napig 
a szalontai Arany-kultusz központja, 
és a világ magyarságának egyik za-
rándokhelye.

Felemelô és feledhetetlen érzés volt 
ott lenni Nagyszalontán, az Arany-
emlékév megnyitóján, ahol a távolról 
érkezô magyarok is – az államfôtôl, 
politikusokon, akadémikusokon, egye-
temi tanárokon, mûvészeken át az 
egyszerû emberekig – mindenki 
otthon érezte magát a „kis hazában”, 
együtt ünnepelve a szalontai pol-
gárokkal. Akik közül sokan be sem 
fértek a patinás Városháza zsúfolásig 
telt dísztermébe, ahol délután bemu-
tattuk az Arany Szalontája, Szalonta 
Aranya címû, tartalmát és formáját 
tekintve is különleges albumot, 
amelyet minden érdeklôdô megkapott 
ajándékba.

A tudományos konferenciával, iskolai 
megemlékezéssel és koszorúzással, a 
szoborparkban tartott irodalmi mû-
sorral és Arany János bronzszobrának 
megkoszorúzásával, hálaadó istentisz-
telettel, a szülôházhoz zarándokoló 
gyertyás emlékmenettel és az esti 
színházi elôadással „fûszerezett” ün-
nepi program szellemnek és léleknek 
olyan „jó falat” volt, mint a híres velszi 
lakoma ínycsiklandozó, „nézni is te-
reh” kínálata. 

S mindez a szalontai Arany-évnek 
még csak a nyitánya volt, amit a hét 
végén máris követett az immár hu-
szonkettedik, ezúttal világméretûvé 
bôvülô Arany János-szavalóverseny. 

Jövô év március 2-ig egy éven át 
tiszteleg legnagyobb fia elôtt Nagy-
szalonta. Nem lesz olyan hét, hogy 
valami ne emlékeztessen rá; kiemel-
kedô, többnapos programokat is ter-
veznek, amelyeket láncszerûen össze-
köt az iskolai megemlékezések, 
vetélkedôk, rendhagyó irodalomórák, 
istentiszteletek és egyéb egyházi al-
kalmak, konferenciák, könyvbe-
mutatók, szórakoztató rendezvények 
folyama.

Természetesen Arany János nem 

Varázshegy
kizárólag a szalontaiaké, s nem is 
csupán azon városoké, amelyek a költô 
életében oly fontosak voltak, ezért egy 
éven át az „Arany-út” állomásai lesz-
nek Nagyszalonta mellett Debrecen, 
Nagykôrös és Budapest. 

Az Arany János-emléktúra ötletét az 
Arany János Mûvelôdési Egyesület 
találta ki, s a résztvevôknek egy erre a 
célra kiadott füzetbe négy pecsétet – a 
budapesti Petôfi Irodalmi Múzeumét, 
a nagykôrösi Arany János Kulturális 
Központét, a debreceni Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárét és a nagyszalontai 
Arany János Mûvelôdési Egyesületét 
– kell összegyûjteniük, a túrát 
teljesítôk között pedig 2018. április 11-
én értékes nyereményeket sorsolnak 
majd ki. 

De egy jó vastag füzetet meg lehetne 
tölteni azokkal a programokkal, ren-
dezvényekkel is, amelyekkel sok ha-
táron inneni és túli településen meg-
emlékeznek a kétszáz éve született 
költôrôl. Például legközelebb Bala-
tonfüredre, a március tizenötödikéhez 
kapcsolódó tavaszi fesztiválra min-
denki elhozhatja kedvenc Arany-
versét, melyeket az ünnepi meg-
emlékezés után felolvasnak a helyi 
Kisfaludy Színház mûvészei.

„Mindennap félórán át Arany János 
versei. Ez a mentôöv, amibe itt, az 
óceán partján kapaszkodom” – írta 
naplójába hatvanöt éve, amerikai 
emigrációja kezdetén Márai Sándor. 

A felvidéki Kassa legnagyobb ma-
gyar polgári írója éppúgy „Arany Já-
nos bûvös szavával mulatott”, mint a 
délvidéki, szabadkai származású 
nyelvzseni költô, Kosztolányi. Ôk 
(mint Babits, Szerb Antal, Németh 
László is) megismerték és meg-
értették, hogy – nomen est omen! – 
Arany volt a legnagyobb magyar 
alkimista, aki a magyar nyelvbôl utá-
nozhatatlan, felülmúlhatatlan arany-
hegyet varázsolt. 

Ha mi megmászni nem is tudjuk ezt a 
bûvös varázshegyet, a gyomrából, 
oldalaiból mégis mindenki szabadon 
bányászhatja, gyûjtheti kifogyhatatlan 
aranykincseit, amelyek a nemzeti 
közvagyon részei. 

Ha az elôttünk álló emlékévben va-
lóban mindennap olvassuk, felidézzük 
és elmondjuk Arany lírai költeményeit, 
balladáit, eposzait, gyönyörû mû-
fordításait, akkor talán mi is közelebb 
juthatunk „vagyonos Atyánk” titkához, 
amit József Attila is csak kevéssel a 
tragikus halála elôtt fejtett meg: 
„homokot kötöttél, a futó idôt”. 

Amíg Arany nyelve, lelke, szelleme 
bennünk és közöttünk él, nem foghat 
ki rajtunk a futó, vagy mint Berzsenyi 
oly szépen írta: „szárnyas idô”, s ennek 
élô példája, hû tanúságtevôje a Ma-
gyarországtól egy évszázada elsza-
kított maroknyi szalontai nép. 

Aki részt vett az emlékév meg-
nyitóján, vagy ellátogat Nagysza-
lontára a következô év során, bízvást 
megérti és megerôsíti, amit a leg-
nagyobb magyar emlékére 1860-ban 
írt költeménye végén üzent Arany 
János a kortársainak és a következô 
nemzedékeknek:
 „Nép, mely dicsôt, magasztost 

így magasztal, / Van élni abban 
hit, jog és erô!”

Faggyas Sándor
(Magyar Hírlap)



MAGYAR ÉLET2017. március 16. 5. oldal

Mit ünnepelünk március 15-én?Legújabbkori történelmünk során 
mindig kiemelkedŒ jelentŒséggel bírt 
1848. március 15-e megünneplése. 
Fontos volt, mert a magyar szívekben 
mindig magában hordozott egy sa-
játos szimbolikus jelentéstartalmat, a 
szabadság, a fejlŒdés, a modernizáció 
és a nemzeti tudat érzését. Az ezen 
dátum által jelképezett korszaknak 
köszönhetjük gyönyörû himnuszunk 
keletkezését, zászlónk piros-fehér-
zöld színeinek hivatalossá válását, 
illetve azt, hogy országunk fŒvárosa 
Pozsony helyett Budapest, hivatalos 
nyelve pedig a latin helyett a magyar 
lett. Büszkének kell lennünk tehát 
erre a napra. Úgy gondolom ma, 
amikor nemzetünk újra a fejlŒdés 
útját keresi, egy válságokkal, viszon-
tagságokkal teli korban, ennek a nap-
nak az emléke nagyon fontos tanuls-
ágokkal töltheti fel ünneplésünket. 
Ezek a tanulságok pedig az össze-
fogás, a kitartás és a tenni akarás 
hegyeket megmozgató erejének és 
egymásnak a megbecsülése. 

De mi is történt pontosan
ezen a jeles napon?

1848. március 15. a történelem ma-
gasságából szemlélve csupán egy 
egyszerû esŒs tavaszi nap volt. Ám 
iskolai tanulmányainkból tudjuk, 
hogy ezen a napon Pesten forradalom 
zajlott. Tudjuk, hogy PetŒfi Sándor és 
fiatal társai – akiket márciusi ifjak 
néven emlegetett az utókor – a Pilvax 
kávéházból elindulva a Landerer 
nyomdához vonultak, kinyomtatták 
12 pontba foglalt követeléseiket, és 
kiszabadították a jobbágyok sorsát 
szívén viselŒ Táncsics Mihályt.

Ezen események mindannyiunk is-
kolai emlékeiben szerepelnek, ám 
tudnunk kell azt is, hogy 1848. már-
cius 15-e igazi jelentŒségét nem a 
pesti eseménysor adja meg, hanem a 
várostól 180 km –re lévŒ pozsonyi 
országgyûlés tevékenysége, de még-
inkább a március 15–ét megelŒzŒ 
majd két évtizedes idŒszaknak, a re-
formkornak kiharcolt eredményei. 
Nem lehet és nem is szabad, március 
15–ét elválasztani az ezen napot 
megelŒzŒ 18 esztendŒ küzdelmeitŒl. 
Maga Kossuth Lajos is ezt fejezte 
ki, amikor híres idézetében a követ-
kezŒket mondta március 15 –rŒl:

„…Letétetett a szabadság talpköve, 
a felelŒs független magyar minisz-
térium alakítása által feltétetett az 
alkotmány boltozatának záróköve.”

Hogyan is kezdŒdött tehát ez az 
egész? Hogyan és kik építették fel azt 
a bizonyos boltozatot, és hogyan 
váltak az események egy új korszakot 
hozó forradalom, és függetlenséget 
célzó szabadságharc közös gyújtó-
pontjává 1848. március 15–én. 1830–
ban gróf Széchenyi István Hitel 
címû mûvében leírta, hogy Magyar-
országon fontos változásokra van 
szükség: fel kell számolni az Œsiség 
törvényt, amely megtiltja a nemesi 
föld értékesítését és így a hitelfel-
vételt, ami viszont kulcsfontosságú 
lenne a gazdálkodás és a moderni-
záció végrehajtásához. Széchenyi 
1830–ban kijelölte a változások irá-
nyát és sarokpontjait, elindította a 
reformkort, felnyitotta a nemesség 
szemét, és ráébresztette a nemzetet, 
hogy az országnak változtatnia kell 
berendezkedésén.

Széchenyi javaslatainak középpont-
jában a törvények átalakítása – a 
polgári átalakulás – állt, melynek az 
embereket kell szolgálnia. Szolgálnia 
kell a népet 2 szempontból is: részint 
azért, hogy megszabadulva az elavult, 

a kereskedelmet, iparosodást bék-
lyóba szorító középkori törvényektŒl, 
népünk gazdaságilag felemelkedjen, 
versenyképes modern országgá vál-
jon, részint azért, hogy a kizsákmá-
nyolt rétegek – elsŒsorban a jobbágy-
ság – érdekeltek legyenek a munká-
jukban, így hatékonyabb termelŒ 
munkát végezve gyarapítsák a nem-
zet erejét. IsmerŒs célok ezek ma is, 
és semmit nem vesztettek jelentŒsé-
gükbŒl. Ma is szükségünk van jó tör-
vényekre, de méginkább gondolkodó 
vezetŒkre, összefogást pártoló, dol-
gozni akaró emberekre, és egymást 
megbecsülŒ polgárokra.

Széchenyi elindított egy folyamatot, 
mely 1830–ban kezdŒdött, majd egy 
mozgalommá terebélyesedve új cé-
lokkal, feladatokkal egészült ki, olyan 
emberek csatlakozásával, akik nélkül 
nem sikerülhetett volna országunk 
modernizációja. Kossuth Lajos, 
Wesselényi Miklós, Deák Ferenc, 
Batthiány Lajos mind felsorakoztak 
az új Magyarország programja mel-
lett.

Kossuth joghallgató, majd a zemp-
léni megyeháza jogtanácsosa volt. 
KésŒbb a pozsonyi országgyûlés sza-
vazati jog nélküli látogatója, majd 
teljes jogú tagja. Jóbarátjával Wesse-
lényi báróval, és Kölcsey Ferenccel 
vállvetve igyekeztek elérni azt, hogy 
a diéta tagjai megértsék az ország 
felemelkedéséhez elengedhetetlen lé-
pések jelentését és jelentŒségét. Mi 
az a közteherviselés, örökváltság, 
miért fontos a sajtószabadság, és a 
felelŒs magyar minisztérium. Közben 
Kölcsey 1823–ban megírta gyönyörû 
himnuszunkat, melyben kifejezte:

„… megbûnhödte már e nép a múl-
tat és jövendŒt”

Az uralkodó rétegek és a bécsi ki-
rályi udvar úgy érezték, hogy a Szé-
chenyi és Kossuth által képviselt 
változások számukra komoly veszé-
lyeket hordoznak, hiszen nem csupán 
modernizálják az ország gazdaságát, 
hanem olyan társadalmi folyamatokat 
is elindítanak, melyek veszélyeztetik 
a fŒnemesség hatalmát, és Ausztria 
Magyarország feletti uralmát. A bé--
csi hatalom nem akarta tehát a ma-
gyarországi modernizációt, számára 
hasznosabb volt egy kiszipolyozható 
éléskamraként szolgáló gyarmat, 
amely megmarad a feudális viszo-
nyok közt, elfogadva és elviselve 
Ausztria irányítását.

1837–re a hatalom börtönbe juttatta 
Kossuthot, Wesselényit, a közszerep-
léstŒl való visszavonulásra kénysze-
rítette Kölcseyt, és megfélemlítette a 
reformmozgalom tagjait. Azonban a 
magyarokra jellemzŒ küzdŒ szellem 
új kezekbe juttatta a változásokat 
jelképezŒ zászlót és a kor legtekinté-
lyesebb jogtudósa Deák Ferenc vette 
azt ideiglenesen a kezébe. A pozsonyi 
országgyûlés reformtagjainak élére 
állva, 1840-re elérte Kossuth szaba-
don bocsátását, aki 1841 és 1843 közt 
a Pesti Hirlap hasábjain folytatta a 
harcot. Ô volt az elsŒ magyar politi-
kus, aki a sajtót felhasználva hang-
súlyt helyezett arra, hogy a lakosság 
széles rétegei, vagyis maga nép is 
megismerje és megértse az ország-
gyûlésben folyó küzdelmeket.

Kossuth megérttette az országgal, 
hogy szükség van a közteherviselésre, 
vagyis minden magyar állampolgár-
nak, nemesnek – jobbágynak – pol-
gárnak egyaránt fizetnie kell az adót, 
hisz csak az összefogás által teremtett 

állami vagyon révén finanszírozható 
egy fejlŒdni akaró ország. Széchenyi 
a gyakorlatban is bizonyítani tudta e 
gondolat fontosságát, amikor kezde-
ményezésére megkezdték a Lánchíd 
építését, majd 1836-ban törvényt hoz-
tak arról, hogy ezen a hídon bizony 
minden átkelŒnek – nemesnek és köz-
rendûnek – egyaránt kell majd átke-
lési díjat fizetnie.

Ugyancsak Kossuth és Széchenyi 
érdeme volt a reformkor legnagyobb 
vívmányának, az örökváltságnak a 
tömegek felé való megismertetése, 
majd országgyûlés elé vitele. 1848–ig  
a magyar jobbágyság a feudalizmus 
alaptörvényei szerint nem rendelkez-
hetett földdel. Az általa használt föld-
terület a földesúr tulajdona volt. A 
jobbágy megmûvelhette, és betakarít-
hatta terményeit, de ennek fejében 
rengeteg juttatással és szolgáltatással 
tartozott urának. Például a megter-
melt javak tizedét át kellett adnia, 
illetve bizonyos napokon ingyen kel-
lett robotolnia a földesúri majorság-
ban. Az örökváltság révén Kossuthék 
azt kívánták elérni, hogy a jobbágy 
saját tulajdonába vehesse földjét, így 
munkája és élete célt, perspektívát 
nyerjen, aminek révén hatékonyabb 
munkát végezve modern gazdaságot 
tudjon mûködtetni.

