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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
oldal ezzel egy újabb, írásos bizonyítékot szolgáltatott arról, ôk is be akarják 
telepíteni az illegális bevándorlókat Magyarországra.

Bakondi György úgy véli, mivel nincs összhang a brüsszeli és a magyar mig-
ránspolitika között, kiemelten fontos, hogy a magyar állampolgárok elmondják 
a véleményüket a nemzeti konzultáción. Emlékeztetett: hat pontban lehet 
összefoglalni a jövôbeni, migrációval összefüggô fenyegetéseket: a határzár 
folyamatos támadása, a beáramlás bôvülése, a belsô határellenôrzések tartóssá 
válása a schengeni vívmányok sérülésével, az Európai Unióban lévôk kvóta 
szerinti elosztása, negyvenezer menekült visszaküldése Magyarországra, vala-
mint „a migránsbiznisz részét képezô perek”.

Bakondi felhívta a figyelmet: miközben jelenleg is zajlik a rendôrség létszá-
mának bôvítése és a második kerítés építése, március 28-án életbe léptek a jogi 
határzárral kapcsolatos szabályok. Április 7-tôl pedig az az EU-rendelet lépett 
hatályba, amely a szisztematikus határellenôrzést vezeti be a schengeni övezet-
ben.

A kormány céljai közt szerepel, hogy erôsítse az európai biztonságot, ami 
csak biztonságos határôrizettel lehetséges, továbbá felkészüljön egy esetleg 
romló migrációs helyzet kezelésére a balkáni útvonalon, valamint bezárja a 
menekültkérelmekkel kapcsolatos kiskapukat. Hozzátette, folytatják a nemzet-
közi határôrizeti együttmûködést a Balkán felé, amelyben a magyar rendôri 
erôk közremûködnek.

A fôtanácsadó ismertette, idén eddig 371 illegális határátlépô volt –-- tavaly 
több mint 18 ezer –--, ebbôl 250-et az ország belsejében fogtak el. A déli 
határszakaszon tavaly 19 ezer belépési kísérlet volt, idén 6333, ebbôl 3863-at 
megakadályoztak, 2470 embert pedig visszakísértek a kerítés túlsó oldalára. 
Március 28-a óta 83 belépési kísérlet történt a déli határszakaszon, ebbôl 29-et 
megakadályoztak, 54 embert pedig visszakísértek a kerítésen túlra.

Hozzátette: idén 1337 menekültkérelmet nyújtottak be, március 28-a óta 86-
ot. Nemzetközi védelemben idén összesen 84-en részesültek, tavaly 438-an. 
Ebben az évben eddig 38 embercsempész ellen indult büntetôeljárás –-- tette 
hozzá. Szólt arról is, hogy a tranzitzónákban –-- Röszkén és Tompán --– növekvô 
számban, már 99-en tartózkodnak, a fóti gyermekotthonban pedig 21, kísérô 
nélküli kiskorú van.

Bakondi György kitért arra is: többen kifogásolták, hogy a menekültügyi 
hatóság nem vizsgálja egyedileg a kérelmeket, ami nem felel meg a valóság-
nak.

–-- Minden esetben egyedileg vizsgálják, hogy a kérelmezô ki van-e téve 
üldöztetésnek a kiinduló, illetve a tranzitországokban –-- tette hozzá.
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Április 26-án Ervin névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ervina, 

Ervínia, Klétus, Mara, Marcell, Mária, 
Marsall, Peregrina, Tihamér névnapja 
van.
Április 27-én Zita névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Anasztáz, 

Árisz, Arisztid, Mariann, Marianna, 
Péter, Petô, Petúnia, Pintyôke, Poppea, 
Tas, Tullia, Zazi, Zizi névnapja van.
Április 28-án Valéria névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Aszter, 

Bulcsú, Demény, Dorisz, Fedóra, Feo-
dóra, Ménrót, Nimród, Pál, Palmer, 
Páris, Patony, Patrícia, Patrícius, Pat-
rik, Pável, Pósa, Teodóra, Vélia, Vella, 
Velma, Vitália, Vitális, Vitéz, Vitold, 
Vitolda névnapja van.
Április 29-én Péter névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Antónia, 

Hugó, Katalin, Katarina, Katerina, 
Katrin, Petô, Róbert, Roberta, Robertó, 
Robin, Robina, Robinetta, Robinzon, 
Tertullia, Tihamér névnapja van.
Április 30-án Katalin, Kitti név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Ajtony, 

Buzád, Buzát, Hilda, Hildelita, Holda, 
Hulda, Ildikó, Karina, Kata, Katarina, 
Katerina, Mariann, Marianna, Mína, 
Piusz, Rozamunda, Rozmarin, Szaffi, 
Szofi, Szófia, Tercia, Tertullia, Tiva-
dar, Véda, Vendi, Zsófi, Zsófia névnap-
ja van.
Május 1-jén Fülöp, Jakab név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Amarilla, 

Amarillisz, Bánk, Bende, Bene, Bene-
dek, Benediktusz, Benignusz, Berta, 
Fédra, Felda, Filip, Florianna, Florina, 
Izaura, Izóra, Jákó, Jákob, Jakus, Já-
red, Jefte, Jeremi, Jeremiás, József, 
Keled, Leilani, Maja, Peónia, Pereg-
rina, Szvetlána, Tétény, Zobor, Zsaklin, 
Zsigmond névnapja van.
Május 2-án Zsigmond névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Atanáz, 

Aténa, Aténé, Athena, Atina, Borisz, 
Borocs, Minerva, Nétus, Nétusz, Pel-
legrin, Peregrina, Ráchel, Ráhel, Rák-
hel, Rákis, Zoé, Zója névnapja van.
Május 3-án Tímea, Irma névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Alexan-

der, Antonella, Antónia, Eutímia, Ho-
rác, Ivola, Juvenál, Letta, Maura, Sán-
dor, Seherezádé, Ténia, Timon, Timót, 
Timóteus, Timóteusz, Ugor, Viola, Vi-
olenta, Violett, Violetta, Viorika, Zsak-
lin névnapja van.
Május 4-én Mónika, Flórián név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Amál, 

Amália, Amélia, Amelinda, Amilla, 
Antónia, Bulcsú, Elma, Florianna, Flo-
rin, Florina, Flóris, Fóris, Gotárd, Got-
hárd, Kocsárd, László, Pelágiusz, Szil-
vánusz névnapja van.

„Legyen a zene mindenkié”

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM

2017. április. 13-án
1 AUD = 220.35 Ft

A Budapesti Tavaszi Fesztivál idén két jelentôs magyar zeneszerzô elôtt is 
fejet hajt. A fesztivál a hagyományosnak mondható Liszt-tematikája mellett a 
magyar zenetörténet egyik legfontosabb alakjáról, a 135 éve született, és éppen 
fél évszázada elhunyt legendás zeneszerzôrôl, zenepedagógusról, Kodály 
Zoltánról is megemlékezik.

Minden túlzás nélkül kijelenthetô, hogy Kodály Zoltán munkássága nélkül 
elképzelhetetlen lenne a mai magyar zenei élet. Az 1882-ben született zeneszerzô 
kiemelkedôt alkotott a klasszikus zene minden területén, mûvei a mai napig a 
koncerttermek közkedvelt darabjai. A komponálás mellett nem csak páratlan 
terjedelmû népdalgyûjteménye, hanem pedagógiai módszerei --- ezen belül is a 
népdalkincsre épülô Kodály-módszer –-- is alapjaiban változtatták meg a ze-
nérôl való gondolkodásmódot. A pedagógiai módszer nemzetközi elismertségét 
bizonyítja, hogy 2016-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánítot-
ta.

A nemzetközi hírnév tükrében nem meglepô, hogy a Budapesti Tavaszi 
Fesztiválon nem csupán magyar elôadók mûsorán találunk Kodály-mûveket. A 
fiatal japán szoprán, Ayane Imai Vigadó-béli dalestje különleges utazást ígér a 
magyar és a japán zene világába, mintegy hidat képezve a két pentatonikus 
zenei hagyomány között. A Hokkaidóban született énekesnô tanulmányait Szap-
poróban, Pécsett és Budapesten végezte, tökéletesen elsajátította a magyar 
nyelvet, mind zenei, mind szó szerinti értelemben. Estje különleges, már-már 
személyes vallomás szülôhazájáról és választott otthonáról. A Lappföldi Kama-
razenekar koncertjén csendül fel a zeneszerzô Adagio címû darabja Sulyok 
Imre zenekari átiratában. Fülei Balázs zongoraestjének ad otthont a Klebelsberg 
Kultúrkúria , itt más szerzôk mûvei mellett elhangzik a Marosszéki táncok is.

A két tehetséges muzsikus, Szokolay Balázs és Szokolay Dongó Balázs 
Ködellik a Mátra címû crossover bemutatójukkal tiszteleg Kodály mûvészete 
elôtt április 19-én az Uránia Nemzeti Filmszínház Dísztermében. A Kodály-
évfordulóra készült koncert elsô felében különleges formában hangzanak fel 
Kodály Zoltán kompozíciói: a zongora mellett tárogató, azaz népi furulya is 
felcsendül. A második rész pedig egy ôsbemutató: Szokolay Dongó Balázs ôsi 
magyar népzenék ihlette, Sír az út elôttem címû dalciklusát mutatja be. Április 
21-én és 22-én a Müpa Fesztivál Színházában egy elképzelt falu mindennapjait 
mutatja be a Magyar Állami Népi Együttes új elôadása, a Tánckánon -– 
Hommage à Kodály.

A zeneszerzô kamaramûveibôl is válogat a Classicus Ensemble koncertsoro-
zata. A Múzsák csöndje –-- Múzsák hangja négy elôadására kerül sor a Pesti 
Vigadó Dísztermében. Fiatal muzsikusok négy koncert keretében mutatják be 
az I. világháború zenei életét. A kórusmûvek szerelmeseit várja az „Örvendjen 
az egész világ” címû Fesztiválzáró kórusünnep április 22-én a Budapesti Olasz 
Kultúrintézetben, az esten Kodály több rövidebb kórusmûve mellett felcsendül 
a Budavári Te Deum is, hat kórus és a MÁV Zenekar közremûködésével, 
Medveczky Ádám vezényletével.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál nagyszabású záróeseménye is Kodály Zoltán 
mûvészetébôl merít. Április 23-án a zeneszerzô legnépszerûbb színpadi mûve, a 
Háry János kerül színre a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 
Anger Ferenc rendezésében. Az elôadást Palló Imre vezényli, a címszerep-
ben pedig Dobák Attila lép fel, akinek egyben ez lesz budapesti debütálása is.

A magyar baloldal újra a 
migránsok pártjára állt

Újra bebizonyosodott, hogy nincs összhang a magyar kormány és Brüsszel 
álláspontja között a migráció kérdésében, ezért fontos, hogy az állampolgárok 
véleményt nyilvánítsanak az ügyrôl a nemzeti konzultáción –-- hangsúlyozta 
tegnap Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági fôtanácsadója 
egy, a napokban elfogadott EP-állásfoglalás kapcsán. A migránspárti jelentést 
az összes magyar baloldali képviselô megszavazta.

Az Európai Parlament (EP) egy kilencvenpontos állásfoglalást fogadott el 
néhány napja a menekült- és migránsáramlás kezelésérôl, amely több pontjában 
eltér a magyar kormány által követett migrációs politikától –-- mondta el a 
miniszterelnök belbiztonsági fôtanácsadója.

Bakondi György közölte: a dokumentum kiemelt szerepet szán a migránsok 
integrációjának, oktatásának és foglalkoztatásának, és rögzíti, hogy a társada-
lomnak rugalmasabbnak és befogadónak kell lennie a bevándorlókkal. Állásfog-
lalásuk szerint a migráció hozzájárulhat a társadalmi és gazdasági fejlôdéshez.

A dokumentumot a magyar baloldal összes európai parlamenti képviselôje 
megszavazta, így igent mondott a jelentésre Szanyi Tibor (MSZP), Ujhelyi 
István (MSZP), Niedermüller Péter (DK), Molnár Csaba (DK), Jávor 
Benedek (Párbeszéd) és Meszerics Tamás (LMP) is. A magyar balliberális 



Budapest késôbb is pályázni fog 
az olimpiára

A tervezett sportberuházásokat megvalósítják és Budapest újra pályázni fog 
olimpiarendezésre --- jelentette ki Fürjes Balázs az olimpiai sportágakkal, 
hírekkel foglalkozó insidethegames portálnak nyilatkozva.

A Budapest 2024 olimpiai projekt vezetôje elmondta, hogy miután a hét év 
múlva esedékes játékokra vonatkozó pályázatot visszavonták, „a kormány meg-
erôsítette, hogy minden tervezett versenyhelyszín elkészül”.„Ez azt jelenti, 
hogy a 2024-es pályázat érvényes lehet 2028-ra vagy 2032-re” - tette hozzá az 
egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelôs kormánybiztos megemlítve 
még, hogy „Budapest mindenképpen pályázni fog még”, mert „ez egy 120 
éves álom”.

Késôbb az MTI-nek elküldött közleményben hangsúlyozta, „nincs napirenden 
a kérdés, hogy Budapest pályázzon a 2028-as vagy 2032-es nyári olimpiára, 
elôkészítés sem zajlik ebben az ügyben”. Ezzel arra reagált, hogy több helyen 
úgy közölték nyilatkozatát, mintha Budapestnek szándéka lenne pályázni a 
2028-as vagy 2032-es nyári olimpia megrendezésére.„A kormány a korábban 
elmondottaknak megfelelôen több, az olimpiától függetlenül szükséges sportlé-
tesítmény építését tervezi, e tervek megvalósítását többször is megerôsítette” 
--- szögezte le, majd úgy folytatta: „Amennyiben a 120 éves magyar olimpiai 
álomból egyszer valóság lesz, akkor az minimális költséggel járna a sportléte-
sítmények tekintetében”.