A reformkor évei alatt a változáso-
kat pártoló reformképviselŒk javasla-
tai, amelyek közt a közteherviselés és 
az örökváltság mellett megjelent az 
Œsiség eltörlése, és a tized szedés 
megszüntetése is, 1847–re sorra ela-
kadtak az országgyûlések konzervatív 
tagjainak ellenkezésén. Mindössze 
néhány kezdeményezést sikerült vég-
rehajtani, így 1844–tŒl lehetett Ma-
gyarország hivatalos nyelve latin he-
lyett magyar. A reformországgyûlé-
sek sorában az utolsó 1847–ben kez-
dŒdött. Kossuth Lajos és köre össze-
gyûjtötte azon javaslatokat, melyeket 
az azt megelzŒ 17 év alatt a változá-
sokat követelŒ reformnemesség ki-
dolgozott, és egy utolsó nagy küzde-
lemre készülve kívánták elérni, hogy 
a javaslatokat a diéta jóváhagyja.

Az utolsó reformországgyûlés 1847 
novemberétŒl 1848 március elsejéig 
csupán félsikereket ért el. Kossuth és 
Széchenyi olykor egymással is vitába 
szállva igyekeztek harcolni a javas-
latokért, de úgy tûnt a bécsi hatalmat 
szolgáló konzervatív képviselŒi tábor 
erŒsebb lesz. Az elsŒ fordulat március 
elsején következett be. Ezen a napon 
megérkezett Pozsonyba a hír: Párizs-
ban forradalom tört ki. Az országgyû-
lésben Kossuth kihasználta a konzer-
vatív tábor pillanatnyi ijedtségét, 
amit az keltett, hogy a Párizsból 
kiinduló forradalmi hullám esetleg 
eléri az országot, és gyújtó hangú 
felszólalásában a változsokat össze-
foglaló felirati javaslat elfogadását 
követelte. Az alsóház el is fogadta a 
javaslatokat, ám a felsŒházi udvarhû 
konzervatív fŒurak, az országgyûlést 
elhagyva igyekezték meggátolni a 
reformgondolatok törvénnyé formáló-
dását.

Ekkor úgy tûnt egy idŒre megtor-
pannak az ország átalakulásának 
folyamatai, ám az események ezen 
pontján összekapcsolódtak a pozsonyi 
és pesti történések. Ugyanis a forra-
dalom elŒkészítésén munkálkodó 
Pesti Ellenzéki Kör március 5–én 
Kossuthoz küldte Irányi Dánielt, aki-
vel sikerült összehangolniuk a továb-
bi stratégiájukat. Terveik szerint az 

elkövetkezŒ napokban az Ellenzéki 
kör petíciós mozgalmat indít, és így 
segít nyomást gyakorolni a felsŒház-
ra, miközben maga Kossuth az or-
szággyûlésben „küzd” tovább. Irányi 
a megbeszélés után hazautazott, és 6 
nappal késŒbb, 1848. március 11–én 
Irinyi József tollából megszületett a 
12 pont, amit Kossuth programjára 
épített petícióként a József-napi vá-
sárra érkezŒ vidéki parasztság elŒtt 
akartak felolvasni.

A parasztság esetleges felkelésétŒl 
és a párizsi eseményektŒl megijedt 
fŒrendi ház számára az utolsó csepp a 
pohárban, a Bécsben kitört forrada-
lom híre volt. Amikor március 13–án 
Pozsonyba érkezett a bécsi forrada-
lom híre, a felsŒház is beadta a dere-
kát. Megtörtént a felirati javaslat 
kibŒvítése, és elfogadása. Két nappal 
késŒbb március 15–én  reggel 10 óra-
kor 72 képviselŒ, köztük Kossuth és 
Széchenyi vitte gŒzhajón Bécsbe a 
javaslatokat, azoknak uralkodói jóvá-
hagyása esetén Magyarország számá-
ra egy új kort jelentettek. Közteher-
viselés, örökváltság, nemzeti kor-
mány, sajtószabadság, unió Erdéllyel, 
évenkénti országgyûlés, a papi 10-ed 
és Œsiség törvény eltörlése, a feudaliz-
mus végének és a modern szabad fej-
lŒdés kezdetének szinonimái voltak. 
Miközben Kossuth a forradalmi 
Bécsbe érkezett, ahol ünneplŒ tömeg 
fogadta, megindultak március 15–e 
pesti eseményei is. Kitört a forrada-
lom.

A pesti forradalom eseményei
Korán reggel, 5:30-kor a márciusi 

ifjak a Pilvaxban várták Petôfit, aki 
késett. Végül elébe mentek, majd 
együtt Jókaihoz, ahol a forradalmi 
teendŒket vitatták meg. Eközben a 
Pilvax környékén Sükei Károly (szer-
kesztŒ) ötszáz fŒs tömeget mozgósí-
tott, a 12 pont szétkiabálásával. Így 
végül Jókaiék odaérkezésekor már 
egy tekintélyes létszámú csoport 
alakult ki és sorakozott fel a márciusi 
ifjak mögé. A kisebb tömeg elŒször 
az egyetemhez vonult, ahol rövid idŒ 
alatt 10 ezer fŒre gyarapodott. Az 
egyetemistáknak PetŒfi elszavalta a 
Nemzeti Dalt, és felolvasta nekik a 12 
pontot is. Ezután a már valóban jelen-
tŒsre duzzadt tömeg együttesen vo-
nult a Landerer-Hackenast nyomdá-
hoz, ami a Hatvani (ma: Kossuth 
Lajos) utca és a Szép utca sarkán 
volt. Itt megtörtént a 12 pont és a 
Nemzeti Dal kinyomtatásának ki-
kényszerítése, majd a tömegben való 
szétosztása. Ekkorra már dél volt, a 
tömeg nagy része hazatért. Az esemé-
nyek délután három órakor folytatód-
tak, amikor a forradalmárok a Nem-
zeti Múzeumnál népgyûlést szervez-
tek. Itt született az elhatározás, hogy 
a rendkívüli helyzet miatt összehívott 
városi közgyûléshez vonulnak, s azt 
felszólítják a 12 pont elfogadására. Az 
események irányítása ezen a ponton 
hivatásos politikai vezetŒk kezébe 
került: Nyáry Pál és Klauzál Gábor 
személyében (Œk a pesti megyeházától 
érkeztek a múzeumhoz.) A forrada-
lom következŒ állomása tehát a pesti 
városháza volt, ahol Nyáry Pál átadta 
a petíciót Rottenbiller Lipót polgár-
mesternek. Ezt követŒen forradalmi 
választmány alakult három márciusi 
ifjú, három liberális nemes és hat 
városi tanácsos részvételével. A for-
radalom legfŒbb eseménye a város-
háza után következett, amikor az 

ünnepélyes hangulatú tömeg a budai 
várhoz indult, hogy ott a helytartó-
tanácsnak is átadja a 12 pontot. A 
helyszínre érkezve még két további 
célt is megfogalmaztak: a cenzúra 
eltörlésének követelését és a József 
kaszárnyában két éve raboskodó 
Táncsics Mihály kiszabadítását, aki 
paraszti sorból származó értelmisé-
giként 1846 után röpiratokban köve-
telte a jobbágyság felszámolását, így 
a hatóságok sajtóvétség címén bör-
tönbüntetésre ítélték. A forradalmá-
rok mindhárom célkitûzésüket meg-
valósították: átadták a 12 pontot, elér-
ték, hogy a helytartótanács szabadon 
engedési passzust adjon ki Táncsics 
nevére, és kiharcolták, hogy elrendel-
je a cenzúra feloldását. A tömeg 
hangulata ekkor már eufórikussá 
vált, és a szabadon bocsátott Táncsi-
csot a vállán vitte Pestre. Március 
tizenötödike eseménysora Pesten az 
esti, Nemzeti Színházbeli programmal 
zárult, ugyanis 18 órától a Bánk Bánt 
játszották. (Eredetileg ezen a napon 
Anton Hocebo: Benyovszky avagy a 
kamcsatkai számûzöttek címû darab-
ja ment volna.) Az elŒadás elŒtt Jókai 
beszélt a tömeghez, és közölte: gyŒ-
zött a forradalom, elérték a sajtó-
szabadságot, forradalmi választmányt 
alakítottak és eltörölték a nemesi 
megszólításokat. Aznap este 300 pesti 
joghallgató hajókon indult el Bécsbe, 
hogy támogassák az ottani forradal-
mat is.

A forradalom gyôzelme
Miközben Pesten PetŒfi Sándor, 

Jókai Mór és Nyáry Pál vezetésével 
zajlottak a forradalmi események, 
addig az igazi áttörést és a tényleges 
forradalmi gyŒzelmet Bécsben Kos-
suth és Széchenyi vívta ki. Március 
16–án átnyújtották V. Ferdinándnak a 
felirati követeléseket, amelyeket még 
aznap este az államtanács a bécsi, a 
pesti és az egész Európára kiterjedŒ 
forradalmi hullám miatt, kelletlenül 
jóváhagyott. Batthyány Lajos kineve-
zésének uralkodói jóváhagyására 
csak március 17–én került sor, Szé-
chenyi, Eszterházy és István nádor 
személyes közbenjárásának hatására.

A forradalom gyŒzelmének gyümöl-
cse a március 15–ét követŒ egy hó-
napban érett be, amikor a Kossuth 
által kidolgozott felirati követelések-
bŒl a magyar országgyûlés létrehozta 
az áprilisi törvényeket, és kinevezte 
az elsŒ magyar felelŒs kormányt. A 
31 törvény révén hazánk maga mö-
gött hagyhatta a feudalizmust, lerak-
hatta a modern Magyarország alap-
jait. Széchenyi a következŒképp ösz-
szegezte az eseményeket:

„…Az én politikám biztos volt, de 
lassú, Kossuth egy kártyára tett min-
dent, és legalább idáig annyit nyert a 
hazának, mint amennyit az én politi-
kám tán 20 év alatt bírhatott volna 
elŒállítani! Ha reactio nem történik 
és több lesz bennünk a hazafiság, 
mint az irigység, s több a polgári 
erény, mint dicsvágy, én biz’ azt 
hiszem, lesz még a magyarbul valami 
s pedig sok!”

Jött a „reactio”
Sajnos 1848 tavaszán és nyarán a 

nagyhatalmak sorra eltiporták az 
európai forradalmakat, és 1848 júliu-
sára az osztrák udvar is visszanyerte 
erejét. Támogatni kezdte a magyarok 
ellen fellépŒ és önállóságot követelŒ 
szerb és horvát erŒket, bár Jelasics 
horvát bán 1848 Œszén indított táma-
dását hazánk még vissza tudta verni.

Harmat Árpád Péter
Történelem Klub



Felelôtlenségnek és a szerb–boszniai 
kapcsolatokra nézve ártalmasnak ne-
vezte Alekszandar Vucsics szerb mi-
niszterelnök a szomszédos Bosznia-
Hercegovina elôzô napi lépését.

Bosznia-Hercegovina ugyanis  hiva-
talosan megfellebbezte a hágai Nem-
zetközi Bíróság tíz évvel ezelôtt hozott 
ítéletét, amely felmentette Szerbiát a 
boszniai Srebrenicában véghezvitt 
népirtásban való kollektív bûnösség 
felelôssége alól. Amennyiben jóvá-
hagyják az ítélet felülvizsgálatát, az 
eljárás több évig is eltarthat.

A Balkan Insight hírportál szerint a 
bosnyákok, horvátok és szerbek alkot-
ta Bosznia-Hercegovina úgy nyújtott 
be fellebbezést a hágai bíróságon, 
hogy abba a háromtagú boszniai ál-
lamelnökség horvát és szerb tagja 
nem egyezett bele, csupán bosnyák 
kollégájuk, Bakir Izetbegovic hagyta 
jóvá. Mladen Ivanics, a boszniai ál-
lamelnökség soros, szerb elnöke alkot-
mányellenesnek nevezte a kezdemé-
nyezést. Szerinte tettével Izetbegovic 
aláásta a hatalommegosztáson alapuló 
kormányzást és politikai válságba so-
dorta az államalakulatot.

Az MTI jelentése szerint az államel-
nökség tagjai délelôtt ültek össze, 
hogy tárgyaljanak Izetbegovic kezde-
ményezésérôl, ám az ülés megszakadt, 
mert Izetbegovic távozott. Újságírók-
nak azt mondta: a bosnyákokat vádol-
ják azzal, hogy válságot okoznak az 
országban, holott a válságot azok okoz-
ták, akik bûncselekményeket követtek 
el a kilencvenes években. „A felülvizs-
gálatot az igazság kiderítéséért kezde-
ményeztük” –- tette hozzá.

A hágai Nemzetközi Bíróság tíz éve 
felmentette Szerbiát a népirtásban va-
ló kollektív bûnösség felelôssége alól, 
de megállapította, hogy Belgrád meg-
szegte azt a kötelezettséget, amelynek 
alapján meg kellett volna akadályoznia 
az ilyen cselekményeket a jugoszláv 
utódállamban.

A Szarajevó beadványára indított 
eljárást lezárva a bíróság megállapítot-
ta, hogy Srebrenica városánál, ahol 
1995-ben csaknem nyolcezer boszniai 
muzulmánt gyilkoltak meg, népirtás 
történt. Az ENSZ-békefenntartók vé-
delme alatt álló Srebrenica elfoglalása 
után, 1995 júliusában elkövetett 

mészárlások kimerítik a népirtás fo-
galmát, s azokat „a boszniai szerb 
hadsereg tagjai követték el” –-- állt az 
ítéletben. A hivatalos szerb álláspont 
szerint a gyilkosságokat nem lehet 
népirtásnak minôsíteni.

A Balkan Insight szerint komoly ve-
szélyben van a békés egymás mellett 
élés Boszniában, hiszen a boszniai 
szerb képviselôk a múlt héten bojkot-
tálták a szövetségi parlament mun-
káját, s egyre több jel utal arra, hogy 
ellehetetlenedett az együttmûködés a 
szerb, a horvát és a bosnyák vezetôk 
között.

* * *
Forradalom, szabadságharc és 

megtorlás címmel tartottak tudo-
mányos tanácskozást az 1956-os 
forradalomról a bécsi magyar 
nagykövetségen. A rendezvény Ma-
gyarország bécsi nagykövetsége, a 
bécsi Collegium Hungaricum, a Bécsi 
Magyar Történeti Intézet (BMTI) és a 
szegedi Gál Ferenc Fôiskola együtt-
mûködésével, valamint az 1956-os 
Emlékbizottság támogatásával jött lét-
re.
Rétvári Bence: 1956-ban megvalósult 

a nemzeti egység Magyarországon 
1956 októbere egy olyan pillanat volt, 
amikor mindenki egy emberként 
akart szabadságot és megvalósult a 
nemzeti egység --- mondta Rétvári 
Bence, az Emberi Erôforrások Mi-
nisztériumának parlamenti államtitká-
ra Kisbéren, az 1956-os forradalmat és 
szabadságharcot, valamint a kapcso-
lódó történelmi eseményeket felidézô 
„Büszkeségpont” átadásán. Rétvári 
Bence hozzátette, az ide benyomuló 
hatalom olyan embereket keresett, 
akiknek nincs erkölcse, mert erkölcs-
telen emberekkel lehetett a közízlést, 
a közelvárást is erkölcstelenné tenni. 
„A diktatúra nem az emberekben lévô 
jót hozta ki, hanem a rosszabbik olda-
lukat szólította meg. Megtalálta azt a 
szûk közösséget, akik ezt a rendszert 
üzemeltetni tudták és hasznait élvez-
ték” --- fogalmazott az államtitkár. A 
politikus emlékeztetett arra, hogy 
magyar forradalom leverésével vált 
világossá a nyugati baloldali gondol-
kodóknak, hogy a kelet-európai népek 
a kommunizmust nem önként vállal-
ták, hanem hatalmi elnyomás 

következtében viselték el. A magyar 
forradalomban nem akart senki sem-
mit elvenni, csak szabadon akart élni, 
beszélni, írni, politikai véleményt 
megfogalmazni” --- jelentette ki Rétvá-
ri Bence. Czunyiné Bertalan Judit 
(Fidesz), a térség országgyûlési kép-
viselôje elmondta, a most megvalósult 
kiállítás átadja az 1956-os események 
érzését és az emlékek állításával a 
lelkiismeret ébresztését szolgálja. 
Sinkovicz Zoltán (Fidesz-KDNP) 
polgármester tájékoztatása szerint a 
Kiskastélyban található városi honis-
mereti gyûjtemény pályázati támoga-
tásból bôvült ki az 1956-os eseménye-
ket bemutató három teremmel, 
valamint egy, a pincében berendezett 
kínzókamrával. A katonai múltat feli-
dézô tárgyak nagy része Békási Imre 
amatôr helytörténész gyûjteményébôl 
származik.
Bertényi Iván, a Bécsi Magyar 

Történeti Intézet igazgatója megnyitó 
beszédében arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az 1956-ról szóló tudományos 
kutatások hosszú távon elkísérik a 
hallgatóságot, gazdagíthatják a gon-
dolkodást. Kiemelte: 1956 olyan büsz-
kesége a magyarságnak, amelyre a 
világ közvéleménye is pozitívan te-
kint.
Kun Miklós történész, Széchenyi-

díjas egyetemi tanár elôadásában egy 
kevésbé feltérképezett 56-os témáról 
beszélt, arról, hogy a forradalom és 
szabadságharc leverése nemcsak ka-
tonai, hanem orosz titkosszolgálati ak-
ció is volt. Elmondta, hogy a szovjet 
államrendôrség hét nagy „operatív” 
körzetre osztotta fel Magyarországot 
titkosszolgálati vezetôk irányításával. 
Budapestre Ivan Szerov tábornok, a 
KGB elnöke érkezett, aki korábban 
rendkívül véres kezû belügyesként 
lett ismert, és akinek az ezzel kapcso-
latos emlékiratai pár hónapja váltak 
publikussá.

Kun Miklós az MTI-nek kiemelte: 
számos fehér folt van, hiszen a Nyikita 
Hruscsov szovjet pártvezér 1957-es 
budapesti tárgyalásairól szóló jegyzô-
könyv nem kutatható, és Kádár János 
moszkvai útját is csak részben lehet 
rekonstruálni. Kitért arra is, hogy a 
nyugati politikai elit 1956-ban elárulta 
Magyarországot, miközben a nyugati 
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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

1848-1849
„A Kárpátoktól az Al-Dunáig
Egy bôsz üvöltés egy vad zivatar.
Szétszórt  hajával, véres homlokával
Áll a viharban maga a magyar
Ha én nem születtem volna is ma-

gyarnak 
 E néphez állnék azonnal én”

Petôfi Sándor, Élet vagy halál 1848. 
szep. 30.

A magyarságára büszke és az ország 
elhagyatottsága miatt bánkódó költô 
egy másik versben (Európa csendes, 
1849 január) így írt:

„Európa csendes, újra csendes
Elzúgtak forradalmai
Szégyen reá! lecsendesült és
Szabadságát nem vívta ki

Magára hagyták, egymagára
A gyáva népek a magyart
Lánc csörg minden kézen, csupán a
Magyar kezében cseng a kard”

A zseniális Bem apó iránt kifejezett 
tisztelete és szeretete a „Négy nap 

dörgött az ágyú 1849 február” cimû 
versében maradt meg számunkra és a 
jövô nemzedékekre:

„Szerencse és az Isten
Tôlünk elpártola
Egy pártfogó maradt csak
Velünk, ez Bem vala

Óh Bem, vitéz vezérem
Dicsô tábornokom
Lelked nagyságát könnyes
Szemekkel bámulom”.
Az 1848-49 szabadságharc történel-

mével eddig is sok történész foglalko-
zott. Egy kiemelkedô könyv Hermann 
Róbert: „Az 1848-1849-es szabadság-
harc nagy csatái”. Hermann nem csak 
a magyar katonatisztek életrajzaival 
és arcképeikkel, hanem a császári és 
orosz csapatok fôtisztjeinek karrier-
jével is bôvíti ezt a történelem köny-
vet.

Megtalálható Damjanich János, a 
délvidéki harcok hôse „a rácok rette-
gett ostora”, aki miután csapataival 
több gyôzelmet aratott a szerb felkelôk 
fölött, 1848 december 20-án honvéd 

vezérôrnaggyá nevezték ki. Szerb 
származása miatt kezdetben bizalmat-
lanság övezte személyét, ám az elsô 
ütközetek után honvédjai megtanultak 
bízni benne. 1849. július 20-tól az aradi 
vár parancsnoka volt. Augusztus 17-én 
kegyelemre átadta a várat Hruljov tá-
bornok vezette orosz csapatoknak. Az 
oroszok azonban átadták a cs. kir. had-
seregnek, ahol a hadbíróság kötél álta-
li halálra ítélte. Ô volt a 13. aradi vér-
tanú. „Már nem hittem, hogy én, aki a 
csatákban mindig elsô voltam, most 
utolsó leszek” mondta a bitófa alatt.
Hermann történész összefoglaló-

ja: „A honvédsereget 1849 nyarán 
nem a tapasztalat, hanem a túlerô 
kényszerítette térdre. Mégpedig olyan 
módon, ami az európai történelemben 
példa nélkül álló. 1849-ben fordult 
ugyanis elô elôször és utoljára, hogy 
egy nagyhatalom saját belsô gondjai-
nak megoldására egy másik nagyha-
talom fegyveres segítségét kérte. Ez 
pedig önmagában komoly elismerés 
1848-1849 magyar katonáinak.”

Kroyherr Frigyes
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lakosság hallatlanul szolidáris volt a 
magyarokkal.

Kun Miklós úgy vélte, hogy tíz évvel 
ezelôtt, az 50. évfordulón nem sikerült 
megünnepelni az 1956-os forradalmat 
és szabadságharcot, de most igen. A 
történész nagyon fontosnak nevezte, 
hogy Bécsben megismerhetett olya-
nokat, akik fiatalon részt vettek a 
forradalomban.
Benkô Levente történész és pub-

licista az 1956-ban Erdélyben zajló 
ifjúsági szervezkedési kísérletekrôl 
beszélt. Kiemelte: a romániai megtor-
lás során 1956 és 1962 között mintegy 
28 ezer letartóztatás történt és csak-
nem tízezer politikai vagy halálos íté-
let született.

„Az 1956-os forradalom egy akolba 
terelte Közép- és Kelet-Európa majd-
nem minden nemzetét, Romániában 
pedig a magyarságot és a románságot, 
leszámítva a pártaktivistákat és funk-
cionáriusokat, akiknek érdeke volt a 
forradalom ellenében cselekedni” --- 
mondta Benkô Levente az MTI-nek 
nyilatkozva.

A történész rávilágított: Romániában 
tényleges fegyveres szervezkedésre 
nem került sor, de abban az idôben az 
erdélyi magyarok, a románok, a szá-
szok és svábok elkezdték megfogal-
mazni követeléseiket, például szorgal-
mazták a nagyszalontai Arany János 
múzeum rendbetételét, Orbán Balázs 
sírjának felújítását, a sajtóban forszí-
rozták a magyar anyanyelvû oktatást. 
„Az erdélyi magyarság 1956-nak kö-
szönhetôen újra találkozhatott ideig-
óráig a saját kultúrájával” --- mondta.
Gecsényi Lajos egyetemi tanár, a 

Magyar Nemzeti Levéltár nyugalma-
zott fôigazgatója Magyarország és 
Ausztria 1956-os kapcsolatáról beszélt. 
Aláhúzta: az osztrák kormány óriási 
segítséget nyújtott Magyarországnak, 
miközben mindent megtett, hogy véd-
je saját semlegességét és országának 
érdekeit. Mint felidézte, az osztrák 
kormány október 28-án adta ki „példa 
nélküli nyilatkozatát”, amelyben fel-

szólította a szovjet kormányt, hogy 
szüntessék be a harcokat. Továbbá 
november 3-ig 3,5 millió schilling ér-
tékû osztrák segélyszállítmányt osz-
tottak szét Budapesten, és a budapesti 
osztrák követségen befogadták azon 
nyugati országok újságíróit, francia, 
belga és holland sajtómunkásokat, aki-
ket saját követségeik sem mertek be-
fogadni.
Horváth Attila egyetemi tanár, 

alkotmánybíró elôadásában kiemelte: 
az 1956-os forradalom megtorlásaként 
több embert végeztek ki, mint az 1848-
as forradalom, az 1919-es tanácsköztár-
saság és a második világháborúban 
elkövetett háborús és népellenes cse-
lekmények megtorlásaként együtte-
sen. Elmondta, hogy 229 olyan halálos 
ítéletrôl lehet tudni, amelyeket egyér-
telmûen a forradalom miatt hajtottak 
végre. Mint hangsúlyozta, soha ennyi 
nôt és fiatalkorút nem végeztek ki Ma-
gyarországon, mint akkor. Az utolsó 
56-os elítéltet 1961-ben akasztották fel. 
Elmondása szerint a megtorlás azért is 
volt olyan „erôs”, mert a magyarság a 
szabadságáért és a függetlenségéért a 
világ legnagyobb hadseregével szem-
ben lépett fel. Rávilágított: a megtorlás 
célja az volt, hogy többet a magyarok 
ne merjenek fellázadni a szovjet rend-
szer ellen.

* * *
Több fronton támadják a marosvásár-

helyi Római Katolikus Teológiai Gim-
náziumot a román hatóságok, pellen-
gérre állítva az intézményt, a tanárokat 
és a szülôket is. A magyar iskola közös-
sége azonban nem hagyja magát.

Szinte naponta vesz újabb fordulatot 
a marosvásárhelyi líceum ügye. Az 
intézmény vezetôje, Tamási Zsolt el-
len azért indított eljárást tavaly no-
vemberben a korrupcióellenes 
ügyészség (DNA), mert szerintük 
törvénytelenül hozták létre 2014-ben 
az iskolát. A DNA drákói szigorral 
csapott le –-- ahogy a lapunknak ko-
rábban nyilatkozó Illyés Gergely 
politológus is jelezte, magyar érintet-

tek esetén eleve buzgóbban szoktak 
vizsgálódni.

A támadás célpontjaivá váltak az in-
tézmény mellett annak tanárai, a 
szülôk, de még a diákok is. A Magyar 
Hírlapnak több tanár elmondta, hogy a 
hercehurca óta összesen kétszer ka-
pott fizetést; a decemberi és januári 
bérüket alig egy hete utalták át, és 
egyébként is teljes a bizonytalanság. A 
beiratkozások napján a tanfelügyelô-
ség telefonon tiltotta meg a líceumnak, 
hogy felvegye a jelentkezôket a nép-
szerû intézmény két elôkészítô osz-
tályába. A hét közepén pedig a DNA 
tanúként idézte be a két éve ott tanuló 
diákok szüleit, és tervben volt még a 
gyerekek becitálása is. A tét minden 
helyi forrásunk szerint az egykor az 
egyháztól államosított, majd most 
visszakapott patinás épület, amelyben 
hosszas alkudozás után bérlôként ott 
maradhatott a román Unirea Fôgimná-
zium is.

A vészharangok hangja idôközben 
eljutott a politikusokig is. Potápi Ár-
pád és Soltész Miklós államtitkár  
felszólította a román hatóságokat, 
hogy fejezzék be az iskola ellehetet-
lenítését és a szülôk vegzálását, Biró
Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke a 
román parlament alsóházában adott 
hangot tiltakozásának. Az RMDSZ le-
vélben tájékoztatta a helyzetrôl Klaus
Johannis államfôt, és panaszt tett a 
Legfelsôbb Bírói Tanácsnál is. Kele-
men Hunor pártelnök közölte: egyér-
telmû, hogy a DNA a Securitate mód-
szereivel félemlíti meg a szülôket és a 
helyi magyarokat, már a katolikus 
egyház szervezetei is levélben kifogá-
solták az eljárás módját.

A kihallgatások egyetlen célja a zak-
latás lehet –-- értett egyet a lapunknak 
nyilatkozó Kincses Elôd. A szülôknek 
semmi közük a 2014-es iskolaalapítás-
hoz, hiszen egy már létezô intézménybe 
íratták be gyermekeiket –-- tette hozzá 
az ügyvéd, aki az iskola igazgatósá-
gának segített megszerkeszteni és be-
nyújtani a közigazgatási panaszt a 
beiratkozási tilalom kapcsán. A szülô-
ket ráadásul a tárgyhoz egyáltalán 
nem tartozó dolgokról faggatták, pél-
dául annak a január 30-i beadványnak 
a keletkezésérôl, amelyet a gimnázium 

védelmében írtak, de azt is megkér-
dezték tôlük, miért ide íratták a gyer-
meküket. Volt, akit azzal is fenyeget-
tek, hogy nem számítják be majd a 
„nem létezô iskolában” töltött éveket a 
diákoknak.A nekünk nyilatkozó taná-
rok azt mondták: úgy érzik, magukra 
hagyták ôket. A politikától kevés gya-
korlati segítséget kaptak, az egyháznak 
pedig korlátozott a mozgástere. Emel-
lett „albérlôjük”, az Unirea részérôl is 
ellenséges indulatokat éreznek, és a 
román média is sokszor ferdítve tájé-
koztat ügyükrôl. Attól is tartanak, 
hogy a beiratkozási tilalom miatt ke-
vesebb lesz a diák, ami további prob-
lémákat okozhat. A tanárok azonban 
mindezek ellenére azon igyekeznek, 
hogy a gyermekek ne érezzék az el-
járás súlyát: versenyeken sikerrel 
indulnak velük, rendezvényeket tar-
tanak, nem engedik, hogy a DNA 
megkeserítse az életüket.

Mint Kincses elmondta, több szülô is 
jelzést kapott, hogy gyermeküket is ki 
fogja faggatni az ügyészség. Amikor 
azonban az ügyvéd az egyik szülô 
kihallgatásán megjelent, a DNA hirte-
len elállt a tervétôl. Az ügyvéd szerint 
felszólalása és a médiabotrány után 
már rendôrök siettek a beidézettekhez, 
jelezve, nem lesz kihallgatás. A Vásár-
helyi Hírlap úgy tudja, volt, akinek a 
szeme láttára tépték össze az idézést, 
mondván, az már nem érvényes. Kin-
cses hozzátette: még kérdéses, hogy 
mindez csak ideiglenes visszakozás, 
vagy az illetékesek lassan belátják, 
hogy nem folytathatják ezt a gyakor-
latot.

Féltôl három évig terjedô börtönnel 
sújtaná a székely autonómiatörekvés 
híveit Tudor Ciuhodaru. A kormány-
párti PSD képviselôje az alkotmányos 
rend megváltoztatására irányuló cse-
lekményekre csapna le, amelyek Ro-
mánia „nemzetállami lényegét” két-
ségbe vonják. Ciuhodaru szerint a 
március 10-i székely szabadság napján 
Marosvásárhelyen összeülô Székely 
Nemzeti Tanács (SZTN) is ilyen. Az 
SZNT vezetôi korábban közölték: bé-
kés és alkotmányos keretek között 
szervezik meg az eseményt. Tavaly
egyébként a csendôrség száz szervezôt 
és résztvevôt bírságolt meg a rendez-

vényen –--- ellentétben az elmúlt hetek 
kormányellenes demonstrációival, 
ahol senkit.

* * *
Lebontják azt a szabadkai téglagyárat, 

amely az utóbbi években a Nyugat-
Európába tartó migránsok legfôbb 
pihenôhelye és tájékozódási pontja 
volt az észak-vajdasági városban.