A tervezett beruházások között szerepel a Duna-partra megálmodott Olim-
piai Stadion, amelyben a hazai atlétikai szövetség javaslatára 2023-ban világbaj-
nokságot rendeznének. Ezzel összefüggésben Fürjes már folytatott is megbe-
szélést Sebastian Coe-val, a nemzetközi sportági szövetség elnökével (IAAF) 
az aarhusi SportAccord konferencián. Atlétikában --- Coe kezdeményezésére --- 
a közelmúltban eltörölték a hivatalos pályázati eljárást, helyette az IAAF 
elôzetes egyeztetéseket követôen bejelenti a rendezôt. Az idei atlétikai vb Lon-
donban, a 2019-es Dohában, a 2021-es pedig az egyesült államokbeli Eugene-ben 
lesz.
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HÍREK
A munkahelyteremtô 

támogatások védelmét is segíti a 
nemzeti konzultáció

A munkahelyteremtô támogatások védelmét is segíti a nemzeti konzultáció, 
mivel Brüsszel a versenysemlegességre hivatkozva többek között a vállalati 
beruházási programot is támadhatja – mondta Cseresnyés Péter, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium (NGM) munkaerôpiacért és képzésért felelôs állam-
titkára sajtótájékoztatón.

Hangsúlyozta, hogy a nemzeti konzultáció minden kérdése mögött a nemzeti 
önrendelkezés joga áll, ezért egyértelmû válaszokra van szükség a támadások 
kivédéséhez. Az államtitkár szerint a támadások a foglalkoztatást segítô 
kormányzati intézkedéseket – a közfoglalkoztatást, a munkahelyvédelmi akciót 
és a nagyvállalati beruházási programot – is érinthetik.

Cseresnyés Péter kiemelte, hogy a munkahelyteremtô programok sikeresek: 
az utóbbi években 700 ezerrel nôtt a foglalkoztatottak száma, kétharmaduk az 
egyre több szakembert igénylô versenyszférában helyezkedett el.

Hozzátette, hogy a közfoglalkoztatás megítélése sokat javult, mivel mára 
egyértelmûvé vált, hogy segély helyett munkával ad megélhetést és segíthet 
továbblépni az elsôdleges munkaerôpiacra. A járulékcsökkentést biztosító 
munkahelyvédelmi akció a foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányban 
lévôk – többek között a pályakezdôk, idôsek, kisgyermeket nevelôk – 
százezreinek segített elhelyezkedni. A két éve indult vállalati beruházási 
program pedig csaknem 1500 munkahelyet teremtett azzal, hogy támogatja a 
cégek technológiai fejlesztéseit és a hatékonyság növelését – sorolta.

Az államtitkár figyelmeztetett arra is, hogy a nemzeti konzultáció nem 
csupán a munkavállalók, hanem a vállalkozások védelmét is szolgálja, hiszen a 
magyar cégek versenyhátrányát sokszor csak állami támogatással lehet 
ellensúlyozni.

Kérdésre válaszolva az államtitkár elmondta, hogy a kormány hamarosan 
programot indít a közfoglalkoztatottak számára, ennek köszönhetôen több tíz-
ezren léphetnek át az elsôdleges munkaerôpiacra.
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AZ INDEX FERENC 
PÁPÁVAL 

RÚGOTT BELE 
MÁGA ZOLTÁNBA
Megszokott színvonal.

Mága Zoltán Ferenc Pápánál járt, 

aki megáldotta a hegedûjét. Ebbôl a 

hírbôl sikerült az Index.hu-nak a kö-

vetkezô mondatot megjelentetnie.

„Szegény pápa a magyarok ajándéka-

ként átadott, pápai címerrel díszített 

mesterhegedûn kívül más ajándékot is 

kapott, ugyanis végig kellett hallgat-

nia/szenvednie egy 10 perces koncer-

tet.”

Az Index a jelek szerint továbbra sem 

kíván tovább látni a romkocsmák kul-

turális világánál, ám itt azért többrôl 

van szó. Egyrészt nagy bátorságra 

vall, hogy ôk csípôbôl ismerni vélik a 

pápa ízlésvilágát, és ezt maga a mû-

vész is szóvá tette.

Másrészt lehet, hogy a romák szom-

bati nemzetközi napjára gyúrtak már 

a maguk módján a Mága Zoltánba tör-

ténô belerúgással. A Simicska-Index-

Jobbik hálózat úgy látszik mégsem fe-

lejtette el a párt egykori 

legradikálisabb szavazóit, és csak ne-

kik akart kedveskedni a cikkel.

(Magyar Idôk Online)

SZAVAZÁS: 
MAGYAR LETT

 AZ ÉV EP-
KÉPVISELÔJE

Már tavaly is döntôs volt. Vajon ki 
lehet az?

„Egyedüli magyarként az Év EP-

képviselôjének választották Ujhelyi 

Istvánt. Az MSZP politikusa és a párt 

alelnöke a közlekedési és idegenfor-

galmi bizottsági munkáját érintô elis-

merésként kapta meg a kitüntetést” --

– kiáltotta világgá az örömhírt az 

Index.

„Az átadó ünnepségen Ujhelyi többek 

között azt mondta: európai képviselô-

ként három fontos célt tûzött maga elé 

mandátumának kezdetekor. Mindent 

meg akart tanulni az Európai Unióról. 

El akarta érni, hogy a turisztikai ipar-

ág megkapja a neki kijáró figyelmet 

és támogatást az európai intézmé-

nyekben. Harmadik célja pedig az 

volt, az európaiságot megvetô illibe-

rális magyar kormányzat mûködésével 

szemben megerôsítse az európai érté-

keket a magyar választók körében, és 

bizonyítsa, hogy Magyarországnak 

van európai arca is.”

A harmadik pont szerint már minden 

érthetô.

Az elismerés a Magyar Idôk olvasói-

ból is legalább akkora ovációt kell 

kiváltson, mint egy Oscar-díj, hiszen 

nemrégiben megírtuk, hogy Ujhelyi 

képviselô kiemelkedô aktivitását, ami-

ért a díj jár, a vándorcirkuszok lakó-

kocsijainak parkolási nehézségeirôl 

értekezve fejtette ki, egységes szabá-

lyozást követelve a széles tömegek 

életét alapvetôen meghatározó kérdés-

ben.

Legyünk büszkék a szocialista titán-

ra! Ameddig cirkuszolt, legalább nem 

ártott hazájának. És ma már ezt is dí-

jaznunk kell balliberális honfitársaink 

ténykedését figyelve.

(Magyar Idôk Online)



Indul az új osztályharc!
Akik szerint ma Magyarországon nincs 

sajtószabadság, azokat finom gesztussal 
arra ítélném, hogy egy hé-tig minden 
reggel a Szabad Népet hozza ki nekik az 
újságos

De nem ám úgy, hogy az „elôfizetési 
akcióhoz történt lelkes csatlakozással” 
le is tudják a dolgot! A lap tartalmát már 
reggel magukévá kelljen tenni, s aztán 
majd a „Szabad Nép-félórán” hozzá is 
szólni az egyes témákhoz. Válasszunk ki 
egy 1955-ös márciusi szombatot! Betéve 
tudni kell majd, mirôl is szól a „Moz-
gósítsák járási pártbizottságaink a kom-
munisták hadseregét, minden dolgozót a 
párt politikájának megvalósítására” cí-
mû tudósítás? Persze a dörzsöltebbek 
olvasás nélkül is tudni fogják a lényeget: 
„A legfontosabb feladat: erôsíteni a párt 
vezetô szerepét.” De vajon e cseltôl sza-
badnak érzik-e majd a sajtót?

Lehet, hogy esetleg a rádióhoz mene-
külnek (már akinek van), de a bûvös va-
rázsszem mögül fojtott hangon helyszíni 
beszámoló következik a Magyar Dol-
gozók Pártja járási bizottsági titkárainak 
országos értekezletérôl. Érdekfeszítô 
lesz. Ha bejön a Petôfi is, egy fokkal 
mégis jobb: a magyar–szovjet barátság 
hónapjának keretében részleteket olvas-
nak fel Vaszilij Szemjonovics Grossz-
man Az igaz ügyért címû regényébôl. És 
akkor még szerencséjük is lesz, mert 
nincs televízió.

Másnap se legyen kegyelem! Hozza a 
fiú a lapot. Csengessen is be. Hosszan, 
agresszíven. „Befejezôdött a járási párt-
bizottságok titkárainak országos tanács-
kozása.” Ezúttal jobban kell majd fi-
gyelni, mert maga Rákosi Mátyás is fel-
szólalt. Meg aztán vasárnap is van. Este 
még egyszer át kell olvasni az írást, az 
ember feje nem káptalan! Elsôre csak 
ennyi marad meg: „hosszan tartó, lelkes 
taps”. De a rádióban közvetítik a Hon-
véd–Kinizsi labdarúgó-mérkôzés máso-
dik félidejét a Nép-stadionból! Ez a 
Kispest–Ferencváros. Puskás, Bo-
zsik, Kocsis, Czibor, kontra Gulyás, 
Dalnoki, Vilezsál, Fenyvesi. A közve-
títés után csalódott emberünk --– gól 
nélküli döntetlen lett az eredmény –-- 
még átérhet a „Tartós békéért, népi 
demokráciáért” címû lap ismertetésére 
a Petôfin. És aztán megint szerencséje 
lesz: még mindig nincs televízió, Sas 
József csodálatos, Lenint dicsôítô mûvé-
szi magánszáma pedig még messze a 
kádári jövôbe vész…

És így tovább még öt napig. A kúra 
enyhébb esetekben megismételhetô 
1975-ös Népszabadsággal is. A Román 
Kommunista Párt „Elôre” címû dózisa 
azonban csak végstádium esetén aján-
lott, azoknak, akik szerint nemhogy 
sajtószabadság nincs ma Magyarorszá-
gon, de egyenesen diktatúra van. Hogy 
ôket visszautaljam az 1950-es évekbe, 
akár csak egy hétre, túlzásnak tûnik. 
Végül is csak handabandáznak. „Poli-
tizálnak” –-- ahogy szoktak. De mi van, 
ha tényleg így gondolják? Áll itt két 
szocialista egy óriásplakát elôtt, ame-
lyen ez áll: „Fizessenek a gazdagok!” 
Meg valami olyasmi is, hogy majd ôk 
igazságot tesznek. Hm. Ez színtiszta 
kommunista tempó. Semmi köze az 
igazságos közteherviseléshez. Talán 
csak nem akarnak megint beköltözni 
mások lakásába, megdézsmálni a mun-
kával megtakarított kis tartalékokat, 
szétzúzni a még igazán magához sem 
tért középosztályt? Újra belefogni az 
osztályharcba? Talán csak nem megint 
ôk akarnak igazságot tenni a villáikból? 
Kit nyilvánítsanak „gazdaggá”? S aztán 
hogyan is lesz az igazság? Kuláklistával, 
kitelepítéssel, új adókkal? 

Megint puszta hatalomvágy oltárán le-
rombolni negyed évszázad eredmé-
nyeit? Paradox módon most tényleg 
ébereknek kell lennünk, mert a szoci-
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alisták megint veszélyes utakra téved-
tek. És úgy remegnek a hatalomért, 
hogy ez a kommunista plakát csak az 
elsô lépés lesz. Jön még cifrább is.

Mégis csak vissza kellene küldeni a 
Botka–Molnár tandemet az ötvenes 
évekbe, legalább a San Marinó-i Kom-
munista Párt kongresszusára, ahol ön-
feledten állást foglalhatnak a szocializ-
mus mellett, s esetleg –- offshore –- ott is 
maradhatnak. Az offshore „parton túlit” 
jelent. Errôl eszembe is jut az elvtársak 
sajtószabadsága. Csoóri Sándor egyik 
versében a forradalom után a „semle-
ges” jelzôt a cenzorok „javaslatára” 
„parttalanra” javította. Viszont kinyom-
tatva az jelent meg: „párttalan”. Így: 
„együtt leszünk-e a párttalan hazában”. 
Óriási riadalom lett. Telefon a Magyar 
Szocialista Munkáspárt központjába. 
Vizsgálóbi-zottság. A politikai rendôrség 
ugrásra kész. A „bûnös” kórházba me-
nekült. Megállapították, hogy az ékezet 
sza-bályellenesen került a helyére. Az 
volt csak a szép idô! Osztályharc az éke-
zetben! Sztálin, a nagy nyelvész-aka-
démikus elégedetten nyújtózott a Kreml 
falában. Éberség!

Sokan azt hitték, a szocialisták mos-
tani kampányának szlogenjéhez ha-son-
lók nem bukkanhatnak már fel. Téved-
tek. Lám, sikerült 2017. március 15-én 
elôállni Rákosi szavaival! Nem hiszem, 
hogy ismerték Rákosi 1948-as beszédét, 
amelyben szó szerint üzeni: „Fizessenek 
a gazdagok!” Inkább azonos az észjárá-
suk. Ez a nagyobb baj! Úgy látszik, ná-
lunk ez a párt tényleg nem képes sza-
badulni sötét örökségétôl. Túl mélyen 
fészkelte be magát a lelkekbe. 