Varga Tibor, a Kelet-európai Misszió 
szerbiai képviselôje a helyi sajtónak 
elmondta: az elhagyatott épületnek fél 
éve új tulajdonosa van, aki a tervek 
szerint lebontaná, és új objektumokat 
építene a helyszínen.

Mint mondta: a bontás már a télen 
megkezdôdött, és a melegebb idô kö-
zeledtével minden bizonnyal fel-
gyorsul. A központi épületrôl már 
leszedték a tetôt, és megkezdték a 
falak bontását is - tette hozzá. 

Szerinte nyárig teljes mértékben 
megváltozhat a helyzet azon a terü-
leten, amely évek óta a migránsok pi-
henôhelyének számít, és a beván-
dorlóknak új helyszínt kell találniuk, 
ahol meghúzhatják magukat.

A hivatalos adatok szerint Szerbiában 
jelenleg mintegy hétezer migráns 
tartózkodik, míg a becslések szerint 
Szabadkán mintegy háromszázan 
vannak.

A szabadkai befogadóközpontban 
legfeljebb 150 ember számára van 
hely, ám többen is inkább a központ 
körüli szabad területen sátoroznak, 
néhányan pedig még mindig a szerb-
magyar határsávban várják, hogy 
átjuthassanak Magyarországra, illetve 
az Európai Unióba. 

Helyi beszámolók szerint sokan tar-
tózkodnak a közeli erdôkben, és több 
hétvégi házat is feltörtek, ahol jelentôs 
károkat okoztak a tulajdonosoknak.

Szerbiában öt állandó és 14 ideiglenes 
befogadóközpont található, amelyek-
ben összesen mintegy hatezer embert 
tudnak elszállásolni.
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Összmûvészeti elôadással, versekkel, 
zenével, tánccal és irodalomtörténeti 
megemlékezéssel vette kezdetét a köl-
tô születésnapjának elôestéjén a Petôfi 
Irodalmi Múzeum emlékévhez kap-
csolódó programsorozata.

Mintegy opera nyitánya, úgy próbál-
juk megidézni ma este mindazt, ami az 
elôttünk álló egy évben történni fog, 
színházzal, zenével, kortárs irodalom-
mal” --- hangsúlyozta Prôhle Gergely, 
az intézmény fôigazgatója az elôadás 
során. Kiemelte: az emlékévben a 
múzeum megpróbálja azt a sokfélesé-
get bemutatni, ami Arany János által 
az irodalmi mûvekben megnyilvánul, 
és hatására a társmûvészetekben, il-
letve az irodalomtudományban megje-
lenik.

Az ünnepi mûsorban közremûködött 
mások mellett Udvaros Dorottya, 
Balázs Zoltán és Rudolf Péter szín-
mûvészek, Dömötör Luca kortárs 
táncos, Kassai István zongoramû-
vész és a Balázs Elemér Trió. Az 
elôadást Seres Tamás rendezte. 
Arany János születésének 200. év-
fordulója alkalmából hivatalosan 
március 2-án veszi kezdetét az em-
lékév. Országszerte és a határon túl 
is számos programot rendeznek, 
egyebek mellett Nagyszalontán, a 
Nemzeti Színházban és az Erkel 
Színházban is megemlékezéseket 
tartanak, amelyekrôl a közmédia 
egész napos mûsorfolyamban szá-
mol be. Sokszor közhelyesen gon-
dolunk Aranyra, pedig az egyik leg-
sokoldalúbb alkotónk. Kétszáz éve, 
1817. március 2-án született Arany 
János Nagyszalontán. Az emlékév csü-
törtökön kezdôdik, melynek egyik 
fontos programja a költô tiszteletére 
szervezett emléktúra lesz. Az emlék-
túra ötletét a nagyszalontai Arany 
János Mûvelôdési Egyesület találta ki 
azzal a szándékkal, hogy 2018. március 
2-ig minél többen látogassanak el 
azokra a településekre, amelyek a köl-
tô életében kiemelkedô szerepet töl-
töttek be. Az emléktúra résztvevôinek 
egy erre a célra kiadott füzetbe négy 
pecsétet –-- a budapesti Petôfi Irodalmi 
Múzeumét, a nagykôrösi Arany János 
Kulturális Központét, a debreceni Mé-
liusz Juhász Péter Könyvtárét és a 
nagyszalontai Arany János Mûvelôdési 
Egyesületét –-- kell összegyûjteniük.

Az egyik legtitokzatosabb költônk

A Petôfi Irodalmi Múzeum igazgatója 
szerint, noha sokszor közhelyesen gon-
dolunk Arany Jánosra, de a magyar 
irodalom egyik legtitokzatosabb és 
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szemérmességében is legsokoldalúbb 
alkotója, aki az iskolai tananyagon túl 
is érdekes lehet mindenki számára. 
Arany személyes szemérmessége 
odáig ment, hogy magáról egy-egy 
mûvének fôszereplôje mögé bújva be-
szélt. Ha pedig A walesi bárdok van az 
egyik, a Bolond Istók pedig a másik 
oldalon, akkor érezhetô, mennyire 
sokszínû is volt a költô --– mondta 
Prôhle Gergely a Kossuth Rádió 180 
perc címû mûsorában. Éppen ezért 
szerinte egy irodalmi múzeumnak 
nem az a feladata, hogy kiragadjon 
egy-egy jellemvonást Arany János 
portréjából, hanem hogy megpróbálja 
ráirányítani a figyelmet a sokoldalú-
ságra és kedvet csinálni ahhoz, hogy 
olvassák vagy újraolvassák a mûveit.

Még mindig szolgál újdonsággal

Úgy vélte, a különbözô irodalomtör-
téneti mûhelyek évtizedes tevékenysé-
ge után is van még lehetôség arra, 
hogy újabb és újabb apró részleteket 
fedezzenek fel Arany Jánosról, a háló-
zatkutatásra is kiterjedô vizsgálatok-
nak köszönhetôen pedig egyre ponto-
sabban bontakozik ki a költô arcéle. 
Szerinte ennek is köszönhetô, hogy 
Arany talán a leginkább mai 19. szá-
zadi költô, akire érdemes mindenkinek 
odafigyelni.

A fôigazgató kifejtette, Arany János 
születésének bicentenáriuma kapcsán 
egyfajta népmozgalom kezd kialakul-
ni, számtalan civil kezdeményezés 
indult országszerte és a határokon túl, 
ami nagyon örömteli. Erre kíván ref-
lektálni a kormányzati szándék, amely 
kiemeli Arany János születésének év-
fordulóját más megemlékezések sorá-
ból –-- tette hozzá. Prôhle Gergely 
hangsúlyozta, hogy a mai közélet szá-
mára Arany János szellemi hagyaté-
kából az önreflexió, a morális integ-
ritás, a történelmi koroktól, ideológi-
áktól független erkölcsi következetes-
ség, az intézményi szigor, a tevékeny, 
ám visszafogott hazaszeretet és a 
közügyekért való odaadás mind-mind 
kiemelten fontos. –- És ne feledkezzünk 
el a költôi varázslatról sem –-- tette 
hozzá a fôigazgató. Kiemelte, a valóság 
megragadásában oly invenciózus 
Arany rendkívüli módon gazdagította 
anyanyelvünket.

Prôhle Gergely elárulta, az emlékév 
három pillérre támaszkodik majd: 
ezek a tudomány, az esemény és az in-
tézmény. Kifejtette, az esztendô nem 
„lepényevéssel és zsákban futással” 
színesített fesztivál lesz, hanem egy 
tudományos alapokon nyugvó, komoly 
programsorozat, amely segíthet tisz-
tázni, miként lehet a bölcsészettudo-
mányt a XXI. század elvárásainak 
megfelelôen fejleszteni. Ennek jegyé-
ben nagy hangsúlyt fektetnek a digita-
lizációra, vagyis Arany János irodalmi 
kincsének digitális formába öntésére. 
Kiemelte, a Magyar Tudományos 
Akadémia és az Országos Széchényi 
Könyvtár közös erôfeszítéssel teszik 
elérhetôvé és kutathatóvá a költô 
életmûvét. A filológiai kutatások és az 
irodalomtudomány mellett a kortárs 
irodalom felé is nyitni szeretnének, 
amely kezdeményezéshez eddig a 
Supka Géza Alapítvány és a Margó-
fesztivál csatlakozott.

ARANY JÁNOS, 200Ne kerteljünk: Arany János maga a 
magyar nemzeti kód. Életével és 
életmûvével együtt.

Hajdani professzorunk, aki a kevés 
iskolateremtô tanárok egyike volt a 
pesti bölcsészkaron, és aki jelentôs, 
sokakat inspiráló, habár nem mindig 
vitathatatlan észrevételekkel gazdagí-
totta az Arany-kutatást, Németh G. 
Béla egyik nagy összefoglalását így 
kezdi (1971-ben): „Arany János az 
európai magyar olvasó legnagyobb 
bánata: Európa nem vette tudomásul.” 
Ez az észlelet pontos és megfelleb-
bezhetetlen, noha nem egészen vilá-
gos, hogy mit is kellene értenünk „eu-
rópai magyar olvasón”. Ismerve néhai 
tanárunk ízlését és észjárását, alig-
hanem olyan magyar értelmiségit kell 
ideképzelnünk, aki az itthoni teljesít-
ményeket, jelesül esetünkben az iro-
dalmi mûveket szívesen látja az euró-
pai irodalom háttere elôtt, sôt talán 
annak értékrendjéhez igazítva. Lehe-
tünk azonban talán nem is kevesen, 
akik úgy gondoljuk, hogy Arany János 
és Ady (meg a többiek) esetében 
elégedjünk meg azzal, hogy „magyar 
olvasók” vagyunk, és nem látjuk fel-
tétlenül szükségét annak, hogy Aranyt 
Baudelaire, Adyt –-- mondjuk –-- Rilke 
„felôl” olvassuk, noha mi sem mon-
dunk le sem a korszakos francia, sem 
a máig sugárzó prágai osztrák költô 
verseirôl.

És ha vajmi kevéssé érdekel, hogy 
Csontváry Baalbekje vagy Kodály 
Psalmus Hungaricusa ott van-e az 
európai kultúremberek tudatában 
(szándékosan nem nyelvhez kötôdô 
alkotásokat hoztam példának), akkor 
miért foglalkoznánk azzal, hogy a vi-
lág egyetlen nyelvére sem lehet lefor-
dítani azt, hogy „Állata ôrzeni…”? És 
nem állom meg, hogy ide ne írjak egy 
mondatot attól a költôtôl, akinél ér-
desebb modorú, pátoszra kevésbé haj-
lamos, nemzeti közhelyektôl idegenke-
dôbb nemigen volt az utóbbi 
évtizedekben.
Nemes Nagy Ágnes mondja sziká-

ran: „Híve vagyok annak a mondásnak, 
hogy egy dologért biztosan érdemes 
magyarnak születni, azért, hogy Arany 
Jánost eredetiben olvashassuk.” Idéz-
zünk még egy bölcs és rajongásra 
szintén kevéssé hajlamos öregembert, 
aki ráadásul prózát írt. Déry Tibor 
állítja kései emlékiratában: „Arany 
János, nyelvünk máig legnagyobb mû-
vésze azért oly kiváló fordító, mert azt 
hiszem, jobban tudott magyarul, mint 
Shakespeare angolul, Arisztophanész 
görögül.”

Ki tudja, hogy a mai magyarság 
mennyire van átszôve azzal a „tudás-
sal”, amelyet a most kétszáz éves 
Arany János neve szimbolizál? Tud-
juk, hogy a jelen idô mámorában élô 

mai világ szeretne minél távolabb 
kerülni a hagyományoktól, amelyek 
olykor mintaként mûködnek, olykor 
bizony kötelességet rónak ránk; és 
egyszerûbb olyan nyelvet használni, 
amely nem terhel régi szavakkal. 
Most mégis engedjük meg magunk-
nak, hogy ugyanúgy „zárójelbe te-
gyük” a romló, kopárodó közízlést, 
mint azt, hogy értesült-e Európa a Tol-
diról vagy a Buda haláláról.

És hogy mit is értsünk most „nemzeti 
kódon”? Másfél évszázad magyar írói, 
olvasói, néprajztudósai, történészei 
egybehangzóan vallanak errôl. Ha va-
laki végigjelölgetné, hogy az 1939-ben 
megjelent, immár klasszikus érvényû 
Mi a magyar? címû nemzetkarak-
terológiai esszégyûjteményben kit 
emlegetnek legtöbbet a szerzôk, Ba-
bits Mihály és Szekfû Gyula, Ra-
vasz László és Kodály Zoltán, alig-
ha kétséges, hogy Arany Jánost. Ô a 
mi Tóránk, mondta az emigrációban (a 
bujdosásban, a babiloni fogságban –- 
ahogy tetszik)
Cs. Szabó László, és jó azt is tudni, 

Teller Ede végsô betegsége utolsó 
idejében legszívesebben Arany ver-
seit hallgatta. És éppen száz évvel 
ezelôtt írja róla Krúdy Gyula ezt a 
három csodálatos mondatot: „Ez a 
férfitípus volt az, amely Magyaror-
szágot fenntartotta, téli sarat elbíró 
csizmában viselte el a megpróbáltatá-
sokat, zsoltáros hittel bízott a jövendô-
ben, és halk rajongással gondolt a 
nemzeti ideálokra. Ez az embertípus 
ôrizte meg helyét a földrészen a kô 
szilárdságával, a só nehézségével és a 
tölgyfa életkorával.” Arany arca? „Oly 
egyszerû volt ez az arc, mint a felhô 
árnya a régi, napsütéses Magyarország 
felett.”

Krúdy mondataiban ott az a két szó, 
amely emlékezetünk Arany Jánosát 
pontosan leírja: az „ôrizni” és a „Ma-
gyarország”. Mit ôrzött meg Arany 
Magyarországból, és mit a magyarság 
számára? Megôrizte a nyelvet. Tud-
juk, hogy nemcsak szókincse áll ver-
senytárs nélkül gazdagságában és vá-
lasztékosságban, hanem, s ez talán 
még nagyobb erénye: a poéta érzé-
kenységével, a törzsökös népi értelmi-
ségi elkötelezettségével és a tudós 
alaposságával a magyar nyelv szóköté-
seinek, a magyar szó jelentéstanának 
olyan mélységeibe hatolt, ahova még 
követni is nehéz. És ez érvényes köl-
tészete szinte tékozló ritmusgazdagsá-
gára is.

Csak a legrejtettebb nyelvi törvények 
ismeretében alkothatta meg a maga 
nyelvét, amely mindig mûfajhoz és 
helyzethez igazodó. Eposzai és balladái 
látomásos nyelvi nagyszerûsége mel-
lett („Mint ha pásztortûz ég…) lírá-
jának szóválasztási egyszerûsége mö-
gött is bámulatos képi mélységek 
nyílnak meg („Szív, örömtôl elszokott 
szív, / Múltak gyászos özvegye…). Ez a 
nyelvi „beágyazottság” lehet a magya-
rázata annak, hogy köznyelvünkbe 
annyi Arany-fordulat, szólás szivárgott 
be, ma már jórészt észrevétlenül: „Ki 
az? mi az? vagy úgy”, „Ki kopog? Mi 
kopog?”, „Vadat és halat”, „Mindenki 
gyanús nekem, aki él”, „Este van, este 
van” stb.
Ottlik Géza, ez az ironikus katona-

ember sem fogja vissza magát: „Arany 
Jánosnak véletlenül sincs olyan porci-
kája, szétszedett szövegfoszlánya, ami 
ne lenne varázslat.”Mit ôrzött meg 
Arany? A nemzeti mitológiát. Amelyet, 
ha nem is talált meg, legfeljebb tör-
melékesen, nyomokban, hitte, hogy 

volt, és olykor --– magabízóbb pillana-
taiban –-- magát vélte alkalmasnak 
arra, hogy újraalkossa azt, ami elve-
szett. Ez a hite „naiv eposzunk” valahai 
meglétében íratta meg vele a Toldit 
meg a hun eposz darabjait. A Toldi 
még a szabadságharc (és annak buká-
sa) elôtt született, és egy pillanatra a 
derûs kor magával ragadta a melan-
kóliára hajlamos költôt is. A Toldi 
történetében és tájaiban, alakjaiban és 
mondataiban nincs, ami ne keltené 
bennünk a természetes otthonosság 
benyomását.

Egy igazi „magyar” karriertörténet, 
ahol az erô és erény diadalmaskodik, 
az örök legkisebb fiú emelkedik a 
legmagasabb hely közvetlen közelébe, 
város és falu, falu és természet aránya, 
erô és érzelmesség viszonyának rajza 
hibátlanul pontos. És tudjuk, hogy a 
történelmi hagyományban meglévô és 
a nép által megôrzött hôsi eposz mö-
gött és a keresztény moralitás alatt a 
mélyben pogány táltostörténet is zaj-
lik, a magyar tér legyôzendô farkasa 
és bikája ôsi keleti totemállataink, 
amelyek ott élnek valahol az alföldi 
magyarság lelkében. És ugyanez a 
történelmi-mitologikus tudás vitte a 
költôt a hun magyar ôstörténet felé, 
utolsóként örökítve meg -– „Száll a 
madár, száll az ének” –-- azt, ami a 
néphagyománynak biztos pontja volt, 
s aminek a lerombolását az úgyne-
vezett akadémiai tudományosság ré-
szérôl az akadémiai fôhivatalnok 
költônek oly sok keserûséggel kellett 
tudomásul vennie.

S mit ôrzött meg Arany, a magyar 
költô? Azt a nehezen megfogalmaz-
ható morált, mely áthatja a minden-
napok életvezetését, amely tudja, 
hogy az élet mindenekelôtt köteles-
ségek teljesítése. És amellyel igazodni 
tudunk családunk, fajtánk, vallásunk 
százados üzeneteihez. Hogy ez a meg-
gyôzôdés mennyire volt „korszerû” a 
XIX. század közepén? („Hogy tempóz 
Arany”, biggyeszti a szót Ady…) 
Arany sok keserû lírai vallomása, 
hosszú elhallgatásai bizonyítják, hogy 
nehéz volt egyeztetnie alkata paran-
csait és a „modern” idôket. Nem talált 
olyan szerepet (ahogy más se a korban 
Petôfi után), amely folyamatosan al-
kalmassá tette volna alkat és vers 
harmonikus együttállását. Utolsó ver-
sei, az Ôszikék, amelyet Babits és 
kortársai a modern magyar líra kez-
detének tartottak, ezt a végtelen egy-
szerû, tét nélküli harmóniát sugallják. 
Saját magának írja ôket. De azért 
befejezi közben a Toldi szerelmét. Ezt 
meg a nemzetének.

Alexa Károly
(Magyar Idôk)

JÓKAIHOZ
Én kedves cimborám, jó Jókai Mór úr!
Ha te csak halogatsz, úgy járok én 

pórul,
Itt vagyon október, hûvösebb a cella,
Még sincs a kezemben az ígért 

novella.
Tudod pedig, tudod, a cigány 

adomát,
Mégse szánod a te kollegádat s 

komád’.
Énrám szól keserves tanulsága, ládd-é:
Mikor haldokolva vacogott a dádé,
Intvén a napnak, mely boronga 

télileg:
“Bújkálj! bújkálj! sütnél még, ha 

lenne kinek!”
Te is írnál pajtás: de majd nem lesz 

kinek.
(1862 okt.)

Megkezdôdött az 
Arany-emlékév

Az Arany család címere 
1634-bôl
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Arany János

Megnézhetô, mennyire írt szépen 
Arany János

A magyar kultúra napjához kapcsolódva nyílt napot tartott  az Országos 
Széchényi Könyvtár. Bemutatták a Toldi-trilógia eredeti kéziratait is, amelyet 
áprilisban az Arany János születésének 200. évfordulójára rendezett kiállításon 
is megnézhet a közönség. 
Több mint száz éve ôrzik a kéziratokat
A tárlat legkülönlegesebb darabja a Toldi-trilógia lesz, amelyet mûtárgy-

védelmi okokból csak nagyon ritkán láthat a közönség. A két kötetbe kötött 
kéziratokat elzárva, 18-20 Celsius-fok körüli hômérsékleten ôrzik a könyvtárban, 
és csak egy digitális változatot szoktak a kutatók rendelkezésére bocsátani. A 
magyar kultúra napjának tiszteletére, illetve az Arany-tárlat elôzeteseként 
most egyetlen napra kiállították a Toldi-trilógiát.

A Toldi, A Toldi estéje és a Toldi szerelme, tehát a teljes trilógia Arany János 
által lejegyzett változata 1899-ben került az OSZK-ba. Arany János fia, Arany 
László rendelkezett úgy, hogy halála után a könyvtár ôrizze a két kötetbe fûzött 
kéziratokat. Özvegye, Szalay Gizella át is adta azokat a könyvtárnak, és azóta 
is az OSZK-ban vannak.
Ez mentette meg ôket az enyészettôl, amely sajnos több más Arany-

kézirat sorsa lett.
Rózsafalvi Zsuzsanna elmondta, hogy Szalay Gizella, illetve második férje, 

Voinovich Géza ôrizte a költô kézirataiból azokat, amelyeket nem adományo-
zott a család közgyûjteményeknek. Voinovich az egyik legnagyobb Arany-
kutató volt, aki nagyon vigyázott a költô hagyatékára a Ménesi úti Voinovich-
villában. A második világháborúban viszont bombatalálat érte a házat, és Arany 
János saját kezûleg lejegyzett versei közül rengeteg megsemmisült.

Ezért is képviselnek óriási értéket a Toldi-trilógiának az OSZK-ban található, 
kéziratos változatai. Az elsô kötetben a Toldi és a Toldi estéjé-nek legteljesebb 
verziója található. A második kötetben a Toldi szerelme kapott helyett, amelyen 
harminc évig dolgozott Arany. Ez egy tisztázott verzió, míg a Toldi és a Toldi 
estéje számos javítást tartalmaz: Arany kihúzott és átírt részeket a kéziratok-
ban.

Arany János magyar költô, tanár, 
újságíró, a Kisfaludy Társaság 
igazgatója, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja és fôtitkára, a ma-
gyar irodalom egyik legismertebb 
és legjelentôsebb alakja.

A magyar nyelv legnagyobb mestere 
éppen kétszáz éve, 1817. március 2-án 
született Nagyszalontán. Miután szülô-
házát kikezdte az idô, annak helyén 
rekonstruálták az eredetinek pontos 
mását és berendezték annak megfe-
lelôen. A kertben annak az eperfának 
az unokája zöldell, amelyet a költô a 
Családi körben megénekelt.
Édesapja kisbirtokos földmûves 

volt. A nyolc gyermek közül csak 
János és egy Sára nevû leánytestvére 
érte meg a felnôtt kort. János Nagy-
szalontán, majd Debrecenben tanult. 
A nagyszalontai iskolát, ahová járt, 
Arany János Iskolának nevezték, de a 
közelmúltban a helyi önkormányzat 
megváltoztatta az iskola nevét, mond-
ván, hogy „Arany János nekünk sem-
mit nem jelent”. Arany fiatalon rövid 
ideig színészkedett, volt segédtanító, 
majd 1840-tôl másodjegyzô: ebben az 
évben nôsült. Két gyermeke született: 
Juliska (1841) és László (1844). Görög 
és angol nyelvû drámákat fordított. A 
Kisfaludy Társaságnál kétszer nyert 
pályázatot: 1845-ben Az elveszett al-
kotmány c. vígeposszal, majd 1847-ben 
a Toldival.

1848-ban Arany nemzetôrnek állt, 
majd a belügyminisztérium fogalma-
zója lett. A szabadságharc leverése 
után bujdosnia kellett. Ekkor Geszten 
nevelôsködött a Tisza családnál, majd 
1851-tôl tanított a nagykôrösi gimná-
ziumban. 1860-ban Pestre költözött és 
a Kisfaludy Társaság igazgatója lett. 
Leánya halála, amely 1863-ban követ-
kezett be, nagyon megviselte lelkileg, 
ekkor egy jó ideig nem fogott tollat. 
1865-ben az MTA titkárává, majd 
1870-ben fôtitkárává választották.

Néhány figyelmet érdemlô téma: 
Arany levelezett a Meteorológiai és 
Földmágnességi Intézet, valamint a 

Vegyészeti Laboratórium létrehozása, 
a „budapesti Lánchíd vízmércéje 0 
pontjának szabatos meghatározása”, a 
méter-rendszer Magyarországi beve-
zetése, a Bolyai-hagyaték megszerzése 
és kiadása, a Vénusz-bolygó átmenet 
megfigyelése, különféle meteorkô-da-
rabok bemutatása, továbbá Balassa
János Sebészeti atlaszának kiadása 
ügyében.
Hivatali ideje alatt választják meg 

többek között tiszteleti tagnak Jed-
lik Ányos fizikust (1873),l evelezô 
tagnak pl. Eötvös Loránd fizikust 
(1873), külsô tagnak Charles Dar-
win angol természettudóst (1872), 
Hermann Helmholtz német fizikus–
fiziológust (1872), Gustav R. Kir-
choff német fizikus (1872), William 
Thomson (a késôbbi lord Kelvin) 
angol fizikust (1873) és Karl Roki-
tansky cseh származású osztrák 
patológust (1874). A titoknoki/fôtit-
kári beszámolókban Arany pl. megem-
lékezik Jean Victor Poncelet francia 
mérnök, katonatiszt, matematikus, 
Michael Faraday angol fizikus, ké-
mikus, Charles Babbage angol mate-
matikus, informatikus, feltaláló és 
Justus Liebig német kémikus külsô 
tagok haláláról.

Fôtitkári tiszségérôl 1876-ban lemon-

dott. 1877 nyarát a Margitszigeten töl-
tötte csöndes szemlélôdéssel: itt írta 
meg az Ôszikék verseit a Kapcsos 
könyvbe, de ezeket nem szánta kiadás-
ra.

Régi betegsége, a heveny hörgôgyul-
ladás, 1878 áprilisában lépett fel ismét, 
súlyosabb alakban, míg végül a Petôfi-
szobor 1882. október 15-i avatásán 
megfázott, s tüdôgyulladást kapott. Et-
tôl kezdve állapota fokozatosan rom-
lott. 1882. október 22-én déli 12 órakor 
hunyt el Budapesten, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia palotájában, élete 
66-ik, házasságának 42-ik évében.

Temetésére 24-én, délután 3 órakor 
került sor a Kerepesi temetôben, a re-
formátus egyház szertartása szerint. 
Végsô nyughelyére az akadémia tagjai 
testületileg kísérték. Ravatalánál 
Gyulai Pál, Szász Károly és Török 
Pál református püspök tartottak 
gyászbeszédet. Késôbb a Margitszi-
getrôl áttelepített tölgyeket ültettek a 
sírja fölé. Sírja, Stróbl Alajos szob-
rászmûvész és Kallina Mór építész
alkotása. 1882. október 22-én tért meg 
a Teremtôhöz..
A hálás NEMZET, a Kerepesi úti 

nemzeti sírkertben helyezte végsô 
nyughelyére. A síremléket beborító 
öreg tölgyfák, és az, hogy egy útelá-
gazásnál van elhelyezve, az egyik 
leghangulatosabb emlékmû a temetô-
ben. Mindig frissen borítják a virágok, 
nemzeti szalagok, mécsesek. Érdemes 
megnézni minden évszakban, különö-
sen ôsszel és télen.

Roppant szerény ember volt, költôi és 
társadalmi sikereit nem diadalittasan 
és öntelten vette tudomásul, megma-
radt ugyanolyan visszafogottnak és 
alázattal telinek, amilyen fiatalon volt.

Arany János azon kevesek közé tar-
tozik, akiknek néhány verssora szálló-
igévé vált a magyar anyanyelvû em-
berek körében. Csak néhány példa:

„Vadat és halat s mi jó falat
Szem-szájnak ingere”

„Este van, este van: kiki 
nyugalomba!”

„Egy, csak egy legény van talpon a 
vidéken”

Ma is mondjuk néha, hogy valaki, 
valakinek a „titkos arája”.A  Csonka torony

Kerepesi temetô: 14-sziget 
[kivitelezôk: Kauser-cég, Strozzi-cég, szobrász: Stróbl Alajos, 

építész: Kallina Mór és Gerster Kálmán]

Ôsszel.

..és télen…
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2017. március 19-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

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

9.30-tól ---12 óráig Vasárnapi iskola  
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 19-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2017. március 19-én de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET 

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

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

BRISBANE (QLD) 
2017 március 19-én vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

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

órakor Bibliaóra
2017.március 19-én(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 12 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

 Gyülekezeti hírek

Jó volt újra találkozni ebéd után a Bocskaiban, Szilágyi Marikával, aki 
itt volt látogatóban férjével Viktorral Floridából.
Hosszú múltunk van Marikával, aki mint kisgyerek még a Napier 

Street-i templomba járt szüleivel rendszeresen.
Utána, az itteni templomban --- soha nem fogjuk elfelejteni, mikor mind 

az elsô „Hófehérke” szerepelt egy vasárnapi iskola színdarabjában, utána 
többszôr meg lett rendezve ----, de Marika volt al elsô Hófehérke...
Ahogy teltek az évek a sorsa úgy alakult, hogy Amerikában került. Ott 

ment férjhez, és most is ott él, csak néha jön látogatni Édesanyját 
Máriát.
Marika örvendünk, hogy nem felejtetted el a templomot, amikor Mel-

bourneba jársz és a sok boldog évet a vasárnapi iskolában és az ifjúsági 
körben.
A viszontlátásra..., remélem, hogy nemsokára újra találkozunk!

Csutoros Julia

Örömmel ismertük meg a Bocs-
kaiban az ebéd után Rózsa Mag-
dolnát, aki felajánlotta, hogy az 
egyháznak  adományozza, gyönyö-
rû, kézzel készített kártyáit. Nincs 
felírat bennük, így lehet magyarul 
és angolul is írni bele. Születés-
napra, névnapra, húsvéti köszön-
tôként, vagy betegeknek jobbulást 
kívánva lehet üzenni.
Vásárolni minden vasárnap 11-tôl 

--- 2-ig a Bocskai terem bárpultjánál 
lehet.
A teljes bevétel az egyház fenn-

tartására megy.
Köszönjük Magdolna elôre..., jó 

volt megísmerni téged, remélem 
csatlakozni fogsz közösségünkhez.

Csutoros Julia

Szilágyi Marika, férje Victor és Édesanyja Szilágyi Mária
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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

A Szent Erzsébet Otthon 50. évforulója
Sydney egyik külvárosában, Dean 

Parkban lévŒ Szent Erzsébet Otthon 
2017. március 5-én ünnepelte alapítása 
és mûködése 50. évdordulóját. Szép 
számban gyûltek össze e nap esemé-
nyére az Otthon lakói és dolgozói, a 
vezetŒség és a meghívott vendégek.

Az esemény du. két órakor ünnepi 
ökumenikus misével indult az Otthon 
kápolnájában, amit Lédeczi Dénes 
atya celebrált Szondi Jenô atya, 
Owen Rogers, a Parramatta Egyház-
megye állandó diakonusa és Péterfy 
Kund refomátus lelkész közremûkö-
désével. Mindhárman, a szentírás sza-
vaival élve, az idŒs magyar emberek 
felkarolását, az egyházak segítŒ támo-
gatását, és fŒleg az alapítók és az 
intézményfejlesztŒk eredményre ve-
zetŒ eltökélt szándékát méltatták ki-
emelve, hogy az Öregotthonban vallá-
si felekezet nélkül nyerhetnek felvé-
telt a rászorulók. 