A sajtószabadságot is valószínûleg úgy 
értelmezi, mint a „nagy tanító”: „Eljött 
az ideje annak, hogy a többi pártok lap-
jai is bekanyarodjanak pártunk általános 
vonalába.” Jobb lenne mindenkinek, ha 
a baloldalon is idôben észhez térnének 
és megbecsülnék a mai szabadságainkat. 
A Botka-kampányt meg gyorsan szele-
burdi félreértésnek nyilvánítanák. A 
szlogenjébe egyre inkább belevaduló új 
osztály-harcos igazságosztót pedig a 
saját pártjában kell felvilágosítani, hogy 
hetven évet késett az idôben. 

Elôrjöngni a hazát
A mûvész akkor válik klasszikussá, ha 

életmûve ellenáll minden politikai kisa-
játításnak

Talán csak véletlen, talán nem, hogy a 
nagy klasszikusok többnyire mind el-
lenálló emberek is voltak. Különcök, ki-
bírhatatlanok, deviánsak, be nem illesz-
kedôk, hitet elhagyók és még inkább 
megvallók, pénzért tán pukedlizôk, de 
lelküket óvók. Legfeljebb az ördöggel 
paktáló Faust-virágok, villogó fényszó-
rók. Féltem nagy klasszikusainkat a 
nagy emlékezésektôl, emlékévektôl, pe-
dig elég erôsek ôk. S jó is, hogy emlé-
kezünk. Ha Petôfi, Ady, József Attila, 
Szabó Lôrinc, Tóth Árpád, Váci Mi-
hály, sôt Radnóti is túlélte a kisajá-
títókat –-- kommunistákat, nyilasokat, 
liberálisokat –--, felesleges félteni ôket. 
Vagy mégsem? Emlékszem a szavalókó-
rusokra, s ma is látom a kisajátító 
szándékot. Ki ne látná? 

Most Arany Jánosnak kell kiállni a 
próbát. Kiállja, bárki megláthatja! Petô-
fit Rákosi Mátyás az elsô kommunista 
költônek nevezte, Ady, a „Nyugat” szel-
lemi vezére minden nyújtózó radikaliz-
mus zászlóján elfért. Pedig csak magyar 
volt. Épp elég radikalizmus ez. Szabó 
Lôrinc a vezérrel mint Pilátus a credóba 
került, miként Tóth Árpád a vörös 
istennel. Váci Mihálynak minden ápri-
lis negyedikén több kellett, miként 
József Attilának a lélegzet. S utóbbit, 
bár elvtársait a négy égtáj felé küldte, 
még le is fasisztázták. Radnótit is 
hamis tanúvá tennék, de olyan sort írt, 
amit nem lehet megfellebbezni: „s felhôt 

iszik a vízre ráhajolva a fodros birka-
nyáj”.
Arany János lénye és sorsa is külön-

bözött az elôbbiektôl, mégis magában 
hordta mindegyiküket. Minden szép 
elôzmény és utód ott dobban Arany 
soraiban. Ô a kétségbe vont nemességét 
úgy bizonyította, hogy magát a népi 
világot emelte magasba, nemességre --– 
mondta róla Féja Géza. Ez volt az igazi 
népnevelés, amelyre aztán Klebelsberg 
programja felelt a múlt század húszas 
éveiben, s azóta már szinte semmi. A 
puszta számok itt nem mondanak sem-
mit. Csak a dac, a magvetés, a szolgavér-
ré nem fajulás. Ezt üzeni Arany János, 
aki mintatisztviselô volt szinte egész 
életében! Jegyzôkönyveket vezetett, fo-
galmazó volt, házitanító, majd akadémiai 
fôtitkár! Képviselôjelölt 1848-ban, akit 
„legyôzött” egy Toperczer Ödön királyi 
táblai ülnök. Földdel, részvényekkel, 
gabonakereskedelemmel bíbelôdött, s 
közben a nemzet költôje lett! Akkor ezt 
nem szavazatok döntötték el.

Arany a legmodernebb költôink közül 
való. Az életet nagyon érezte, s talán azt 
is, amikor rossz válaszokat adott a kihí-
vásokra. „Így a holnap mindig elra-
bolta a mát, / És nem mertem élni, 
mert élni akartam…” Életmûve fel-
foghatatlan. Persze olvasni kell. Olyan 
sorai vannak, amelyek elképesztenek. 
Azt mondja, hogy nekünk egy ujjnyi 
szabadság elég ahhoz, hogy „elôrjöngjük 
a hazát”. 

Mintha ez történne. A szabadságot ma 
sokan úgy értelmezik, hogy elôrjöng-
hetik a hazát. Mintha két világ lenne 
ebben a zsugorított országban. Látha-
tóan „vérgyöngy izzad” a homlokokon. 
Hatalomért, pénzért, sikerért, kitünte-
tésért, pozícióért. Igazgatói székért. A 
„civil” státusért. Gyôztes pályázatért. 
Üvöltô, panaszkodó, árulkodó, hazudó 
csendért. Buksi simogatásért. Micsoda 
harcok! És ki simogat?

Arany János ôszinte volt. Nagyon 
ôszinte. Ady kritikus volt vele szemben, 
de megérezte: „Isten mindig abban a 
ritka esetben adott Arany Jánosnak 
erôt, amikor nem szégyellte, hogy él, s 
önmagáról merészelt vallomást tenni.” 
De merészelt! Üzenem a közéletünkben 
ôrjöngôknek: ne merészeljenek össze-
függéstelenül kiragadni fél sorokat 
Aranytól, hogy lerángassák a maguk 
szintjére. A télrôl Arany csodákat írt, 
bizony joggal féltette éhezéstôl, fagy 
teremte gyásztól az övéit. Minket. Még 
mindig itt vagyunk Fehérváron, Pesten, 
Csíkban, Csallóközben és még messze 
keleti pusztán is egy fél dallamban, 
zökkenô szóban. Mai magyar írónak, 
most búcsúzó ködös, fagyos telünkrôl ez 
jutott eszébe: „De másképpen zengnek 
majd a dalok, valahogy úgy, mint Ed-
ward király fülében, soktucatnyi fagy-
halottról, éhezô milliókról, moslékot 
felszolgáló menedékrôl szólnak majd, és 
csak egyetlen sor lesz a régi, egyetlen 
mondat marad borzadva ugyanaz: Te 
tetted ezt, király!” Tenyérbemászó 
szavak. Végül is ez is teljesítmény!

De aznap este az egyik kereskedelmi 
televízió „híradójában” majd hír lesz, 
hogy a fenti sorok szerzôje gitározni fog 
az elôadói estjén. Itt és ekkor. Hát ezért? 
Mondhatnám, hogy Arany már csak mo-
solyog ezen, de nem lenne igaz. Nem 
volt egy mosolygós ember. A mai éhezô 
magyar milliók dalnokainak nem egy-
szer, sokszor kell elgondolkodni azon: 
„Nem az vagyok, ki voltam egykor, / 
Belôlem a jobb rész kihalt.”

Legendák öröme
Amikor én elôször sört ittam -– nyil-

vános helyen --–, még egyetlen ember-
nek sem jutott volna eszébe koccintani 
ezzel az itallal. Ez a hetvenes évek kö-
zepén volt, túl voltunk Révai elvtárson, 
Aczél György még dörmögött ugyan, de 

egyre kevesebb meggyôzôdéssel, arról 
meg semmit nem tudtunk, hogy Kádár 
esténként néhány ujjnyi whiskyt kortyol 
a fárasztó munkanap után. Az akkoriban 
közismert vicc, hogy a magyar értelmi-
ség elôtt két út van, az egyik az alkoho-
lizmus, a másik meg járhatatlan, még 
nem mondott sokat: mi csak éppen meg-
kezdtük a gimnáziumot. És szép kora 
áprilisi napsütésben, amikor tornaórán 
végre az utcán futhattunk, s a lányok is 
boldogan szabadultak meg melegítôiktôl 
–-- elôvillantak az ôsz óta formálódott 
idomok, a karok és lábak a téli fehér-
ségükben –--, semmi nem utalt arra, 
hogy zsákutcában vagyunk. Épp ellenke-
zôleg. Voltak fiúk, akik a „választott” 
csajok mellett szinte sétálva tették meg 
a távot, de olyanok is akadtunk, akik 
elviharzottunk, hogy a Ladik kocsma 
kerthelyiségében –-- míg a többiek tel-
jesítik a kört –- még egy pohár sört is 
legurítsunk. A virtushoz tartozott, hogy 
így is elsôként érkezzünk a célba. Jó 
tornatanárunk –-- Óbuda díszpolgára --– 
ilyenkor elküldött még egy körre, ne-
hogy megártson. Ezzel a kajapénzem 
jelentôsen megcsappant, mert négyöt-
ven volt a Kinizsi, öt forint a Kôbányai.

Koccintani sörrel azóta sem, soha! 
Mert ez egy magyar legenda. Van elég 
ital, amellyel megtehetjük. Jó szándékú 
tudósok meg nem ilyen jó szándékú le-
gendagyilkosok, mítoszlincselôk bizto-
san már rég megcáfolták, talán ki is gú-
nyolták a legenda forrását. Hogy miért 
is nem koccintunk mi, magyarok egye-
dül a világon sörrel? Cseppet sem érde-
kel. Mi nem koccintunk sörrel! A legen-
dák sokszor hasznosabbak egy közösség 
ragasztékainak megôrzésében, mint a 
nagyon tudományos történelmi tények. 
Ezért viszolygok a mai „magyar” sör-
reklámok láttán, amelyekben fiatalok 
önfeledten koccintanak folyékony ke-
nyérrel. És ezért nem esett jól látnom 
azt a képet sem, ahol a nagy vörös csil-
lagos céggel szemben a fennmaradásáért 
küzdô székely serfôzde embere moso-
lyogva koccint a miniszterrel.

A tudomány: vita dolga. De vannak 
vitátlan dolgok: ezek a legendák, míto-
szok. Más is: íratlan szabályok, szokások. 
Amelyik népet, nemzetet, törzset, klánt, 
családot megfosztják a legendáitól, an-
nak vége. Szétesik, mint oldott kéve. A 
nemzetmegtartó legendákkal még a szi-
gorú történelmi igazság jegyében sem 
érdemes perlekedni. Hát még egy koc-
cintásért!

A mai kor nem kedvez a legendáknak. 
Lassan megfoszt minket tôlük. Talán 
csak a leleplezés öröme, talán más áll e 
mögött. Koccintsunk sörrel, nincs abban 
semmi, elmúlt 150 év –-- mondogatják. 
Mármint az aradi vértanúk kivégzése 
óta, ahol –-- a legenda szerint –-- sörrel 
koccintottak a hóhérok.

A mostani márciusi ünnepünk ürügyén 
ezerszer elmondták, hogy Petôfi bizto-
san nem szavalta el a Nemzeti dalt a 
Múzeum lépcsôjén. Csakhogy ez egy 
szívós legenda! Mi látjuk ott Petôfi filig-
rán alakját, ahogy erôlködve túl akarja 
kiabálni a tömeget –-- esik is --–, ideges, 
mert sokan nem hallják, nem is figyel-
nek rá. Látjuk ôt, és halljuk elcsukló 
hangját. Fényesebb a láncnál a kard! 
Mi csak tartsunk ki a legendáink mellett: 
a tudósok majd cáfolnak, de nagyon 
meglepôdnek majd, ha egyszer a Kálvin 
tér felé sétálva meglátják a költô árnyát 
éppen ott, ahol soha nem kellett volna 
járnia. S majd mosolyogva int is nekik 
Sándor, mert nagyon értette a tréfát, s 
nem is haragszik.

Vannak leleplezôk, akik szerint a hon-
foglalás nem is akkor volt, sôt, nem is 
volt egyáltalán. Semmi sem biztos a 
nándorfehérvári ütközetben, csak 
egyetlen dolog, hogy Dugovics Titusz 
arra nem járhatott, s egyáltalán nem is 
létezett. (Még az is lehet, hogy vesztet-

tünk.) És a déli harangszó sem úgy van, 
sôt egészen másképpen. De mi csak 
szeressük az önfeláldozó hazafi alakját, 
mert ahogy Petôfi szavalata, Dugovics 
zuhanása, Árpád vereckei hosszú „ál-
mos” tekintete, a mindennapi déli ha-
rangszó, a Himnusz minden bánata, a 
Szózat ma ezerszer megtagadott sora a 
mi legendánk. Ha mehetünk: százszor, 
százegyszer is maradunk!

Családi legendáink legalább ilyen fon-
tosak: hogy ôsünk Világosnál hogyan 
tette le a fegyvert, és ôrizte az egyen-
ruhát meg a Kossuth-bankót haláláig. 
Hiába sejtettük, hogy nem járt Világos-
nál, de a legenda nem a tények dolga. 
Sokkal több annál. Már-már hit. Déda-
pánkat is a megyei közgyûlésben, ahogy 
ingatag thonet székre pattanva „abcúg 
Ferenc Jóskát” kiáltott, szinte láttuk. 
Nagyapánk túljárt a rabló orosz meg-
szállók, majd a padlássöprô pribékek 
eszén, s mi is ott álltunk a nemzet és a 
szabadság eszméje mellett illegális ta-
lálkozón vagy éppen gumibottal veretve 
a kerületi fogdában. És azon a melbour-
ne-i vízilabdadöntôn –-- amely egyébként 
„csak” elôdöntô volt –-- is: visszavágtunk, 
mert bár mi véreztünk, gyôztünk. A 
legendákkal sokak szerint éppen ez a 
baj, hogy a vereségeinket is gyôzelem-
ként örökítik tovább. S megtartanak, 
továbbrepítenek minket a nehéz idôkben 
is. Szabadságban és tisztaságban: Szent 
Margit legendájában.

A magyar glóbuszon a legenda tovább-
röppen kecsesen szálló madárként a 
folyton ledöntött bástyáink helyén újon-
nan épített tornyokra. A mi akaratunk. 
Másképpen lenne, ha már itt sem len-
nénk. Ha ledöntött, lerombolt tornyain-
kat nem építenénk újjá makacs élni 
akarással. Jó lesz figyelni, mert ha elve-
szítjük a legendáinkat, a tornyainkat, a 
kultúránkat is elveszíthetjük. Para-
doxonnak hangzik –-- tudományellenes-
nek --–, de érdemes végiggondolni. A 
népnevelés soha nem válhat nemzet-
pusztítássá.

A legendákkal lehet visszaélni, és gyár-
tani is lehet ôket. Régen is volt ilyen, de 
a férgese kihullott a rostán. Manapság 
nagyobb a baj. Sokat árt a legen-
dainfláció. Sûrûn repkednek a jelzôk: 
ikonikus, legendás, csodálatos, isteni. 
De elmúlik ez is. A lényeg, hogy sörrel 
nem koccintunk! Ha a Nemzeti Múzeum 
elôtt elsétálunk, megemeljük kalapunk 
Sándor és a szobrot kapott Jankó felé, a 
Károlyi-palota sarkán az ernyônkkel rá-
csapunk a sarokkôre, mert ezzel jelez-
zük, hogy innen hurcolták el Batthyány 
Lajost, az elsô magyar miniszterelnököt, 
hogy aztán kivégezzék. És ama Károlyi-
aknak az ülepét is odaképzeljük, akik 
mégiscsak megmaradnak „kártevô Sán-
doroknak”.

S ha a lányok a mostani áprilisban me-
gint az utcán futnak tornaórán, elönt 
minket a boldogság, miként Ady End-
rét, a nagy hun új legendagyilkost, aki 
már maga is legendánk: „Be szép a vá-
ros s a kínálkozók,/ Kiket már nem kí-
vánok, /Legendás Múlt, Jelen és Jövô/ S 
a Lyányok.”

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)



A hónap elején Bakos István értesített, 
hogy feladta címemre az Aranykönyvet, 
amely Bethlen Gábor egykori erdélyi fe-
jedelem egész alakos szobrának kolozs-
vári elhelyezésének, felavatásának emlé-
kére jelent meg.

Erdély, kincses Kolozsvár mindig nagy 
vonzással volt rám olvasmányaim, iskolai 
ismereteim révén, így szerencsémnek 
tartottam, hogy sorkatonai szolgálatra oda 
„vonzódtam”, vonultam be a IX. hadtest 
katonájaként 1943-ban. Emlékezetes lát-
vány maradt számomra a fŒtéri Mátyás 
szobor, de most a hír megdöbbentett: 
mindeddig nem volt Erdélyben egész-
alakos szobra Bethlen Gábornak. Most 
tehát valami nagy mulasztás jóvátétele 
történt. Hiszen akkor, az Œ korában Ma-
gyarország, mint a Szent Korona állama, 
Erdélyben talált menedéket, hogy majd 
csak a XIX. század utolsó harmadára 
álljon helyre a szentistváni–mátyási im-
périum egy megszelidített uralkodóház 
perszonális uniójában. A világháborúig 
tartó „békeidŒben” (így mondták nagy-
apáink) Magyarország behozott három 
évszázadot az elmaradtakból, abban a 
rövid idŒben megérkezett nagy fellendü-
lésben Gábor fejedelemnek még várnia 
kellett a nemzei kegyelet iránta való 
figyelemre. Egészen 2013-ig. Kilencven-
kilenc évig tehát várnia kellett, amire – 
nem a történelem tényeit belátó, magyar 
területekkel megjutalmazott románok, óh 
nem,  ilyen tŒlük nem várható el –, hanem 
Magyarországról indult el a kezdeménye-
zés a szoborállítást megelŒzŒen mintegy 
három évtizeddel. 

Igen, Magyarországról indult el a kezde-
ményezés, de nem ám a „hivatalos” Ma-
gyarországról, hanem annak ellenében, 
amikor derék magyar polgárok álmodták 
meg az egészalakos Bethlen Gábor szobor 
kolozsvári felavatását.

 
A történelmi háttér
Régi történet, mondhatnánk. De mindig 

voltak, akik ... itt azért álljunk meg egy 
pillanatra ... kollektív gondolat nincs, ezt 
szögezzük le. A gondolat agyi és egyéni 
tevékenység. De igenis van olyan, hogy 
valaki kimondja azt, amivel sokan egyet-
értenek, de kell egy szikra, mai lángot 
lobbant. Csak akkor válik a gondolat 
többségi akarattá. 

FöljegyzésekbŒl tudjuk, hogy 1979 
Œszén Bakos István kezdeményezi a 
Bethlen Gábor Alapítvány létrehozá-
sát. A dunántúli szorgos föld népe 
erŒs magyar kötŒdésû, hasznos csele-
kedetrekész ifja az erdélyi fejedelem 
szelleme felidézésében találta, érezte 
meg azt a példaképet, amivel remélte 
jóravaló honfitársai tettre késztetését.   
Összegyûlnek, Csoóri Sándor, Kiss 
Ferenc, Kósa Ferenc, Veress Bulcsú 
Illyés Gyulánál, majd Németh Ellánál 
a Bethlen Gábor Alapítvány ügyében. 
1980 húsvét hétfŒn – 65 aláírással – 
Bakos István személyesen adja át az 
engedélyezési kérelmet a kulturális 
miniszternek.

1982 decemberében megismétlik a 
kérelmet Köpeczi Bélához, az új mi-
niszterhez. Az alapítók, Illyés Gyula, 
Csoóri Sándor, Németh Lászlóné, 
Kodály Zoltánné letétbe helyezik a 
100e Ft alaptŒkét.

1985. szeptember 20. A BGA Kura-
tórium elsŒ ülése, a Titkárság felállí-
tása, titkár: Nagy Gáspár, tagjai: Ba-
kos István, Kiss Gy. Csaba, Krasznai 

Zoltán és Lezsák Sándor. 
1986. december 15. Emigrációból 

Zolcsák István 20 000 dolláros célad-
ománya Erdély ügyében.

1987 tavaszán román–magyar politi-
kai vita az „Erdély története”  kiadása 
miatt. (ErrŒl a Magyar Tudom-ányos 
Akadémia által kiadott háromkötetes 
munkáról írtam sorozatos beszámolót 
és kiegészítést a Magyar Életben, 

amit megjelentettünk Sydneyben, 
könyvalakban 1987-ben, ismét megje-
lent 2013-ban Magyarországon az 
Erdélyi Körök Országos Szövetsége 
kiadásában, Erdély viharos története 
cím alatt. Olvasható, letölthetŒ a Ma-
gyar Élet internet oldalán.)

1987. április 10. Dr. Nagy László 
ügyvéd elvállalta a BGA jogi képvi-
seletét, ellátta az erdélyi menekültek 
jogi képviseletét is, amit az akkori 
kormányzat megtagadott.

1987. szeptember 5. A lakiteleki ta-
lálkozót elŒkészítŒ megbeszélés (egy-
ben BGA titkársági ülés) Für Lajos 
nagymarosi telkén.

1987. szeptember 27. „A magyarság 
esélyei” címû (elsŒ) lakiteleki találko-
zón, megalakul az MDF. 

1987. november 14. Pozsgay Imre 
nyilvánosságra hozza a lakiteleki Nyi-
latkozatot.

1988. január 29. Köpeczi miniszter 
megküldi a BGA jóváhagyott alapító 
okiratát, így végre a BGA jogi sze-
méllyé válik.

1988. márc. 6. és 21. Jurta Színház: 
vitafórum a határon túli magyarság 
helyzetérŒl.

1988. június 27. A HŒsök terén fél-
százezres tüntetés az erdélyi falurom-

bolás ellen, Dr. Nagy László vezényle-
tével, BGA támogatással.

„Az 1980-ban megalakult Bethlen 
Gábor Alapítvány – a hazai és a kül-
honi magyarok áldozatkészsége, mun-
kája révén – anyagi, szellemi és lelki 
támogatásával, díjaival úttörŒ szere-
pet vállalt és vállal a nemzeti össze-
tartozás szolgálatában, a Közép-Euró-
pai szellemi együttmûködésben, a 

mai határokon túl élŒ magyarság ha-
zai megismertetésében, kiváló képvi-
selŒinek elismerésében, a magyar-
magyar kapcsolatok ápolásában, a 
rendszerváltásban, s reményeink sze-
rint nemzetünk jövŒjének alakításá-
ban is” – olvassuk egy kiadványban, 
de külsŒ szemlélŒ részére áttekint-
hetetlen annak a munkának a soka-
sága és sokfélesége, ami mind a 
Bethlen Gábor Alapítványhoz fûzŒ-
dik, amelyek mindegyike a nemzeti 
közösséget szolgáló tevékenységet 
buzdítja díjazással. A díjazási javaslat 
is a társadalom oldaláról indul, bárki 
javasolhat, az elbírálás is széles kö-
rû. Csak felsoroljuk, ebbe a tarto-
mányba tartozik a Bethlen Gábor 
Díj, a Márton Áron Emlékérem, 
Teleki Pál Érdemérem, Tamási 
Áron Díj, Magyar Örökség Díj...

Aranykönyv
A rövid történelmi áttekintés után 

szóljunk most az AranykönyvrŒl.
A megérkezett tiszteletpéldány de-

dikációja így szól:
„LegfŒbb médiatámogatónknak, a 

Magyar Örökség Díjas Csapó Endré-
nek jó emlékül, szíves tájékoztatásul 
köszönettel és szeretettel ajánlom 

közös munkánk »gyümölcsét«, a BGA 
Aranykönyvét. Isten éltesse és áldja 
Olvasóival együtt! Buda, 2017. márci-
us 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony napján, Bakos Pista.”

A nagyon megtisztelŒ, szerény hoz-
zájárulásomat méltató köszönet érde-
mi része igazán csak viszonylagosan 
érdemesül a hazai mostoha médiatá-
mogatáshoz arányítva. Az egyre bul-

várabbá váló ma-
gyarországi sajtó-
termékek nagy erŒ-
feszítéssel igyekez-
nek fennmaradni az 
olvasókért folyta-
tott versenyben, mi-
közben semmit nem 
méltatnak figyelem-
re, ami nem botrá-
nyos, szenzációs, leg-
kevésbé azt ami 
nemzeti, erkölcsi, 
példamutató. Isme-
rŒs nekünk ez a faj-
ta mellŒzés, aminek 
eredménye, hogy 
vajmi keveset tud a 
magyarországi kö-
zönség a nemzeti 
emigráció történeté-
rŒl, a távol élŒ ma-
gyarok életérŒl.

A 220 oldalas könyv 
a szobor létrejötté-
nek, viszontagságos 
körülményeinek, 
sikeres ünnepélyes 
felavatásának alkot 
maradandó emlé-
ket. A könyv címe: 
A kolozsvári Beth-
len Gábor szobor-
állítás emlékezete.

Ö s s z e á l l í t o t t a 
Magyary Rozália 
és Bakos István.

Az album alakú 
könyv a 2013. októ-
ber 23-i esemény 
színes képes beszá-
molója köré épített 

történelmi visszaemlékezés összege-
zése, érzésem szerint azzal a szán-
dékkal prezentálva, hogy egyszer, 
valahol, végre el kell mondani, hogy 
nemzeti ügyet támogatni Magyaror-
szágon mindig küzdelmes volt, és 
ezen a téren mai napig is sok kívánni 
való maradt. Nemcsak a Bethlen 
Gábor Alapítványnak volt nehéz éle-
te, de ennek a negyedfél évvel ezelŒtt 
felállított szobornak is. Végülis sike-
rült nagy erŒbedobással Bethlen 
Gábor Emlékévet tartani a névadó 
fejedelemmé választásának 400-ik év-
fordulója napján, 2013. október 23-án.

A szobor Péterfy László szobrász-
mûvész alkotása, másfélszeres em-
bernagyságú tömör bronzöntvény. A 
szoborállítás fŒvédnökeinek Lezsák 
Sándort a BGA kuratórium elnökét,  
Kató Bélát az Erdélyi Református 
egyházkerület püspökét és Böjte Csa-
ba ferences testvért kérte fel a Kura-
tórium. Feladatuk volt megszervezni 
a társadalmi gyûjtést az szobor és 
szoborállítás költségeire, minthogy 
semmiféle állami támogatást nem 
sikerült kapni erre a célra. A gyûjtés 
12 milliójával kiegészült a szükséges 
összeg. Társadalmi intézmények tag-
sági gyûjtése valóban társadalmi ösz-
szefogás volt, több mint ezer egyéni 

adakozóval. A könyv errŒl részletes 
adatokkal szolgál.

A még ma is fennálló román triano-
nizmus miatt nem jött szóba a szobor-
nak kolozsvári köztéri elhelyezése. 
Így Kató Béla püspök és Horváth 
Anna, Kolozsvár alpolgármestere 
döntése alapján a kolozsvári Alsóvá-
rosi Református Templom elŒkertjé-
ben áll a szobor, ahol látható az utcán 
járók részére is. 