Felszólaltak az otthon jelentŒségét 
méltatva:
• ElsŒként a mellettünk helyet fog-

laló helyi önkormányzat, Blacktown 
város magyar származású polgármes-
tere, Steven Bali emlékezett: 50 évvel 
ezelŒtt, az alig 17 ezerre tehetŒ város 
lakossága mára több mint 300 ezerre 
gyarapodott, és NSW állam, de talán 
Ausztrália leggyorsabban fejlŒdŒ vá-
rosa lett. Az elsŒk között Ausztráliába 
érkezett mintegy 15 ezer magyarból 
ebbe a régióba letelepedettek közre-
mûködésével a St. Elizabeth Home, 
mint a magyar közösséget szolgáló  
intézmény, szépen betagozódott, és a 
város büszkesége lett. 
• Másodikként az otthon lakója, 

Tamás Mária, Baby néninek, a kez-
deti idŒkre emlékezŒ írását olvasta fel 
Iván Timea. EbbŒl idézem: „Az Ott-
hon alapítójának, néhai Páter Forró 
Ferenc jezsuita szerzetesnek évekig 
az volt az elképzelése, hogy olyan 
Otthont szeretne létesíteni, ahová 
mindenki nyugodtan beteheti szüleit, 
mert Szent Erzsébet szellemében, sze-
retŒ ellátást, gondozást és magyaros 
étkezést kap, miközben magyar társa-
ságban élhet. 

Ezt a nemes elgondolást persze sok 
kritika érte. Azt mondták, inkább egy 
Magyar Házat kellene létrehozni. 
Amire a Páter bölcsen azt felelte, 
hogy táncra és szórakozásra mindig 
lehet kibérelni helyiséget, de amikor 
az ember megöregszik, és családjának 
már esetleg teher, akkor hova megy? 
A legtöbb idŒs magyar az itteni nyel-
vet sem beszéli, tehát kell egy olyan 
hely, ahol nyugalomban és jó ellátás-
ban részesülhet.

1966-ban elérkezett az idŒ, amikor a 
tervezgetésbŒl szervezett gyûjtés in-
dult, és magyar mérnökök és építé-
szek papírra vetették a jó Páter elgon-
dolását, és a gyûjtés céljaként $10,000 
összejött, ami abban az idŒben nagy 
érték volt. A Páter segítŒi Máter 
Klotild és Gregória nŒvérek, vala-
mint Majsai Éva asszony vezetésével 
megindult az asszonyok szervezke-
dése, és megszületett a karácsonyi 
vásárok gondolata. Megindult a kézi-
munkázás, ajándéktárgyak készítése, 
faragása, festése és három év alatt 
összegyûlt $30,000. Elkészült a Szent 
Erzsébet Otthon, amihez az ausztrál 
szövetségi kormány kettŒ az egyhez 
alapon $60,000-al járult hozzá az épít-
kezés költségéhez.

1967-ben Gilroy érsek úr, ünnepé-
lyes keretek közt, megáldotta az ott-
hont. A lány- és fiúcserkészek, a 
Piarista Diákszövetség, az 56-os 

szabadságharcosok, a Magyar Katoli-
kus Egyházi Közösség tagjainak sor-
fala között vonult be az érsek úr, és 
áldásával, 41 lakóval megindult az 
élet az Otthonban. Minden szoba el-
foglalt lett, és máris látszott, hogy 
bŒvíteni kell a sikerrel induló Otthont.

1972-ben a szövetségi kormány az 
idŒs polgárok „hostel”-szerû lakásbani 
elhelyezése megoldása érdekében 
1000 szobaegységet utalt ki a Sydney 
Katolikus Egyházmegyének, amibŒl 
27 ágyat a Szt. Erzsébet Otthon kapott 
meg.

1974 januárjában értesült a magyar 
katolikus közösség az alapító Páter 
Forró Ferenc SJ haláláról a német-
országi Schröberhaus-ban, ahova ren-
di elöljárói egészségi okokból kifo-
lyólag helyezték. Így nem teljesült  a 
vágya, hogy visszakerüljön a szeretett 
Szent Erzsébet Otthonba. Ez a szomo-
rú hír nagy megdöbbenést keltett  
tisztelŒ és szeretŒ hívei között.

1974. november 13-a pirosbetûs ün-
nepe lett az Otthonnak, mivel Mind-
szenty bíboros-prímás, Magyarország 
utolsó hercegprímása, látogatta meg 
az Otthont. November 17-én pedig, 
tábori mise keretében áldotta meg az 
új épületszárnyat (ami róla lett elne-
vezve) 2000 hívŒ jelenlétében. Én is a 
jelenlévŒk közt voltam és nem gondol-
tam akkor, hogy 29 évvel késŒbb én is 
lakója leszek ennek a kíváló és min-
den tekintetben elsŒrendû intézmény-
nek, ahol a nŒvérek szeretŒ gondozás-
ban részesítik a rászorulókat. Több 
mint 10 éve vagyok itt, férjem halála 
után jöttem be mint „Hostel”-lakó, de 
közben egyesültünk az Ápoló Otthon-
nal. Ez gyakorlatilag azt jelentette az 
elŒzŒ években, hogy ha valaki beteg 
lett, el kellett hagynia kedves szobáját 
és átköltözni az ápoló részlegbe. Ezen-
túl már nem kell, maradhatunk a 
megszokott és emléktárgyakkal szépí-
tett szobáinkban, ami nagy könnyebb-
séget jelent mindnyájunknak.

Mozgásképtelenségem miatt én is 
beletartozom már az ápolást igénylŒk 
közé, és csak hálás tudok lenni a 
VezetŒségnek, hogy ilyen gondos és 
szeretŒ bánásmódban van részem.” 

Itt most megszakítom Baby néni 
gondolatait és átadom a szót a továb-
biak méltatására Goór Györgynek, 
aki nagyjából mindezt mégegyszer 
angolul is elmondta.

• Harmadikként az Otthon veze-
tŒségébŒl nyugalomba vonult Goór 
Gyögy ekképpen folytatta az érteke-
zést a St. Elizabet Home-ról: 

„In 1988 the adjoining five acres 
were purchased and 18 villas were 
built there to cater for a little bit 
more independent living. The original 
building was demolished in 1990, to 

be replaced by new the Forró Wing 
and the dining room was extended to 
cater for the increasing number of 
residents.

After receiving a very large bequest 
at the beginning of the 21st Century, 
we were able to build the St. László 
Wing for our residents suffering from 
forgetfulness, (dementia) and it was 
opened by Bishop Manning in 2006. 

And here we are now, 50 years later 
on the grounds of „our” St. Elizabeth 
Home Aged Care Facility. Life at 
times resembled a roller-coaster ride, 
opinions were strongly expressed, 
personalities clashed, disagreements 
made life a bit difficult now and then, 
but we are now sailing in calm 
waters, enjoying good and happy life 
for our residents and generally 
trouble free housekeeping for our 
Chief Executive Officer and her 
Management Team. Due to the time 
consuming efforts of a small group of 
people, and one very determined 
clever person in particular, the Home 
is now officially and legally the 
property of the Hungarian Catholic 
Community. It always was, we just 
didn’t know. We had that mistaken 
belief that the Roman Catholic 
Church was the proprietor.

Life within the Home is much better 
than in most similar establishments. 
We now have a Management Team 
second to none and the Board of 
Directors are the cream of the Hun-
garian Community. Their combined 
efforts, their dedicated and helpful 
personalities make life now above 
average and will hopefully remain 
like this for the next 50 or even more 
years.

On behalf of the Hungarian Catholic 
Community I congratulate the Board 
of Directors past and present, the 
Chief Executive Officer, the Manage-
ment Team, the employees and the 
volunteers for making Pater Forró’s 
dream a reality. I thank them for the 
excellent care they keep providing 
for the residents, following the 
traditions of St. Elizabeth of Hungary. 
And they are doing it with compas-
sion, dignity, justice, excellence, 
kindness, tolerance, patience, always 
delivered with calm soothing words 
and a beautiful smile.

May God keep them like that and 
bless every one of them, with all the 
residents, for many trouble-free and 
successful years to come.” 

Az ünnepi szertartást követŒen a 
kápolna melletti teremben frissitŒk, 
pezsgŒ és üditŒ italok, sütemény és 
pogácsa várta az egybegyûlteket. Az 
Otthon történetérŒl egy 12 oldalas szí-
nes pamflet gondoskodott és vetített-
képes bemutatót nézhettünk az Otthon 
fontosabb eseményeirŒl, mindennapi 
életérŒl, például a magyarországi 
elŒkelŒségek és nagykövetek látoga-
tásáról, ami most elmaradt. Sok régi 
ismerŒssel tallkoztunk, és jó volt nosz-
talgiázni a régi szép idŒkrŒl, amikor 
még erŒnk teljében, hagyományaink-
hoz és identitásunkhoz ragaszkodva 
ilyen nagy és szép maradandó intéz-
ményt tudtunk építeni idŒs honfitársa-
inknak. Adja Isten, hogy az utánunk 
következŒket is hasonló nemes gondo-
latok és tettek ösztököljék a munka 
folytatására, a magyar nemzet meg-
maradására, a nemzeti együttmûkö-
dési és összetartozási rendszer szelle-
mében.

Kardos Béla a NSW-i Ma
gyar Szövetség tb. elnöke
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KRÓNIKA
MARGÓN

A  HANGFARORGÓ együttes
 – F. Sipos Bea és Faggyas László – 

ausztráliai körútja
„... ennyire sokoldalú, minden ko-

rosztály zenei anyanyelvén megszó-
lalni és megszólítani tudó zeneszerzô 
páros még sosem járt nálunk!” -– 
hallottuk több helyen is a fogadtatók-
tól.
Valóban, alig adta itt elô ilyen széles 

körûen bárki is a saját szerzemé-
nyeit. 
A Sebô – Kaláka út szûk mesgye – 

erre talán ha az emigráció közelmúlt-
ban érkezett rétege fogékony. 
Védett mûfaj lehetne bôven, annyi 

az útvesztô. A világ vagy világi ízlés 
(de)formálódása --– a divatirányzatok 
befolyása több kárt okoz neki, mint a 
kihaló állat- s növényvilágot veszé-
lyeztetô szennyezettség.
Magas mûvészet? 

Igen! Ahogyan Himnuszunk vagy a 
Szózat dallama is az --– komponistáit 
azonban már kevesek tartják szá-
mon.
Az alapok megbecsülése réges rég 

fellazult az ôrületes nyugati zenei 
dömpingben. A régi magyar ének, 
népdal eredeti hangzása lassan meg-
reked egy-két idôsnél s a következô 
külhoni generáció nem is sejti, mibôl 
marad ki... 
Költô barátot idézünk elszántan: 

menni kell házról házra...
Így járja berkeiben az iskolákat, 

óvodákat meghívásai teljesítése 
mellett a Hangraforgó. Összefogá-
sunkra pedig felvállalta munkássága 
–-- élemûve legjavának közkinccsé 

tételét Sydney, Brisbane, Gold Coast, 
Melbourne és Perth kisközössége-
iben.
A kulturális kapcsolatok fontosságát 

mérlegelve a magyar nemzetpolitikai 
államtitkárság támogatta  a Sydney 
találkozó hazai résztvevôinek utazta-
tását –-- ennek köszönhetôen kér-
hettük fel ôket egy azon túlmutató 
hosszabb tartózkodásra.
Hiányában elmaradt volna több-

szöri szolgálatuk az idôseket ápoló 
otthonokban, vagy a templomi szer-
tartásokon.
Magyar nyelviskolák, cserkészek 

és nyugdíjas klubok szerepeltek 
még a listán. Önálló esten sikerült 
bemutatniuk Radnóti Miklós költé-

szetét, és az 1956-os forradalom 
emlékére összeállított albumukat 
még élô résztvevôk, volt szabad-
ságharcosok jelenlétében. 
A Hangraforgó meghívását azon-

ban nemcsak anyanyelvi kultúránk-
hoz való ragaszkodás tette sürgetôvé. 
A kedvezôbbnek tûnô távoli jövô 
vajon vállalhatóbbá tesz-e egy ilyen 
missziót?
A mûfaj felkarolása és képviselô-

inek bôvítése érdekében általuk ki-
talált InternetVers Fesztiválok és 
alkotótáborok levezetése is csak sa-
ját határaik megfeszítése árán jöhe-
tett létre, amikor csaknem a végki-
merülésig túlhajszolták magukat.
Elsôsorban állhatatos ragaszkodá-

suk a költészethez, és a hozzá méltó 
zenei értékekhez tartja ôket készsé-
gesen: „Zeneszerzôi bravúrjuk az 
átszellemülés szenzációja” --– jel-
lemzi egyik rajongójuk --– s valóban: 
a protestantizmus 500. évfordulójára 

meghirdetett vers és dalversenyen 7 
ország pályázói közül a Hangraforgó 
szerzeménye bizonyult legjobbnak. 
Wittenbergben a Hangraforgó 

együttes és Miklya Zsolt költô 
képviseli Magyarországot március 
18-án! 
Pályafutásukra és e következô, fon-

tos állomásra az általuk megláto-
gatott ausztráliai magyarság hálás 
szívvel kéri Isten áldását!

-se-

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006
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Magyar Kupa, 
nyolcaddöntô, visszavágók
Honvéd-Ferencváros 0-2 (0-1)
Továbbjutott: a Ferencváros, kettôs 

gyôzelemmel, 4-1-es összesítéssel.
Újpest-ZTE (II.) 2-0 (0-0)
Tj.: az Újpest, kettôs gyôzelemmel, 

6-1-es összesítéssel.
Diósgyôr-Cegléd (II.) 2-0 (2-0)
Tj.: a Diósgyôri VTK, kettôs gyôze-

lemmel, 3-0-ás összesítéssel.
Sopron (II.)-Csákvár (II.) 2-0 (1-0)
Tj.: a Sopron, 3-2-es összesítéssel.
Szolnok (II.)-Szentlôrinc (III.) 3-0
Tj.: a Szolnok kettôs gyôzelemmel, 5-

0-s összesítéssel.
Budafok (III.)-Érd (III.) 2-0 (1-0)
Tj.: a Budafok, 3-2-es összesítéssel
Gyirmót -Mezôkövesd 1-1 (0-0)
Tj.: a Mezôkövesd 1-1-es összesítéssel, 

idegenben lôtt góllal.
Vasas-Dorog (II.) 4-0 (2-0)
Tj.: Vasas kettôs gyôzelemmel, 6-1-es 

összesítéssel.

NB I., 22. forduló. 
A Videoton visszavette a vezetést a 

bajnokságban, a Ferencváros meg-
nyerte a derbit, századik bajnoki gyô-
zelmét érte el a lila-fehérek ellen – a 
felcsúti kifejezetten jó mérkôzés volt. 
Mégis a legtöbb beszédtémát a külsô 
körülmények és a vitás ítéletek adják.

Thomas Doll, a Ferencváros edzôje a 
gyôzelem utáni nyilatkozatában a 
Megyeri úti pálya talaját kritizálta. 
Közölte, hogy szerinte a német ötödik 
osztályban is ennél jobb talajon fut-
balloznak, s hogy az ilyenre legfeljebb 
a teheneket kellene felengedni. (Kép-
zeljük csak el, mit mondott volna, ha 
nem nyer a Fradi…) Nebojsa Vignje-
vic, a lilák edzôje sem volt elégedett a 
gyep minôségével, de ô annyit hozzá-
tett, hogy nem szabad erre fogniuk a 
vereséget. 