A könyv közepén, a 16 oldalas fény-
képes részben számos kép mutatja a 
szobor egészét és részleteit. Mutatja 
a leleplezési eseményen felszólalókat: 
Balog Zoltán miniszter, Böjte Csaba  
ferences szerzetes fŒvédnök, Lezsák 
Sándor fŒvédnök és az Országgyûlés 
alelnöke tartotta az avató beszédet, 
Horváth Anna Kolozsvár alpolgár-
mestere beszédében Bethlen Gábor 
máig érvényes szavait idézte: „Nem 
mindig lehet megtenni, amit kell, de 
mindig neg kell tenni, amit lehet.”

Mutatja a képes rész az adomány-
levelet és átadóját, Bakost Istvánt. 
Cserkészek kibontották a Nagyságos 
Fejedelem 400-ik évfordulóján az Œ 
tüzes, lángnyelves zászlaját. 

A képes részt követi a könyvben az 
Irodalmi Szemelvények 16 oldala, a 
fejedelemrŒl emlékezŒ írásokkal: 
Bitskey István: Így élt Bethlen Gá-
bor, Faggyas Sándor: Tündérkert 
fejedelme, Magyary Ágnes: Hóstát, 
Péterfy László szobrászmûvész életé-
rŒl, munkásságáról rövid ismertetés.

További oldalakon az Alapítvány 
2013 évi díjátadó események részle-
teirŒl olvashatunk, majd Bakos István 
összeállításában 36 oldalon át az 
Alapítvány 2014–2016 évi dokumen-
tumait közli.

Kató Béla püspök Utószó címû üze-
netének néhány gondolatával zárom a 
könyvismertetést:

„MeggyŒzŒdésem, hogy mire a Tisz-
telt Olvasó eljutott a Bethlen Gábor 
Alapítvány kezdeményezésére meg-
valósult Aranykönyv zárszavának 
gondolatához, maradéktalanul egyet-
ért velem azon meggyŒzŒdésemmel, 
hogy mennyire fontos és értékes 
kiadványt trathatunk kezünkben. ... 
Megengedhetetlen lenne a Bethlen 
Gábor Alapítvány által koordinált hit- 
és nemzettudat ápoló tevékenység 
részletadatainak feledésbe merülése, 
különös tekintettel az Alapítvány 
kezdenényezésére és szervezésében 
közadakozásból megvalósított kolozs-
vári teljesalakú Bethlen Gábor szo-
borra. ... Gondolom, a kezünkben tar-
tott Aranykönyv átlapozását követŒen 
mindnyájan egyetértünk abban, hogy 
a Bethlen Gábor Alapítvány vezetŒsé-
ge, munkatársai, az adakozók, mind-
azok az adakozók, akiknek a neve 
feljegyeztetett a kimutatásokban, to-
vábbá sokan mások, akik névtelenül 
áldozták idejüket, energiájukat, jöve-
delmük egy bizonyos hányadádt e 
nemes célra, nagy Fejedelmünk jel-
mondata alapján, mindent megtettek, 
ami lehetséges volt.”

Köszönet az Aranykönyvért, amely 
méltó emléket állít kevesek, de na-
gyon áldozatos munkájának, aminek 
követése során megdöbbentŒen érzé-
kelhetŒ a rendszerváltoztatás mindent 
elsodró áramlatával dacoló kurucosan 
csak magára témaszkodható nemzeti 
talpraállás elszánt akarata.

Csapó Endre

A Bethlen Gábor szoboravatás Aranykönyve
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Emil Boc, Kolozsvár polgármestere 
egy sajtótájékoztatón bejelentette: 
nem fellebbez a helységnévtábla-ügy-
ben hozott alapfokú ítélet ellen, és 
többnyelvû helységnévtáblákat he-
lyeztet el Kolozsvár bejárataihoz.

Amint a polgármester kijelentette: a 
szabványos helységnévtáblára a város 
román neve (Cluj-Napoca) alá kerül a 
magyar Kolozsvár és a német Klau-
senburg városnév. Ugyanakkor a vá-
ros római kori eredetére is utalni kí-
ván azzal, hogy a háromnyelvû 
helységnévtábla fölé egy kôtábla kerül 
a város római kori megnevezésével. 
Hozzátette, a Babes-Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) történész szakértôi-
nek a tanácsa alapján ezen a Municipi-
um Aelium Napocense ab Imperatore 
Hadriano Conditum (117-138) felirat 
szerepel majd.

A polgármester elmondta, történelmi 

tény, hogy a mai Románia területén 
Kolozsvár volt az elsô város, amelyet a 
rómaiak municípiumi rangra emeltek. 
A mai román közigazgatásban is a mu-
nicípium szót használják a megye jogú 
városok megnevezésére. „A megoldás 
tudományosan alátámasztható, és nem 
megosztó jellegû, hanem összeköt 
bennünket. Az a kötelességem, hogy 
tartsam tiszteletben a múltat, ugyan-
akkor a jövô felé irányítsam a közös-
séget. Ez egy európai megoldás, amely 
megerôsíti a város többnyelvû, tole-
ráns, békés és civilizált jellegét. Ko-
lozsvár az együttélés mûvészetének a 
modellje” ---- fogalmazott a polgár-
mester. Újságírói kérdésre válaszolva 
Emil Boc elmondta, a táblák egy-
másfél hónap múlva kerülnek ki a 
város határába.

A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) Kelemen Hunor 

elnök által jegyzett állásfoglalásban 
üdvözölte a polgármester bejelentését. 
„Ez egy régóta várt lépés, a kolozsvári 
magyar emberek és minden erdélyi 
magyar ember sikere. Egy hosszú, 
több évtizedes idôszak vége, amikor is 
végleg lezárulhat a funari korszak, és 
amikor esély nyílik a tényleges multi-
kulturalizmus megvalósulására” --- áll 
az állásfoglalásban. A szövetség az 
1992 és 2004 közötti korszakra utalt, 
amikor Gheorghe Funar szélsôsége-
sen nacionalista polgármester vezette 
Kolozsvárt.

A szövetség gratulált a táblaügyben 
fellépô civil szervezeteknek és minda-
zoknak, akik hittek a gyôzelemben, s 
nem hátráltak meg akkor, amikor 
mindez még lehetetlennek tûnt. „To-
vábbra is hisszük, hogy a társadalom 
elvárásaira és problémáira a civil 
szférának és a politikumnak közösen 
kell megoldást találnia, a magyar kö-
zösséget érintô ügyekben egymást 
kiegészítve kell eredményeket elérni” 
--- fogalmazta.

Az RMDSZ azt is közölte: a következô 
hetekben olyan törvénymódosítási 
csomagot terjeszt a parlament elé, 
amelyben az anyanyelv-használati 
küszöb csökkentését is kezdeményezi. 

A Kolozs megyei törvényszék feb-
ruár 21-én mondta ki elsô fokon, hogy 
magyar nyelven is ki kell írni a te-
lepülésnevet Kolozsvár határaiban. Az 
esetleges fellebbezést a polgármesteri 
hivatalnak az elkövetkezô napokban 
kellett volna benyújtania. A város pol-
gármesteri hivatalát a Minority Rights 
egyesület perelte be, de a perhez 370 
kolozsvári polgár is csatlakozott.

A felperes azzal érvelt, hogy noha a 
2001-ben elfogadott helyi közigazgatási 
törvény húsz százalékban jelölte meg 
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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

„Igazságtalan” 
választási 
rendszer

Nem meglepô, hogy egy európai „es-
tablishment” személy belerúg a ma-
gyar parlamenti választási rendszerbe, 
de csalódást okoz, hogy a „Magyar 
Nemzet” amely büszkén hírdeti semle-
gességét és újságírói magas színvo-
nalát egy vezércikkben (ezév április 
2.) helyet ad egy olyan véleménynek 
amely szerint „az ellenzéki pártoknak 
legsürgôsebb feladata az arányos vá-
lasztási rendszer kikényszerítése”. 
Haraszti Miklós EBESZ biztos egy 
lapban adott interjúban még az ellen-
zéknek is adott egy pofont, mert nem 
tudnak összefogni a FIDESZ kormány 
ellen.

Felháborító, hogy a „demokrata” Ha-
raszti szerint egy kisebbség, amit a 
népakarat már elutasított most erô-
szakos eszközökhöz nyúljon, hogy KI-
KÉNYSZERÍTSE akaratát, a válasz-
tási rendszer megváltoztatását.

Amíg csak tényekrôl van szó és nem 
politikai részrehajrásról Harasztit le-
het idézi:

„A jelenlegi választási rendszer ve-
gyes, listás és egyéni mandátumokra 
épül. Minél magassabb a listás helyek 
aránya a rendszer annál arányossabb, 
hiszen a listákra leadott szavazatok 
tükrözik a pártok valóságos támoga-
tottságát.” Magyarországon a parla-
menti mandátumok többsége (199-bôl 
109) egyéni képviselôi hely.

Haraszti úr szerint az ideális parla-
mentben csak listás képviselôk len-
nének. Ennek ellekezôje a „first pass 
the post” azaz az elsô helyes- rendszer, 
ahol a gyôztes értelemszerûen min-
dent visz, akkor is övé a mandátum ha 
csupán egyetlen szavazattal elôzi meg 
a második helyezettet, és a választók 
többsége nem rá voksol.

Nos, a külömbözô választási rend-
szerekkel sok okos ember foglalkozott 
és könyvek errôl is megjelentek.. sok 
vita volt és van az egyes szisztémák-
ról.

Általában véve a ”first pass the post” 
a nagyobb pártoknak, a listás rendszer 
a kicsiknek kedvez.

Nos, mi akik egy volt angol gyarmat-
ban élünk nem egyszer hallottuk, hogy 
a westminsteri parlament a modern 
parlamenti demokrácia bölcsôje. Néz-
zük tehát mi történt a 2015-ös brit 
választáson ahol a teljes „first past the 
post” volt a szabály.

A David Cameron vezette konzer-
vatív pártra a választóknak csak 
36.8%-a szavazott, de a képviselôk 
számának 50.9%-t kapta, azaz nem 
volt szükség koalicios partnerra a kor-
mány alakításban. A legnagyobb csa-
lódás a UK Függetlenségi Pártot érte 
mert a szavazók 12.6 %-ának csak egy 
hely (0.2%) jutott az Alsó Házba. A 
Zöld Párt is rosszul járt mert nekik is 
csak 4.6% szavazási arányból egy 
(0.2%) képviselô ülhetett a képviselô 
házban.

Ha fellapozzuk az internetet akkor 
megtudhatjuk, hogy a világon még a 
magyarnál (Haraszti szerint) igazság-

talanabb 60 országban van westminsz-
teri „first pass the post” rendszer. Itt 
olyan nagy országokat találunk mint 
India (a világ legnépessebb demokrá-
ciája,) Ghána, Kanada, Kenya, Pakisz-
tán, Fülöp Szigetek, Malajzsia, Indo-
nézia, stb.

Így, ha összefoglaljuk Haraszti úr 
véleményét és tanácsát: a westminsteri 
parlament a világon a legigazságtala-
nabb, s amelyet és vegyes (egyéni és 
listás) változatait (mint a magyar), ha 
kell erôszakkal is meg kell szüntetni és 
addig ne legyen nyugta a „demokra-
tikus” ellenzékünknek amíg ez a Ha-
raszti szerint „torz és aránytalan” vá-
lasztási rendszer el nem tûnik.

Itt megint kilátszik a kettôs mérce. 
Haraszti mint EBESZ biztos nagyon 
tudja hogy a westminsteri parlamentet 
neki nem lehet besározni, így mint 
ahogy ezt a Népszövetségben a har-
mincas években tapasztaltuk a világ-
szervezet nem merte ráncba szedni 
Németországot, így a trianoni rabló-
béke revizióját szorgalmazó kis Ma-
gyarországon verték el a port.

A listás rendszert itt Ausztráliában is 
megszenvedjük. A kis pártok és füg-
getlenek a Canberrai felsôházban (Se-
nate) zsarolják a többséget és elgán-
csolják a szükséges reformokat.

A „haladók” parlamenti reformjai a 
parlamenti demokrácia lejáratását és 
az ezzel járó nemzet-államok szuvere-
nitásának meggyengítését célozzák.

A Magyar Nemzet pedig, ha nem vi-
gyáz a Népszabadság sorsára jut.

Kroyherr Frigyes
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azt a küszöbértéket, amely fölött egy 
település kisebbségi lakosságát nyelvi 
jogok illetik meg, a jelenleg 16 szá-
zalékot kitevô mintegy ötvenezer fôs 
kolozsvári magyarságot is megilletik a 
magyar helységnévtábla kihelyezésé-
nek a joga. A törvény elfogadásakor 
ugyanis az 1992-es népszámlálás ada-
tait kellett figyelembe venni, ekkor 
pedig még a küszöbérték fölött volt a 
magyarság aránya Kolozsváron. Ké-
sôbb a törvénybe egy olyan módosítás 
is bekerült, hogy a többnyelvû felira-
tozás olyan szerzett jog, amelyet egy 
kisebbség akkor sem veszít el, ha idô-
közben a küszöb alá süllyed a számá-
ránya egy településen.

* * *
Megértjük és tiszteletben tartjuk 

Ukrajna álláspontját a kettôs állam-
polgárság kérdésében, de a magyar 
kettôs állampolgárság nincs ellentét-
ben ---- és ezzel ukrán partnereink is 
egyetértenek ---- az ország egységével 
---- jelentette ki Németh Zsolt, az 
Országgyûlés külügyi bizottságának 
elnöke Beregszászon, a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség (KM-
KSZ) 28. közgyûlésén.

Beszédében a politikus hangsúlyozta: 
az, hogy más állampolgárság ellentét-
ben van-e Ukrajna egységével, nem a 
mi dolgunk, de abban biztosak va-
gyunk, hogy a magyar kettôs állam-

polgárság nem fenyegeti Ukrajna 
egységét.Ezért is állapodtunk meg 
Petro Porosenkóval, Ukrajna elnöké-
vel, az ô felvetésére, hogy kétoldalú 
megállapodást fogunk kötni errôl a 
kérdésrôl ---- tette hozzá, megjegyezve, 
hogy „ez rendkívül örvendetes fejle-
mény”.

Köszönet illeti a kárpátaljai magyar-
ságot bátor helytállásáért és azért a 
kitartásért, amelyet az impérium-
váltások közepette az elmúlt közel száz 
esztendôben tanúsít szülôföldjén kö-
zösségként történô megmaradása 
érdekében --- jelentette ki Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért 
felelôs államtitkár a közgyûlésen.

Beszédében az államtitkár méltatta a 
két kárpátaljai magyar szervezet, a 
KMKSZ és az Ukrajnai Magyar De-
mokrata Szövetség (UMDSZ) két év-
vel ezelôtti összefogását, kulcsfontos-
ságúnak nevezve azt a kárpátaljai 
magyarság megmaradása szempont-
jából. „Ez az összefogás hosszú távú, 
stratégiai jelentôségû, amely utat és 
példát mutat a Kárpát-medence más 
magyar politikai erôinek is” --- hang-
súlyozta. Hozzátette: ez az az út, ame-
lyen továbbra is járnunk kell.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség (KMKSZ) 28 éve töretlenül 
képviseli a kárpátaljai magyarság 
érdekeit, és mára a megyei magyar 

képviselet megkerülhetetlen politikai 
erôvé vált Kárpátalján - jelentette ki 
Brenzovics László, a magyar szervezet 
elnöke, az ukrán parlament képviselôje 
szombaton Beregszászon, a KMKSZ 
28., tisztújító közgyûlésén.

Hároméves elnökségét értékelô be-
számolójában Brenzovics László 
hangsúlyozta: az Ukrajnai Magyar De-
mokrata Szövetséggel (UMDSZ) két 
éve kötött együttmûködési megálla-
podásnak köszönhetôen a magyar 
képviselet megkerülhetetlen politikai 
erôvé vált a Kárpátalja megyei ta-
nácsban (közgyûlésben). Soha nem lá-
tott sikert hozott a két szervezet közös 
választási listája a 2015-ös önkormány-
zati választásokon, a kárpátaljai 
magyarok minden szinten erôs képvi-
selethez jutottak, számos vezetô pozí-
ciót szerezve mind a megyei tanács-
ban, mind a megyei végrehajtó 
hatalmi szervekben --- mutatott rá.

A szövetség megerôsödött, a tagság 
44,5 ezer fôre bôvült A KMKSZ veze-
tôje kifejtette: a rendkívül súlyos uk-
rajnai helyzet ellenére elnökségének 
három éve alatt --- az újításoknak is 
köszönhetôen --- a szövetség megerô-
södött, a tagság 44,5 ezer fôre bôvült. 
Úgy vélte a KMKSZ kifogástalanul 
bonyolítja le az anyaországból érkezô 
támogatások elosztását, jól menedzseli 
a magyar kormány gazdaságfejlesztési 
támogatását kezelô Egán Ede Gaz-

daságfejlesztési Tervet és a Keleti 
Partnerség Programot. Brenzovics
László a kárpátaljai magyarság kö-
zösségként történô megmaradását 
tekintve kulcsfontosságúnak nevezte 
a támogatásokat, amelyek szerinte azt 
jelzik, hogy az anyaország, a magyar 
kormány „nem engedi el a kárpátaljai 
magyarság kezét”. A KMKSZ elnöke 
köszönetet mondott Magyarországnak, 
a magyar kormánynak a támogatáso-
kért. A politikus emlékeztetett arra, 
hogy a KMKSZ sikeresen képviseli a 
kárpátaljai magyarság érdekeit nem-
zetközi fórumokon, külön kiemelve és 
nagyra értékelve Bocskor Andreá-
nak, a Fidesz-KDNP kárpátaljai eu-
rópai parlamenti képviselôjének a 
szerepét. Úgy vélte, az elmúlt három 
évben a KMKSZ Ukrajnában is meg-
felelôen helytállt, aminek szerinte 
egyik bizonyítéka, hogy példátlanul 
sok, közel 65 ezer aláírás gyûlt össze a 
nemzetiségi jogok tervezett ukrajnai 
szûkítése elleni tiltakozásul.

Brenzovics László üdvözölte, hogy az 
Európai Unió megadta a vízummentes-
séget Ukrajnának. Egyúttal elítélte, 
hogy az EU ezzel egy idôben megszi-
gorította a határellenôrzést, megne-
hezítve ezzel az eddig is körülményes 
átkelést az ukrán-magyar határon.

A kelet-ukrajnai konfliktusra utalva a 
KMKSZ-elnök rendkívül súlyosnak 
értékelte az ukrajnai helyzetet, és 
szerinte a kilátások sem jobbak, ha 
nem sikerül békés úton, a minszki 
megállapodások alapján rendezni a 
problémát. A konfliktusnak --- mondta 
--- nemzetiségi vetülete is van, mert ha 
a nemzetiségeknek nem biztosítják az 
ôket megilletô jogokat, akkor szerinte 
nem lesz megoldás. Ezzel kapcsolatban 
elítélte a nemzetiségi jogok korláto-
zására irányuló törekvéseket, és tilta-
kozását fejezte ki, amiért az ukrán 
titkosszolgálat és ügyészség indoko-
latlan ellenôrzésekkel zaklatja a Keleti 
Partnerség Programot lebonyolító in-
tézményt.

Brenzovics László kifejtette: Ukraj-
nában jelenleg kísérlet történik az 
1991-ben kialakított államszerkezet 
újrafogalmazására. Mint mondta, ak-
kor a kisebbségek számára kedvezô 
törvényeket hoztak, nemzetközi meg-
állapodásokat kötöttek. Ezzel szemben 
most --- folytatta --- alkotmányellenes, 
az ország által vállalt nemzetközi köte-

lezettségeket semmibe vevô jogszabá-
lyokat fogadnak el. „A KMKSZ elvárja, 
hogy Ukrajna tartsa be saját alkotmá-
nyát és törvényeit” --- hangsúlyozta, 
megjegyezve, hogy az ukrán alkot-
mány nemzetközi hírû jogtudósok 
szerint sem tiltja a többes állampol-
gárságot, és egyértelmûen leszögezi, 
hogy senki sem fosztható meg ukrán 
állampolgárságától. Reményét fejezte 
ki, hogy a kérdésben a józan ész gyôz. 
A KMKSZ elnöke köszönetet mondott 
a kárpátaljai magyaroknak azért, hogy 
a súlyos helyzet ellenére kitartanak, 
nem hagyják el szülôföldjüket.

Beszédében Bocskor Andrea kifejtet-
te: az ukrajnai kisebbségi jogok szû-
kítése megrendítheti a kárpátaljai 
magyarok jövôképét, ezért minden 
lehetôséget meg fog ragadni, hogy a 
problémával kapcsolatos információk 
eljussanak az EU vezetôihez, döntésho-
zóihoz. Úgy vélte, Kárpátalján többet 
kellene tenni annak érdekében, hogy 
az EU-ból több forrás érkezzen a tér-
ségbe, mert szerinte sok a kihasználat-
lan lehetôség. Köszönetet mondott a 
magyar államnak a Kárpátaljának 
nyújtott átfogó támogatásokért, ame-
lyek erôsítik a fiatalokban a jövôké-
pet.
Keskeny Ernô, Magyarország kijevi 

nagykövete beszédében emlékeztetett 
arra, hogy Ukrajnában az utóbbi idô-
ben szaporodnak az aggasztó jelek. 
Rámutatott, hogy Magyarország az 
elmúlt 25 évben csak támogatta Uk-
rajnát, de ez nem mindig talált viszon-
zásra. Úgy vélte, az ukrán sajtóban 
megjelenô cikkek táptalajt adhatnak a 
nacionalista erôknek, amelyek meg-
ronthatják Kárpátalján a nemzetiségek 
békés együttélését. A diplomata hang-
súlyozta: Magyarország egy erôs, 
stabil, egységes Ukrajnában érdekelt.
Zubánics László, az UMDSZ elnöke 

történelmi jelentôségûnek nevezte, 
hogy beszédet mondhat a KMKSZ köz-
gyûlésén. Úgy vélte, ez a kárpátaljai 
magyarság önmagára találási folya-
matának a része. Mint fogalmazott, a 
kárpátaljai magyarság megértette a 
kor üzenetét, amikor szervezetei ösz-
szefogtak, tudatosult benne, hogy csak 
egy járható út van. Azt mondta, a 
kárpátaljai magyarság most ostrom-
lott erôdre hasonlít, s a megvédése 
érdekében koncentrálni kell az erôket. 



In search of better pastures, and 
pursued by their enemies, the Ma-
gyars or Hungarians arrived at the 
Carpathian Basin in Central Europe, 
from further East, at the end of the 9th 
century A.D. According to linguistic 
and other sources, small groups arri-
ved in the same area much earlier, in 
the late 7th century. The bulk crossed 
the Carpathian Mountains in 895-896, 
led by their legendary leader, Árpád. 
A relatively large nation of more than 
half a million, with dependables (in-
cluding all their animals) had made 
the long and dangerous journey suc-
cessfully, and united with their kins 
already here and began to take roots in 
the new land immediately. The huge 
Basin was sparsely populated at the 
time, with no formal state established 
in the territory. Thus, there was no 
conquest as most history books say. 
More accurate is the original Hun-
garian term honfoglalás (lit.:”the Ta-
king of the Land”). While the Hunga-
rians were settling, fears were raised 
further west in Europe that the new-
comers might threaten their existence, 
therefore, a huge army was hastily 
mustered against them. The battle in 
907 at Pozsony (German Pressburg, 
today's Slovak Bratislava) on the Da-
nube turned out to be a crushing de-
feat of the invaders, and a sweeping 
victory for the Hungarians.  After 907 
it became clear, and all the European 
powers including Rome accepted that 
the Carpathian Basin would hence be 
Magyar land.

Stephen, later Saint Stephen, great-
grandson of Árpád, was crowned on 
Christmas Day in the year 1000, with 
the crown he had received from the 
Pope. Called the Holy Crown in later 
centuries, by which every successive 
king was crowned in Hungary, it is 
one of the strongest Hungarian na-
tional symbols with the other pieces of 
the Coronation Regalia, on a specta-
cular display in Parliament in Buda-
pest today.

Another cherished national symbol 
of nationhood is the Hungarian 
language itself. Totally unrelated to 
any of the languages in the neigh-
bouring countires or in fact most 
anywhere else (there is an assumed, 
very distant relationship with Finnish, 
Estonian and some other small langu-
ages). It is such a unique language that 
many scholars and others believe it 
determines Hungarian culture and 
even the national character to an 
extent.

Hungary, after the nation was con-
verted to Christianity (largely the 
work of Stephen, the first Christian 
king), soon became one of the strong, 
independent powers of Europe, 
although it was not saved from further 
outside attacks, which came, after the 
West accepted the country, mainly 
from the East. The Mongols arrived in 
1241, destroying most of the country, 
bringing famine and plague to its 
people. They withdrew as quickly as 
they had come, and Hungarians set to 
work immediately, rebuilding the 
country in a remarkably short time, 
erecting stone castles everywhere, to 
replace the burned down wooden 
structures. Despite occasional wars, 
Hungary contined to flourish for al-
most three more centuries. The se-
cond half of the 15th century saw the 
culmination of  the power and 
grandeur of the Kingdom under Má-
tyás (Matthias) who is considered the 
greatest Hungarian king to this day.  A 
highly educated person, he was an ar-
dent supporter of all renaissance arts, 
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and under his rule cultural life 
flourished in Hungary.

Mátyás was also a great military 
leader, fighting several wars against 
the Ottoman Turks, who had been ad-
vancing on West Europe for centuries. 
He however managed to keep them 
out of the country, which, although 
bleeding heavily in self defense of all 
of  Europe, remained territorially in-
tact until Mátyás' death.

In its heyday, as the southeastern 
bastion of Western Europe against 
invasion, Hungary was one of the most 
populous countries: with its estimated 
four million inhabitants it was com-
parable to the population of England 
and that of the largest continental 
nations. (During the continuous wars 
and then under the Turkish yoke that 
later followed, Hungarians dwindled 
to about half of their former numbers, 
while e.g. the English grew tenfold 
and further.)

After Mátyás' death the bloody wars 
coupled with peasant revolts, rivalry 
for the Crown and other adverse de-
velopments at home began to take 
their toll. In 1526 Hungary suffered a 
major and as it turned out decisive 
defeat by the Sultan's armies at the 
battlefield of Mohács („Graveyard of 
our national well-being” according to a 
poet), and soon after that Buda, the 
capital fell. The Turks occupied  the 
central parts of Hungary which they 
were to dominate for a century and a 
half to come. With general Hungarian 
political and military power drastically 
weakened, the northern ad western 
parts of the country came under Habs-
burg rule. It was only the province of 
Transylvania (today part of Romania), 
that continued to keep its independen-
ce, taking on (for some time) the role 
of Hungary as the only remaining part 
of the former country. The early 17th 
century, (later called The Golden Age 
of Transylvania) saw a period of great 
social and cultural progress. It was 
here in the town of Torda, for example, 
that religious freedom and equality 
were officially proclaimed in the mid-
1500s the first time anywhere in 
Europe, and therefore in the whole 
world. 