Maga a mérkôzés nagyon gyenge 
színvonalú volt, a Ferencváros – amely 
javult védekezésben, tavasszal öt tét-
mérkôzésén eddig egyetlen gólt kapott 
– Gera szerencsésen megpattanó lö-
vésével nyert.

Marco Rossi, a Honvéd edzôje sem 
volt elégedett a látottakkal a Pancho 
Arénában, s nem a nyolc mérkôzésbôl 
álló veretlenségi szériáját lezáró csa-
patára volt mérges. Szerinte Andó-
Szabó játékvezetô minden kétes eset-
ben a Videoton javára döntött, mint az 
olasz edzô mondta, „Puskás Ferenc 
klubja több tiszteletet érdemelne”. 
Sportszerûen elismerte, hogy a Vide-
oton jobb csapat, s hozzátette azt, 
amivel a vesztes edzôk az ilyen mon-
datot folytatni szokták az ellenfél di-
csérete után: „Nincs szüksége arra, 
hogy külsô segítséget kapjon.”

Rossinak annyiban igaza volt, hogy a 
három legvitatottabb helyzetnél a 
játékvezetô a Videotonnak kedvezett, 
pedig nem lett volna nagy csoda, ha 
azokban a helyzetekben nem ad még 
egy sárgát Lovricnak, nem ítél bün-
tetôt a fehérváriaknak,.

Újpest –Ferencváros 0–1 (0–1),
 MTK –Paks 1–2 (0–2),
Gyirmót –Haladás 1–2 (0–2),
 Debreceni –Diósgyôr 3–0 (2–0),
Videoton –Honvéd 3–0 (1–0), 
Mezôkövesd –Vasas 0–2 (0–1), 

A bajnokság állása: 
1. Videoton 41 pont, 2. Bp. Honvéd 40, 

3. Vasas 38 (21), 4. Ferencváros 35, 5. 
Mezôkövesd 30, 6. Újpest 30, 7. Paks 
30, 8. Haladás 29 (21), 9. Debrecen 24, 
10. MTK 23, 11. Diósgyôr 21, 12. 
Gyirmót 15.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Szélesen áradóan, 2. 
Nagy Sándor, aki a Granikosz folyó-
nál aratott gyôzelmével megszerezte 
az ellenôrzést Kis-Ázsia Ny.-i része 
fölött, 3. Kitalált történeteket úgy ad 
elô, mintha azok vele történtek volna 
meg, 4. karinthy Frigyesé.(Tanár úr 
kérem c. mûvébôl), 5. A történelem az 
élet tanítómestere, 6. Az Ágnes asz-
szony, 7. A Tudor-házé, 8. Idômértékes 
verselésnek, 9. Anna Karenináé, 10, 
Olaszország, San Sarinót és a Vatikánt.

E heti kérdéseink:
1. Mi Laosz hivatalos nyelve?
2. Ki a szónokok védôszentje?
3. Mit nevezünk pamfletnek?
4. Mit neveznek epruvettának?
5. Hol született Apáczai Csere János?
6. Melyik állat népies neve istenke 

tehénkéje?
7. Melyik volt Mozart utolsó szim-

fóniája?
8. Kinek az alkotása a Firenzében 

található Dávid-szobor?
9. Melyik európai város híres kör-

útjainak egyike a Gürtel?
10. Melyik magyar feltaláló talál-

mánya az indukciós fogyasztásmérô, 
azaz a villanyóra? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Miért füstöl a kórház kéménye?
--- ???
--- Mert fô az egészség!

* * *
Pistike felel történelembôl. Kérdi a 

tanárnô:
--- Hol írták alá a függetlenségi 

nyilatkozatot?
--- Hát szerintem biztos a lap alján!

* * *
--- Miért lett öngyilkos a skót?
--- ???
--- Mert akciós áron volt a koporsó!

* * *
--- Mi lesz belôled, Pistike? Folyton 

csak a szex jár a fejedben. Abból nem 
lehet megélni.

--- Dehogynem, tanár úr! Látná csak a 
nôvéremet!

* * *
--- Hogy végzôdik az orosz népmese?
--- Aki nem hiszi, utánajárunk...

* * *
A tanítónô köszön a villamoson az 

egyik utasnak, de rájön, hogy nem is 
ismeri, ezért pirulva mentegetôzni 
kezd:

--- Jaj, bocsásson meg! Azt hittem, 
hogy az egyik gyerekem apja...

* * *
Két szôke felszáll egy Szolnok felé 

tartó vonatra. Az egyik megkérdezi a 
kalauzt:

--- Elnézést, ez a vonat elvisz engem 
Kecskemétig?

--- Nem --- mondja a kalauz. Mire a 
másik szôke:

--- És engem?
* * *

Egy szôke nô érdeklôdik a vegyes-
boltban:

--- Cipôpaszta van?
--- Hogyne, kérem. Milyen cipôre?
--- Negyvenkettesre

* * *
Hogyan oszlatja fel a skót rendôr a 

tüntetô tömeget ?
Leveszi a sapkáját és kéregetni kezd.

* * *
Bemegy egy férfi a kocsmába:
--- Kérek egy Fidesz fröccsöt!!
--- Az milyen? --- kérdezi a kocsmá-

ros.
--- Kétharmad, egyharmad!!

* * *
Idôs házaspár üldögél házuk veran-

dáján. Megszólal az öregúr:
--- Most elôveszek egy nagy adag 

fagylaltot a hûtôbôl. Kérsz te is?
--- Én csak egy kis adagot --- válaszolja 

a felesége ---, de önts rá csokolá-
dészirupot! Nem akarod felírni? Tu-
dod milyen feledékeny vagy.

--- Dehogyis! Észben tartom. Kis 
adag csokoládésziruppal.

--- Igen, és dióreszelékkel. Nem fe-
lejted el? --- Persze, hogy nem.

--- És tegyél egy szem cseresznyét a 
tetejére! Biztos vagy benne, hogy nem 

Egyperces tudományNem lesz móka és 
kacagás az elsô 

Hold-túra
Szûnni nem akaró hányinger, fel-

puffadt arc, állandó vizelési inger – bár 
az ûrturizmus kétségtelenül látványos 
kikapcsolódási forma, az egy hétig 
tartó, Hold körüli kaland korántsem 
lesz olyan kellemes élmény, mint azt a 
leendô utasok hiszik. Szakértôk mesél-
nek a várható egészségügyi hatásokról, 
illetve kockázatokról.

Nemrégiben érkezett a hír, hogy már 
a jövô év vége felé ûrturistákat kül-
dene Hold körüli útra a SpaceX ame-
rikai magáncég. A vállalat vezetôje, 
Elon Musk elmondta, hogy az utat az 
emberek szállítására alkalmas Dragon 
ûrhajó fogja megtenni, 2 utassal a 
fedélzetén. Az út körülbelül egy hétig 
tartana.

Az ûrturisták tisztában vannak azzal, 
hogy egy ilyen ûrrepülés milyen koc-
kázatokkal jár, és szakértôk szerint is 
sok kellemetlenségre fel kell készül-
niük a vállalkozó szellemû kalandorok-
nak.

Olyan lesz, mintha az utazók 
tengeribetegek lennének

„Akárcsak az asztronauták, az ûr-
turisták is igen komoly ûrbetegséggel 
(az utazási betegség egyik formája, 
szakszóval élve kinetózis) fognak 
küzdeni” –-- nyilatkozta az AFP francia 
hírügynökségnek Daniel Grant, aki a 
CASE (Centre for Altitude Space and 
Extreme Environment Medicine) inté-
zet egyik munkatársa. E kutatómûhely 
az emberi test reakcióit tanulmányozza 
extrém környezeti körülmények kö-
zött.

A belsô fül a halláson kívül az egyen-
súly-érzékelést is szolgálja, ûrbetegség 
során ennek mûködése zavarodik ösz-
sze mikrogravitációs körülmények 
között, a súlytalanság állapotában. 

Hogy ez a kellemesnek egyáltalán 
nem mondható érzet meddig tart, 
változó –-- egyes ûrhajósok néhány óra 
alatt megszokják, mások napokig 
hányingerrel és szédüléssel küzdenek.

Nem lesznek büszkék a szelfikre
Azoknak a leendô ûrturistáknak sincs 

jó hírünk, akik szelfikkel szeretnék 
megörökíteni a nem mindennapi él-
ményt. Földi körülmények között a 
testfolyadék egyenetlenül oszlik el az 
emberi testben: a gravitáció miatt a 
legnagyobb mennyiségben az alsó 
végtagokban összpontosul. Az ûrben 
ez pont fordítva történik, a folyadék a 
felsô testfélbe áramlik.

Az elsô hetekben a fej megduzzad, a 
lábak azonban vékonyak lesznek a 
folyadékátrendezôdés miatt.

Szintén erre vezethetô vissza, hogy 
az érintettek állandó vizelési ingerrel 
birkóznak.

Az ûrben nô a gerincvelôi folyadék 
nyomása is, és valószínûleg ezzel ma-
gyarázható, hogy sok ûrhajósnak rom-
lik az éleslátása.

Az ûrbéli tartózkodás a csontokban 
és izmokban is változásokat okoz, a 
csontsûrûség csökken, az izomtömeg 
leépül, habár a szakértôk szerint egy 
hét nem olyan hosszú idôtartam, hogy 
az drasztikus változásokat okozzon az 
emberi testben. Sokkal zavaróbb lesz 
egyesek számára a klausztrofóbia, 
illetve az alvási ciklus összekuszáló-
dása, nem beszélve a jetlagrôl, amit a 
földre való visszatéréskor fognak ta-
pasztalni a programban részt vevôk.

Sokkal súlyosabb, ám kevésbé való-
színû rizikó a megnövekedett sugárzás 
miatti rákos megbetegedések jelent-
kezése. A kozmikus sugárzástól a föld-
felszínen a légkör is véd bennünket, az 
ûrben viszont ez nem áll rendelkezésre, 
az ûrhajóba épített védelem az egye-
düli „pajzs”, ami óvhatja a benne ülô-
ket.
Thomas Berger, a Német Ûrrepülési 

Központ sugárzásbiológusa szerint a 
rövid ideig tartó ûrutazás során való-
színûleg nem éri akkora dózisú su-
gárzás az ûrhajósokat, hogy hosszabb 
távon komolyabb egészségi problé-
mával kellene számolniuk, azonban ez 
nem jelenti azt, hogy a Hold-túra nem 
rejtene magában kockázatokat.

Különösen akkor fokozottabb a su-
gárterhelés, ha szoláris részecskeese-
mény játszódik le, vagyis a szokásosnál 
jóval nagyobb mennyiségben bocsát 
ki protonokat központi csillagunk 
(ezért is nevezik „protonviharnak”). 
Az ilyenfajta jelenségek akár két 
napig is eltarthatnak, ritkák, valamint 

megjósolhatatlanok. 1972-ben például 
két Apollo-küldetés között játszódott 
le egy nagyobb kitörés, akkor szeren-
csére senki nem tartózkodott a Holdon 
vagy annak közelében.

Ha kitörés játszódik le, az ûrhajók 
valamennyire védik a benne ülôket a 
káros hatásoktól. Természetesen ez 
nem jelent százszázalékos védelmet, 
ha nagyobb sugárzás éri a legénységet, 
elôfordulhat sugárbetegség, ami miatt 
a személyzet akár az ûrhajó irányí-
tására is képtelenné válhat, nagyon 
extrém esetben akár bele is halhat.

Ha a sugárzás nem is okoz problémát, 
mindenképpen idegesítô lehet: az ûr-
hajósok sokszor számolnak be fényvil-
lanásokról, miközben pihenni próbál-
nának, ezek valójában a kozmikus 
sugárzás miatt alakulnak ki.

Kétségtelen, hogy a legijesztôbb az 
ûreszköz meghibásodása lenne. „Néze-
tem szerint a legnagyobb rizikót a 
felküldésnél, út közben és visszaté-
résnél jelentkezô technikai meghibá-
sodás jelenti” –-- emelte ki Martin 
Giard, a francia Nemzeti Földtudo-
mányi és Csillagászati Intézet kuta-
tója. John Logdsdon, a George Was-
hington Egyetem szakértôje azonban 
hozzátette, hogy a rendelkezésre álló 
technológia ma már sokkal fejlettebb, 
mint 45 évvel ezelôtt volt, amikor 
elôször juttattak embereket a világûr-
be.
Tökéletes emberek helyett töké-

letlenek mennének a világûrbe
Grant elmondta, hogy mostanáig 

különösen egészséges, szavai szerint 
„alapvetôen tökéletes embereket” 
küldtek fel a világûrbe, azonban még 
nekik is több hónapos ellenôrzéseken 
és tréningeken kellett átesniük, hogy 
alkalmassá váljanak a mostoha viszo-
nyok elviseléséhez.

Az ûrturizmussal viszont olyanok is 
szeretnének kijutni a kozmoszba, akik 
nem éppen az egészség mintaszobrai.

„Ha az ûrutazóknak vannak rejtett 
betegségeik, illetve gyógyszereket 
kell szedniük, nem tudjuk, miként 
fogják kibírni az ûrbéli körülményeket, 
egyszerûen nem rendelkezünk ilyen 
jellegû tapasztalatokkal” –-- mondta 
Grant.

A legtöbben persze inkább bevállal-
ják a veszélyeket, csak hogy részesül-
jenek a Hold megkerülésével járó 
páratlan élményben. Berger azt ta-
nácsolja a leendô ûrturistáknak, hogy 
nagyon alaposan nézzenek utána a 
várható kockázatoknak, informálódja-
nak az esetleges veszélyekrôl, és csak 
az után hozzanak döntést.

felejted el? --- Dehogyis, Márta!
Az elkövetkezô tíz percben kihal-

latszik a verandára, hogy a férj ügy-
ködik a konyhában. Végül megjelenik 
két tányér sonkás tojással.

--- Ugye megmondtam, hogy írd fel! -
-- sóhajt az asszony --- Hát nem 
elfelejtetted a pirítóst?

* * *
A hajótörött --- összeszedve utolsó 

erejét --- kiúszik a lakatlan szigetre.
Partot érve a fáradságtól elájul.
Arra tér magához, hogy ott áll mel-

lette a felesége és üvölt:
--- Hol voltál, Józsi?! A hajó már 

tegnap elsüllyedt!
* * *

Két csöves csavargó beszélget.
--- Tudod, volt idô, amikor saját 

kocsim volt.
--- Hogyne --- tudom, anyád tologatott 

benne!
* * *

--- Vádlott, próbáljon végre más em-
ber lenni!

--- Én megpróbáltam bíró úr, de akkor 
meg három évet kaptam okirathami-
sításért.

* * *
A tanár megkérdezi a kislány any-

jától.
--- Mondja , honnan örökölte a kis-

lánya azt a hatalmas tudásszomját?
--- A tudást tôlem, a szomjat az 

apjától.
* * *

Egy férfi borotválást kér a borbély-
nál. A borbély, hogy jobban feszüljön a 
bôr az arcán, ad neki egy fagolyót.

--- Kérem vegye ezt a szájába, akkor 
sokkal szebben tudom borotválni.

--- Rendben. --- feleli a vendég és be-
rakja a golyót a szájába, majd teli 
szájjal megkérdezi:

--- És mi van akkor, ha véletlenül 
lenyelem?

--- Semmi gond. --- feleli a mester. 
Majd holnap visszahozza, ahogy a 
többiek.

* * *
--- Mit csinálsz szomszéd?
--- Havat hányok.
--- Úristen, mit ittál?!

* * *
--- Drágám, milyenek az új képeim?!
--- Szarok!
--- Jó, ha végeztél elmondod?!

* * *
Férj és feleség ülnek a verandán, a 

férj bort kortyolgat.
--- Annyira szeretlek --- mondja a 

férj.
--- Ezt most Te mondod vagy a bor? --

- kérdezi a feleség.
--- Ezt én mondom a bornak...