The Turks were finally ousted in the 
late 17th century. It was carried out 
with Habsburg assistance, therefore a 
long period of Habsburg domination 
followed for the whole country. 
During this time Vienna enforced not 
only oppression but an active policy of 
Germanization. Throughout the centu-
ries Habsburg oppression led to seve-
ral rivolts and uprisings. One of these 
was led by Rákóczi, who freed the 
country with his armies and held it for 
almost a decade. (1703-1711), until he 
was defeated by superior numbers. 
Repression continued, ultimately 
aimed at totally subjugating the na-
tion. But Hungarians never ceased to 
be a freedom loving nation. A century 
after Rákóczi they embarked on a bold 
social process, later called „the natio-
nal awakening”, leading ultimately to 
the March Revolution of 1848. There 
were simultaneous revolutions elsew-
here in Europe (Vienna, Paris etc.) but 
they were soon silenced, unlike the 
one in Hungary. It was only here that 
the revolution turned into a full-scale 
war, as in Hungary the quesion was 
not only social reform that was at 
stake, but also and primarily national 
independence. 

This was the 1848-49 War of Indepen-

dence, led by Hungary's best states-
men, Széchenyi and Kossuth and 
generals like Görgey. When, by mid-
1849 the Hungarian armies had driven 
most of the Habsburg forces out of the 
country, it was clear that Hungary 
would soon achieve independence un-
less international cooperation was 
musterd against it. Thus, Vienna tur-
ned to the Russan Tsar for help, who 
sent a 200.000 strong army agains 
Hungary. After a brave and desperate 
struggle at two fronts, the Hungarian 
armies had to yield to the vast nu-
merical superiority, and laid down 
arms to prevent further bloodshed.

Retaliation followed. In one single 
act, 13 Hungarian generals were 
executed and the Prime Minister 
himself was shot to death. It seemed 
like the idea of the rebirth of indepen-
dent Hungary was gone forever. 

In the 1860's however, the position of 
the Habsburgs weakened substan-
tionally throughout Europe, and and 
Hungary was quick to seize the mo-
mentum. Negotiations started, and fi-
nally in 1867, a historic compromise 
was brokered, creating a dual mo-
narchy with two capitals. Vienna and 
Budapest, two parliaments, and two 
governments. This was the beginning 
of the Austrian-Hungarian Monarchy,  
signifying a period of prosperity. It 
was during the next half century that a 
good part of modern Hungary was 
physically built, determining much of 
the architectural face of Budapest and 
many other towns even today.

World War I. however, put an and to 
all of that. Being (in alliance with Ger-
many) on the losing side at the end of 
the war, Hungary became the focus of 
revenge for the winning powers of 
Europe. In a truly savage and unpre-
cedented way in Europe, Hungary, in 
the so-called Trianon Peace Treaty, 
was deprived of over two thirds of its 
territory including most of its natural 
resources, railway lines, its littoral, 
many of its historic towns, and of 
course a good part of its population. 
Millions of Hungarians suddenly 
found themselves in foreign countries 
hostile to Hungary and Hungarians. 

Given the ensuing trauma, it is no 
wonder that Hungary (or what re-
mained of it: now a small, although in-
dependent country), focused most of 
its efforts to regain its people and 
territories in the inter-war era. Having 
more or less recovered from the de-
vastations of the war the losses, in the 
late 1930's and early 1940's,  it mana-
ged to do this in part. The tragedy was 
that the revision of the Trianon treaty 
was only made possible by Hungary 
becoming an ally of Hitler's Germany. 
Upon the request of Germany, Hun-
gary reluctantly entered World War II 
in April 1941; the Hungarian Prime 
Minister, who had opposed the war all 
along, committed suicide. After some 
wavering by successive Hungarian 
governments as Hitler's allies during 
the war, Germany finally invaded 
Hungary in March 1944;  the following 
months saw the deportation and killing 
of a large part of Hungary's Jewish 
population in the Holocaust (despite 
the fact that Hungary's governor,  Ad-
miral Horthy, managed to save the 
Jews of Budapest). At the end of the 
war, the victorious Soviet army occu-
pied Hungary. Loss in the Second 
World War led to the second unra-
veling of the country, reducing it even 
further in size than the first. Many 

Hungarians became second class ci-
tizens again in their homeland, and 
minorities in the neibouring countries. 
Soon, they suffered harassment, for-
ced resettlement and other forms of 
ethnic cleansing, and even mass kil-
lings.  Many fled to small Hungary 
and elsewhere including various Euro-
pean countries, the USA, Canada and 
Latin America. Collectively, however, 
they still form one of the largest 
national minorities in Europe, from 
which they differ mainly because 
autonomy is still denied to them in 
every country in question.

And yet it was still possible for the 
situation to become considerably wor-
se: what remained Hungary soon be-
came a Soviet semi-colony, occupied 
by Soviet forces. Combined with the 
war losses and the repeated disruption 
of the nation, the Soviet dictatorship 
soon became unbearable for Hun-
garians.

The grievances paved the way to the 
1956 uprising, the first and fiercest 
allout anticommunist freedom fight 
ever. On October 23 and on the follo-
wing days, Hungarians extricated 
themselves from Soviet shackles, 
stood up and raised their heads in 
euphoria of regained freedom, and 
with Soviet troops withdrawn tempo-
rarilly walked free for two weeks. 
Then, on November 4th a thousand 
Soviet tanks began to roll, killing 
many patriots and devastating again 
much of the country only half-rebuilt 
from the destruction of the war.

After reinstating the communist 
system, the Soviets and their local 
henchmen executed more people than 
the death toll of all previous revolu-
tions together. They did not spare the 
life of Imre Nagy, Prime Minister of 
short-lived free Hungary. Refugees 
found shelter in Western countries 
until the iron curtain sealed Hungary 
again from the rest of the world. 

In Hungary beginning around 1960, 
the post '56 communist leaders reali-
zed they could no longer govern Hun-
gary in quite the same way as before. 
This realization led in the 1970's and 
increasingly in the 80's to a softening 
of the dictatorship, and they introdu-
ced elements of a free market to the 
planned economy. The communist 
party allowed for an amount of free-
dom even including travel abroad, 
within strict limits. In return it de-
manded loyalty from the people. 
There was a chance, for those who 
were able and willing to work hard 
and exploit themselves, of a somewhat 
better life in material terms, in 
exchange for ideological, cultural and 
political subservience. Many people 
gradually succumed to this potentially 
deadly compromise, which slowly 
eroded their moral stance and desire 
for freedom,  and which was later said 
to have been an invisible but most se-
rious demage offlicted on the people's 
moral by the soft dictatorship.

By the mid 80s it bacame increasingly 
evident that the communist political 
and economic system had run its 
course. After years of preparation, a 
handful and then a growing number of 
dissidents initiated and finally carried 
out the change (called „change of 
regime” later) in 1989-90. The time 
was internationally ripe; Hungary was 
soon followed by the neighbouring 
countries. Eventually, free election 
were held, and free pluralistic and 
democratic societies began to replace 
communism everywhere. 

The rode to full democracy and 
wealth, however, has not been painless 

and easy. After several terms of the 
democratic government's errors and  
stumblings (practically guaranted by 
its lack of experience) and living 
standards not rising as expected, 
people voted the „socialists” back to 
government. They should not have. 
These one time communists, many of 
them turned by now cosmopolitan 
oligarchs, mismanaged and practically 
ruined the country, and in 2006 the 
50th anniversary of the revolution, 
they showed their true colors. At the 
mass demonstration against them on 
October 23, their police rudely 
assaulted the peaceful demonstrators. 
Many of them were beadly beaten up, 
others were wounded and crippled in 
the fight that the police provoked. 

It now seems that that put an end to 
leftist governments in Hungary for a 
long time to come. 

Accession to the European Union 
brought new possibilities to Hungary 
and its neighbours, still suffering 
from the previous decades. The con-
servative government of Victor Orbán 
elected by a two thirds majority in 
2010, took upon itself to do away with 
this hard legacy. Its major 
echievement has been the extricating 
and elevating the nation from the 
remnants of moral and social stag-
nation and from economic depression. 
It started to eliminate poverty and 
finally put the country on the path of 
solid and sustainable progress. As a 
result the Orbán-led government was 
re-elected in 2014, again by a two-
thirds majority, and, due to the con-
tinuing growth and strenghtening of 
the country, its prospects seem very 
good for the next election in 2018. 

While focusing on the well-being of 
the people, the government's 
philosophy combines and harmonizes 
traditional European and universal 
values with the best Hungarian 
traditions and national aspirations. 

Most recently, Hungary has been 
concentrating among other things on 
illegal immigration. The government 
has introduced a new philosophy and 
new ways of defending the country 
and other European countries against 
the adverse effects of illegal 
immigration, which carries in itself 
the dangers of terrorism. Essentially, 
by erecting a fence we closed down 
our borders for illegal immigrants. 
(Of course, well-meaning and verified 
refugees continue to be allowed in). 
For this, we were initially accused of 
double standards, a reference to the 
200 000 Hungarian refugees after 
1956. They forgot however, that these 
people were all running from re-
taliation by the communist regime, 
there were no terrorists among them, 
and they all did their best to quickly 
and smoothly integrate into the so-
cieties of their new countries. They 
never crossed borders illegally, 
waited patiently for admission when 
and where they had to. After admission 
they were eager to start working im-
mediately, and soon became respected 
members of society. Thus, there are 
no parallels between the two events. 

Due to the decisive measures, Hun-
gary has so far been intact of terrorist 
attacks and has remained a safe 
country in the middle of Europe. 
Seeing this, other European states and 
polticians that initially criticized and 
opposed Hungary's methods and acts, 
have come to accept and support 
them. 

László Pordány
Former Ambassador



Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (5)
Az eddig megjelent négy részletben 

ismertettük a magyarországi állami 
intézmények szervezeti felépítését, 
amivel gyakorlati pályára helyeznék 
a Nemzetpolitikai Stratégia kereté-
ben a diaszpórában élŒ magyarság 
beillesztését a nemzet életébe, a 
nemzetegyesítés szellemében. 

A rólunk szóló törekvést természe-
tesen örömmel fogadjuk, mert e mai 
kormányzat evvel negyed évszázados 
mulasztást igyekszik jóvátenni. A   mu-
lasztás bûne természetesen a korábbi 
kormányoké, elkövetve azt a rend-
szerváltoztatás részeként, amikor 
még mûködött a népköztársasági el-
utasító szemlélet a nemzeti emigráció 
iránt. A puszta tény az, hogy az ak-
kori liberalista közmédia mint nem-
létezŒt kezelte a nyugati országok 
magyarságát, és ez a mód alig javult 
azóta is. Innen ered az a mai helyzet, 
hogy a folyamatos figyelmetlenség és 
tájékozatlanság jellemzi azokat az 
állami szerveket is, amelyeknek fel-
adatává lett a nemzetegyesítés intéz-
ményeinek megvalósítása. A tájéko-
zatlanságra nincs mentség a nemzet-
politikai stratégia kidolgozói számára 
azért, mert elmulasztották a helyi 
ismeretszerzést, felmérést, és nem 
keresték fel a diaszpóra központja-
iban a gyakorlatban tapasztalatokat 
szerzett vezetŒket. Mi több, miniszteri 
szintrŒl lefelé válasz nélkül hagyták 
javaslatainkat.

Sorozatunk következŒ néhány olda-
lán visszaidézzük az emigráció korai 
idŒszakának, szerepének annak ide-
jén megfogalmazott ismertetését. Na-
gyon fontos visszaidézni a kezdetet. 
ami meghatározta az emigráció to-
vábbi szerepét, feladatát. A feladat 
adta értelmét a nemzet egy darabja 
külföldi létének. És most éppen a 
feladat, és annak megszervezése, a 
diaszpóra hasznosítása maradt ki a 
nemzetstratégia programjából. 

Emigráció
Ausztráliában
Emigrációs gondolatok
• Mint ahogy életünk is kettŒs — 

fizikai létezésünk mellett gondolkodó 
ember, homo sapiens vagyunk, emig-
rációs életünk megnyilvánulásai is 
kettŒsek. Dologi megnyilvánulásunk 
mellett gondolati tevékenységet is 
folytatunk. Bizonyos okok miatt az 
emigrációban ez a fontosabb, sŒt 
egyedül mértékadó. 

• Az emigrációs szellemi élet ott-
honról indult el, és bár idegenben 
történik, folytatása a magyar szellem-
nek, ami volt és ami ma is van. Csak-
hogy a magyar szellemet magyar föl-
dön ma visszafojtják és idegennel 
igyekeznek helyettesíteni. Az elván-
dorolt magyar szellemet nem érte 
gerinctörŒ erŒszak, talán inkább vilá-
got látó hatásoktól szélesedett.