* * *

A Dragont ûrbe juttató Falcon Heavy rakéta illusztrációja



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül Olimpia
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Olasz - magyar örök-

ség Itália vonzásában - 
Csíkszentmihályi Róbert 
szobrászmûvész
09:15 Világ
09:40 Summa
10:00 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
10:25 Világ-Nézet
11:05 Angol nyelvû hírek
11:30 Külvárosi legenda 

(1957)  Magyar játékfilm 
Szereplôk: Tordy Géza 
(Ambrus Pista), Törôcsik 
Mari (Benkôné, Annus), A 
30-as évek Angyalföldjén 
Ambrus Pista villamoska-
lauz jó állása és a nôknél 
való sikerei miatt irigyelt 
alakja a környék fiatalja-
inak. Megismeri Annát, a 
szomorú fiatalasszonyt, akit 
férje, a részeges Benkô 
gyakran bántalmaz, minden 
ok nélkül. 
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk  Bár A Duna 

partján, Mohács szomszéd-
ságában fekvô Bár kis 
község sokféle nemzetiség-
gel, kivételes természeti 
adottságokkal. Sokac kö-
csögös bab, Pörcös tojásos 
nokedli, Gombával töltött 
gombóc, Olajban sült 
zöldséges derelye, Pulyka-
nyak pörkölt túrós csuszá-
val, Meggyes zuzmó.
14:15 Öt kontinens 
14:45 Itthon vagy!
15:10 Roma Magazin
15:40 Domovina 
16:10 Duna anzix 
„Nominetur Neoplanta” - 

Újvidék és Pétervárad
 Ezúttal már Szerbiában, a 

Duna bal partján fekvô 
soknevû, soknyelvû, és 
sokféle felekezetû vajdasági 
centrumban, Újvidéken já-
runk.
16:30 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenés filmsorozat
 17:20 Család-barát
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?!

  A cirkusz világa
21:00 Híradó
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül 
23:25 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2013)

Igazság számûzetésben - 
Emigráns magyarok
Magyar ismeretterjesztô 

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

(2014) Zenés filmsorozat
02:25  Külvárosi legenda 

(1957) Pista megismeri An-
nát, a szomorú fiatalasz-
szonyt, akit férje, a részeges 
Benkô gyakran bántalmaz, 
minden ok nélkül. Sajnálko-
zásából csakhamar szere-
lem lesz, amelyet az elgyö-
tört asszony is viszonoz. 
04:05 Hogy volt?!

 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    
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Március 20. hétfô Március 21. kedd Március 22.  szerda

Március 23.  csütörtök

Március 24. péntek Március 25.  szombat Március 26.  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
10:00 Református magazin
10:30 Református ifjúsági 

mûsor
10:35 Reformáció hétrôl 

hétre
10:45 Baptista ifjúsági 

mûsor
10:50 Unitárius ifjúsági 

mûsor
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Vészi Endre: A sárga 

telefon (1986)   Vészi Endre 
a nyolcvanas évek igazság-
talanságait, elvtársias túl-
kapásait, elôléptetési és 
leléptetési módszereit egy 
zseniális szatírába írta, 
majd tárta nem csak a szín-
házrajongók, hanem a tele-
víziónézôk elé is.
13:00 Híradó
13:20 Minden tudás
13:40 Szerelmes földrajz 
Életünk „Újlipóciában” - 

Hídvégi Máté  biokémikus, 
egyetemi tanár, mûvelôdés-
történész, a világszerte elis-
mert rákellenes készítmény, 
az Avemar feltalálója
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:05 Srpski ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:10 Útravaló
16:30 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
17:20 Család-barát
18:55 Kívánságkosár - 

válogatás
19:50 7. Nemzetközi 

Cirkuszfesztivál
Szórakoztató mûsor
21:00 Híradó
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2013)

A név kötelez - Magyar 
történelmi családok
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
02:20 Vészi Endre: A sárga 

telefon (1986) Magyar 
tévéjáték  Szereplôk: Bor-
bás Gabi (Karola), Csíkos 
Gábor (Czékus bácsi), 
Csongrádi Kata (F. Csík 
Ilona), Elekes Ferenc (Pali), 
Fülöp István (Kari), Gyur-
kovics Zsuzsa (Jolóka),Vészi 
Endre a nyolcvanas évek 
igazságtalanságait, elvtár-
sias túlkapásait, elôléptetési 
és leléptetési módszereit 
egy zseniális szatírába írta, 
majd tárta nem csak a szín-
házrajongók, hanem a tele-
víziónézôk elé is.
03:50 7. 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
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Magyar Krónika
09:15 Médiaklikk
09:40 Útravaló 
10:00 Az én ’56-om
Dr. Lehr György
10:10 A sokszínû vallás
10:25 Luther reformációja 
10:40 Így szól az Úr!
10:50 Kereszt-Tények
10:55 Reformáció hétrôl 

hétre
11:10 Angol nyelvû hírek
11:40 A Zebegényiek (1978)  

Magyar tévéfilm
Szereplôk: Páger Antal (A 

Nagypapa), Komlós Juci (A 
Nagymama), Zsurzs Kati 
(Zebegényi Ilike, Narrátor), 
Kozák András (Az okos 
Zebegényi), Szemes Mari  
Az okos Zebegényi világhírû 
professzor, akinek képletét 
az egész világon használják 
a számítógépeknél, mégis 
lakásgondokkal küszködik. 
Testvére külföldre disszi-
dált, és egy jó házasság 
révén egy világhírû kon-
zervgyár tulajdonosa. 
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó
13:45 Az én ’56-om 
Palla Dénes
13:55 Az én ’56-om

  Klem Ervin 
14:05 Magyar Krónika 
14:35 Család és otthon 
15:00 Slovenski utrinki 
Szlovén nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Alpok-Duna-Adria 
16:05 Duna anzix 
Felhôket pihentetô hegy-

csúcsok és fortyogó Duna
A Vaskapu Szerbia és 

Románia határán, a Déli-
Kárpátok és a Szerb-
érchegység között húzódik.  
16:30 Szenes Iván írta (2014) 
Zenés filmsorozat
17:20 Család-barát
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával
Zenés filmsorozat
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül 
23:25 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2014)

Szent Flórián lovagjai - A 
tûzoltók
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenésfilmsorozat
02:25 A Zebegényiek 

(1978)Magyar tévéfilm
03:35 Nyitott stúdió (1992)   

  a Téka együttes
04:05 Szenes Iván írta 

Andreával  az ország leg-
népszerûbb elôadóival. 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
09:20 Iskolapad
09:40 Élô egyház
10:05 Katolikus krónika
10:30 Isten kezében
11:05 Angol nyelvû hírek
11:30 Közjáték Vichyben 

(1980)  Magyar tévéfilm
Szereplôk: Gábor Miklós 

(von Berg herceg), Garas 
Dezsô (Monceau színész), 
Gonda György (Elsô 
detektív), Haraszin Tibor 
(Rendôrszázados), Harká-
nyi Endre (Pincér), Kern 
András festômûvész), „Oly 
korban kellett születnem, 
amikor az ember nem értel-
mes lény.” A II. világháború 
idején a franciaországi 
Vichyben az utcán a né-
metek elfognak kilenc férfit 
és egy fiút. Van köztük fes-
tômûvész, üzletember, vil-
lanyszerelô, pincér, kato-
naorvos, színész, herceg, 
cigány, zsidó. 
13:00 Híradó 
13:20 Kosár 
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
14:45 Esély
15:10 Életkerék
15:40 Öt kontinens
16:10 Duna anzix

Városok és szigetek a Duna 
mélyén - A Vaskapu vidé-
kén 19. és 20. századi 
szabályozásával - bár a 
hajózás biztonságossá vált - 
számos történelmi kincs, és 
földrajzi csoda megsem-
misülésre ítéltetett. Az erô-
mû megépítésével mege-
melkedett a vízszint, így a 
régi Orsova és a legendás, 
fügefáiról híres Ada Kaleh-
sziget is a Duna foglyává 
vált. A gátak miatt pedig a 
tokfélék, így például a viza 
sem képes már íváskor 
felúszni a folyón.
16:30 Szenes Iván írta 

(2014) 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
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2014)

„Szálla alá poklokra” - 
Bányászat a régi Magyaror-
szágon Magyar ismeret-
terjesztô sorozat
00:55 Himnusz 
01:00 Hírad
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
02:25 Közjáték Vichyben 

(1980)  A II. világháború 
idején Vichyben az utcán a 
németek elfognak kilenc 
férfit és egy fiút. Egyikük 
sem tudja, miért zárták be, 
csak találgatnak. 
03:45 Nyitott stúdió (1992) 
Heavy Méta
04:05 Önök kérték 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 Család-barát
07:00 Kulturális Híradó
07:30 Van képünk hozzá – 
 Válogatás a Rádiókabaré 

legsikeresebb jeleneteibôl
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Unió28
09:10 Itthon vagy!
09:35 Szerelmes földrajz
Életünk „Újlipóciában” - 

Hídvégi Máté biokémikus, 
egyetemi tanár, mûvelô-
déstörténész, a világszerte 
elismert rákellenes készít-
mény, az Avemarfeltalálója 
10:05 Rúzs és selyem
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 Világörökség Portu-

gáliában A Pico sziget bor-
vidéke A világörökségeit 
bemutató gyönyörû sorozat 
elsô epizódja a második 
legnagyobb Azori-szigetre, 
Picóra kalauzolja el nézôit. 
11:40 Ünnepnapok (1967) 
Magyar játékfilm  Szerep-

lôk: Görbe János (Kovács 
Mihály), Koncz Gábor (Mi-
si), Horváth Teri (Annus), 
Avar István (Gyula), A 
nyugdíjas Mihály, kohász 
szakmunkás vasszigorral 
nevelte fiait: orvos, mérnök, 
tanár lett belôlük. Félárva 
unokáját, Misit azonban el-
kényeztette.
13:00 Híradó 
13:20 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATAAz emberé-
pítész - Plesz Antal építész 
portréja
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
14:45 Hangvilla
15:15 Hogy volt?!

 A cirkusz világa
16:15 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMO-
GATÁSÁVAL Álom hava  
Magyar tévéfilm  1690 
Álom havában /december/ 
pár rongyos ember vánszo-
rog a síkságon. A török 
dúlásban kiürült Bácska 
pusztaságán bujdosók ér-
keznek a romjaiban is mo-
numentális Aracsi Puszta-
templom falai közé. 
17:10 Család-barát 
18:50 Térkép 
19:20 Ízôrzôk  Dusnok
Bács-Kiskun megyében   

20:00 Csak színház és más 
semmi (2. széria) Barna 
annyira búslakodik Alinda 
miatt, hogy még kínos szi-
tuációba is keveredik. 
21:00 Híradó
21:30 A Bagi Nacsa Show

 22:25 Munkaügyek     Túsz-
dráma
22:55 Opera Café

  23:30 Evangélium
  00:00 Olasz - magyar örök-
ség Csíkszentmihályi Ró-
bert szobrászmûvész
00:25 Ízôrzôk (2015)  Bátya
 00:55 Himnusz     
 01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Gasztroangyal
  Tél végi túra Zalában
 ÓRAÁTÁLLÍTÁS

  03:30 Világörökség Portu-
gáliában Alcobaci kolostor
04:05Csak színház és más 

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

05:25 Család-barát 
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal 
Tél végi túra Zalában
A Gasztroangyal ezúttal 

annak jár utána, hogyan 
telnek a hosszú, tél végi na-
pok a zalai falvakban. 
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
11:05 Angol nyelvû hírek
11:30 Éjjeli zene (1943)
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Sárdy János 

(Tardy Miklós), Ladomer-
szky Margit (özv. Tardyné), 
Bilicsi Tivadar (Pallay 
ezredes), Kelemen Éva Ha 
egy eljegyzett lány nem a 
vôlegényétôl kap éjjeli ze-
nét, abból hamarosan nagy 
botrány kerekedik. 
13:00 Híradó
13:15 Nagyok 
13:40 Reformáció hétrôl 

hétre
13:50 Három jármód
Portugál dokumentumfilm-

sorozat  A 10 részes portugál 
sorozatot elsôsorban a lovak 
szerelmeseinek ajánljuk. 
14:20 Az én ’56-om 
Palla Dénes
14:25 Az én ’56-om
Klem Ervin
14:30 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
15:00 Rúzs és selyem
15:30 Önök kérték
16:25 Három hazában hon-

talan (2010) Nagy István 
bebarangolta és megfestette 
a Magyar Királyság tájait. 
Ehhez azonban három 
országban kellett élnie. 
17:15 REFOMRÁCIÓ 500
Luther Minden eladó
Magyar animációs filmso-

rozat felnôtteknek  Luther 
Márton vitáját meséli el a 
búcsúcédulák árusításáról.   
17:30 Család-barát
19:00 Öt kontinens
19:30 Hazajáró 
20:00 Gasztroangyal

Tél végi túra Zalában
21:00 Híradó 
21:30 Csonka vágányon 

(2014) Magyar dokumen-
tumfilm .
22:30 Bábel - Hesnával a 

világ (2014) Háborúban, 
smink nélkül
23:25 Hangvilla 
23:55 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
00:30 Mesterember
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:35 Hogy volt?!   A „Zsü-

ti” - G. Dénes György 
slágerei
02:30 KABOS GYULA 130
Lila akác (1934)  Magyar 

film Tóth Manci masamód-
ból lett kartáncosnô megis-
merkedik Palival, a csinos 
bankfiúval, és halálosan 
beleszeret.
03:45 Nyitott stúdió (1993)   

   Maskarades
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
09:15 Esély
09:40 Kék bolygó
10:00 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
10:25 Új nemzedék 
11:00 Angol nyelvû hírek
11:25 Világörökség Portu-

gáliában Krisztus rendi 
kolostor, Tomar A portugál 
világörökség egyik legcso-
dálatosabb épületegyüttesét  
a templomosok építették a 
XII. században, ez volt az 
elsô váruk és templomuk. 
Miután a rendet a 14. 
században pápai parancsra 
feloszlatták, Dénes király 
1319-ben XXII. János pápa 
engedélyével új lovagrendet 
alapított: teljes nevén a Mi 
Urunk Jézus Krisztus lo-
vagrendet.
11:55 Súlyfürdô (1968)
Magyar tévéfilm  (ff.)
Szereplôk: Agárdi Gábor, 

Avar István, Bánhidi László, 
Farkas Antal, Földes László, 
Gonda György, Harkányi 
Ödön, Nagy István, Olympia 
együttes, Schütz Ila, Szend-
rô József, Tolnay Klári
Lehet-e egy illúzióvesztett 

világban táplálni a régi 
légvárakat, a múltban élni, a 
múltat éltetni? A Súlyfürdô 
egy álmos gyógyfürdô kiáb-
rándult vendégeinek egy 
napját követi végig, hajnal-
tól éjszakáig.
13:00 Híradó 
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai 
14:10 Nagyok
14:40 Kárpát expressz
15:05 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:10 Duna anzix

A Duna és a Száva talál-
kozásánál - Belgrád Az 
egyre szélesedô Danubius 
negyedik, s egyben utolsó 
fôvárosába, a „szerb élet 
lüktetô szívébe” érkezett. 
16:30 Szenes Iván írta (2014)  
Zenés filmsorozat
17:20 Család-barát
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 Híradó
21:30 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül 
23:25 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2014)

Leltár - Gondolatok a Ha-
gyaték elsô félszáz adásás-
ból
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenés filmsorozat
02:25 Súlyfürdô (1968)

Magyar tévéfilm  Tolnay 
Klárival fôszerepben 
03:35 Magyarország, 

szeretlek!
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

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