• A jó olvasmány a lélek tápláléka. 
Idegenbe kényszerült életünknek 
olyan kelléke a magyar olvasmány, 
mint ételünknek a só. Ki ne érzett 
volna honvágyat közülünk? És milyen 
kevesen tudják, hogy az nem más, 
mint a magyar szellem lelket hevítŒ, 
éltetŒ napsugarának hiánya. Ez a 
napsugár törtfényû otthon is. Ezért 
boldogtalan az otthoni magyar nép. 
Ôk nyugatot áhítozzák. Nem tudják, 

hogy idegenben sóvárgó testvéreik, 
bár teljes keblüket kinyitva szívhat-
ják be a nyugati szabad levegŒt, még-
sem boldogok. Pedig kezükben van a 
varázslat lehetŒsége, írhatnak és ol-
vashatnak szabadon. Nem úgy, mint 
az otthoni tömjénezŒ irodalom éme-
lyítŒ közegében — se nem látni, se 
nem hallani. 

(Csapó Endre, Magyar NŒk, 
München, 1961 június)

Háború, béke, emigráció
(Részlet.)
Az emigráció legnagyobb tévedése, 

ha céljait politikainak tartja és poli-
tikai eszközökkel akarja azt elérni. A 
magyarságot semmiféle politikai kép-
let nem tarthatja fenn, ha elérkezett 
nemzeti életének utolsó órája, de 
ugyanúgy semmiféle politikai rend-
szer nem tudja megszüntetni, ha 
ragaszkodik eredeti kultúrájához, Œsi 
nyelvéhez és hagyományaihoz. EbbŒl 
következik, hogy semmiféle politikai 
elgondolásnak egészen oda nem ad-
hatja magát, és következik az is, hogy 
megmaradásának harcához nem a po-
litikai pártállás eszközét kell használ-
nia. Az emigrációban sem. 

A mai világképet a kontinentális 
nagyhatalmi hódítás jellemzi. Minket 
a keleti nagyhatalom szállt meg a 
nyugati nagyhatalommal egyetértŒ 
akarattal, és nem hozhat a történelem 
olyan fordulatot, hogy a nyugati 
nagyhatalom felszabadítson minket 
magyar nemzeti életünk érdekeiért. 
A magyar felszabadításba amerikai 
csapatokat bekalkulálni 1956 elŒtt 
naivság volt, 1956 után mérhetetlen 
ostobaság. A magyar életet nem a 
nyugati kapitalizmus teremtette, és a 
magyar életet nem áldozhatjuk fel a 
nyugati kapitalizmusért. A magyar 
életnek saját törvényei vannak, amit 
a nyugati nagyhatalom éppúgy ve-
szélyeztet, mint a keleti. A keleti ol-
dalon az elsorvasztás veszélye fenye-
get, a nyugati oldalon a feloldás ret-
tenetes rémei lesnek ránk. A magyar-
nak az életet kell megnyernie, nem 
ezen vagy azon az oldalon hadakozni. 
Balekok már voltunk eleget, de saját 
termésünk gyümölcseit még nem él-
veztük. 

Ma kapitalizmus van keleten is nyu-
gaton is. Ezek a technikai nagyüze-
mek magasan civilizált és alacsonyan 
kulturált vezetŒségükkel a kisnem-
zetekben nagyüzemi akadályokat lát-
nak, nem pedig védeni, kifejleszteni 
való, IstentŒl csókolt kultúrértékeket, 
az elŒttünk járó évezredek csodálatos 
prezervációját. Elpusztított kultúrák 
soha nem pótolhatók. A két nagyra 
nŒtt kamasz nyers erejével és csekély 
értelmével nem foghatja ezt fel, rom-
bol és tékozol, és bambán bámulja 
kétségbeesésünket. Erre nincsen poli-
tikai recept senki tarsolyában, itt a 
nemzetnek átvészelni, az emigráció-
nak pedig körmeszakadtáig ápolni és 
prezerválni kell a magyar élet értel-
mét és lényegét jelentŒ magyar szel-
lemet. Lássa a világ, hogy nemzet 
vagyunk még, amelynek nemcsak 
múltja van, hanem követeli a jövŒt, 
amely nemcsak beszél értékeirŒl, ha-
nem fel is mutatja azt, amely itt 
nyugaton nem nagyvárosok ízetlen 
tölteléke, hanem amely hozott vala-
mit, ami élesztŒ és esszencia, jóízû, 
szép termések termékeny magva, 
amit minden földben elültethetünk, 
hogy szebb legyen a föld és dícsérje 

a talajt, amelybŒl vétetett, és amelyet 
védeni és megtartani közös emberi és 
egyetemes érdek. Lássa a világ, hogy 
benne vagyunk a haladás áramlatá-
ban, de magyarul haladunk, katoliku-
sok vagyunk, de magyar katolikusok, 
protestánsok vagyunk, de magyar 
protestánsok, szocialisták is lehetünk, 
de annak csak magyar arculatával, 
mert értse meg a világ, ízetlen az étel 
fûszer nélkül, és ízetlen az élet nem-
zeti jelleg nélkül. Legyünk prófétái a 
nemzetek egymást megbecsülésének, 
legyünk értékeltetŒi az emberiség 
sokszínûségének, legyünk a jövŒ poli-
tika spirituális magva, hirdessük a 
nemzetek közötti humanizmust, mert 
arra nagy szükség van, és a belsŒ 
kulturális életünk magasítása mellett 
árasszuk el a világ szellemi üzemeit a 
magyar táj rendezésének követelmé-
nyeivel, ami nem revanche, hanem 
megoldás lesz. Legyen a magyar 
emigrációs életbŒl egy nagy magyar 
mûhely, ahol mindenki épít és senki 
sem rombol. Legyen az emigrációs 
mûhely szent kötelesség, ahova a 
jószívvel felajánlott áldozatot hordjuk 
össze egy szimbolikus piramisba, 
amit nem fújhat el az idŒk szele, és 
nem temethet be az ismeretlenség 
homokja.

(Csapó Endre, Magyar Szó, 
Melbourne, 1961. május 4.)

Le a vasfüggönnyel!
(Részlet.) 
Éhesek vagyunk a magyar betûre. 

Még többet akarunk tudni otthoni 
testvéreink életérŒl, de azt nem a 
cenzúra hivatal értesítŒjébŒl akarjuk 
megtudni. Ugyanúgy hangoztatjuk az 
egész magyar nép jogát arra, hogy 
rólunk is a valóságot hallhassák. A 
külföldi magyarság sajtója, irodalma, 
szellemi világa teljes szabadságban 
fejlŒdött lelkének hû tükreként. Tûr-
hetetlen, hogy a huszadik század vé-
gefelé a gondolatszabadságnak olyan 
korlátokat állítanak, hogy közel egy 
millió magyar olvasmányából egy 
könyv, egy újság sem kerülhet a ma-
gyarországi vásárló kezébe.

 (Cs.E. Ausztráliai Magyarság,
1969  július)

Fórum
(Részlet.)
Amikor hét évvel ezelŒtt elindítot-

tuk ezt az újságot, körültekintŒ tanul-
mányozást végeztünk az újság hang-
ja, iránya, tartalmi megoszlása, téma-
köre, stb. tekintetében. ElsŒsorban 
számolnunk kellett az olvasóközönség 
igényével, ízlésével, világnézetével, 
érdeklŒdési körével. ElŒttünk több új-
ság megszûnt, mellettünk más újság 
is mûködik. Úgy éreztük, adva van 
mintegy 4–5 ezer magyar család 
Ausztráliában, akik keresztény erköl-
csi felfogásuknak és nemzeti érzése-
iknek megfelelŒ újságot szívesen ol-
vasnának. De evvel a két fogalommal 
távolról sem határoztuk meg az olva-
só igényét. A magyar újságolvasó 
rendkívül kényes, önzŒn válogató, 
kritizáló, de kedvelt újságjához ra-
gaszkodik, áldoz, s ha kell, harcol 
érte. Két dologban talán egyedülálló 
az Ausztráliai Magyarság, képes 
oldalaival és avval, hogy tartalmában 
igyekszik hû tükre lenni – méltóan 
nevéhez – az ausztráliai magyarság 
életének. Azon fáradozunk, hogy eb-
ben az újságban fussanak össze gond-
jaink, örömünk, bánatunk, itt halmo-

zódjanak fel közös szándékaink, egyé-
ni értékeink, itt csapjanak össze ne-
mes küzdelmeink, forrjanak ki cse-
lekvŒ nézeteink, táruljanak fel buz-
dító példáink és raktározódjanak el, 
talán az utókor okulására, velünk 
együtt világgá ûzött eszméink. 

Csak a jól végzett munka és a 
helyesnek vélt szándék öröme tölt el 
bennünket a mind gyakoribb segítŒ 
szándék felett, amikor olvasóink igye-
keznek a lap tartalmát terjedelmét 
gyarapítani. Van aki hirdetést szerez, 
aki elŒfizetŒket toboroz, aki riportké-
peket ajándékoz, aki mellékletekre 
áldoz. De érzŒdik hatása e szépen 
együttdolgozó csoporton kívüli körök-
ben is. A magyar munka megbecsült 
tevékenység lett, a fényképeinken 
látható magyar népviselet új divattá 
vált, elnököket, fŒtitkárokat ma már 
kötéllel fogják, de az emigrációs 
munka minden területén találunk 
szorgalmas munkásokat. Az építŒ 
magyar oldal, Galambos atya kife-
jezése valóság, és mi, az újság szekér-
tolói, annak egy kis részeként szeret-
nénk a nagy célok eszköze lenni.

Az igyekezet – hogy mindig kísérŒi 
legyünk emigrációs törekvéseink-
nek, eseményeirŒl beszámoljunk, ter-
veit meghirdessük, vagy másrészrŒl 
ismertetést adjunk olyan törekvések-
rŒl is, amelyek emigrációs érdekeink 
ellen dolgoznak – néhányszor komoly 
dilemma elé állít bennünket. Magyar-
országgal ezer érzelmi szál köt össze 
minket, és a magyar néppel, vagy 
otthon élŒ szemé--lyekkel a kapcsolat 
ellenségeink miatt megszûnt, vagy 
nagyon szûk térre korlátozódott. 

(Cs.E. Ausztráliai Magyarság,
1971. szeptember.)

Bemutatkozás
(A Magyar Élet hetilap országos 

terjesztésû emigrációs újság lett.)
(Részlet.)
Ma már hajlamos vagyok azt mon-

dani, hogy az sem természetes dolog 
– de mindenképpen rendkívüli – ha 
nincsen cenzúra. Ilyen rendkívüli 
állapot az emigráció. Gondoljunk 
csak bele, a tizenötmilliós magyar-
ságnak csak az a kis része élvezi a  
sajtószabadságot, amely ma külföl-
dön, az úgynevezett nyugati államok-
ban él. A feladat csak annyi, hogy a 
sajtószabadsággal élve megmondjuk 
az igazat, ezenkívül többféle felelŒs-
ség is terheli az emigrációs újságírót.

Az igazság  mellett a valóságot is 
meg kell írni. A kettŒ nem ugyanaz, 
mert például Trianon problémakö-
rében elmondott igazságaink mellett 
azt is meg kell írni, hogy senki azt 
meg nem hallgatja, mert a valóság  
az, hogy a nagypolitika érdekei nem 
esnek egybe a magyar érdekekkel. A 
felelŒsség ott van, ahogyan ezt és 
minden más kérdést kezelünk. Nem 
támasztunk-e oktalan reményeket, 
vagy céltalan kétségbeesést?

Azután jönnek a feladatok. A heti-
lapnak már szorosabban kell olvasó-
közönsége életéhez tapadni, mint an-
nak, ami csak havonta jelenik meg. 
Egyedüli  hetilap lévén – a kapcsolat 
egyetlen eszközére mérhetŒ felelŒs-
séggel – általános igényeket kell ki-
elégíteni.

Feladataink szétágazóak: azonkívül, 
hogy olvasnivalót adunk, itteni éle-
tünk tükre kell hogy legyünk. Bár-
mily jelentéktelennek is látszik vala-

mely törekvés magyarok között, ma-
gyar nyelven, magyar szándékkal: az 
újság feladata arról hírt adni. Tükre, 
számontartója akarunk lenni itteni 
életünknek. De ez csak úgy sikerül-
het, ha az Olvasó is hozzásegít.

Hûség is kötelez bennünket. Állam-
polgári hûségünk Ausztráliához köt, 
de szellemi hûségünk a magyar népé, 
amely ezer esztendŒs állami keretben  
építette, csiszolta azt a sajátos ízû, 
színû mûveltséget, ami különös szép 
nyelvünkön oly egyénien fejezŒdik ki. 
Hûségünk nem pártoké, vagy csopor-
toké. Mennyezetünk az a magyar ég-
bolt, amely mindazokat betakarja, 
akiknek szívét-lelkét még melegíti a 
magyar érzés. Újságunk ehhez kíván 
lenni szellemi fûtŒanyag. Hûségesek 
kívánunk lenni a magyar égbolt vi-
lágló csillagaihoz is, szellemi életünk, 
irodalmunk nagyságaihoz. Tiszta ég-
boltot akarunk, felhŒtlen égboltot – 
olyant amit csak itt láthatunk – ha 
lesz erŒnk azt fejünk fölé feszíteni. 

Ez rója ránk a kötelességet, meg-
Œrizni szellemi kincsünknek elfelhŒ-
zött értékeit arra az idŒre, amikor 
egy friss történelmi szellŒ a mûfelhŒ-
ket szétfújja.

Az emigráció ma már nem az eset-
leges szétszórtság állapotában él, ma 
már társadalom.  Egy emberöltŒnyi 
tapasztalattal idomult magyar nem-
zeti ellenállássá az egypártos világgal 
szemben, és hangadó vezetŒiben, 
számottevŒ újságjaiban, írói-költŒi 
termékeiben, mindig az otthoni ma-
gyar múlt emelkedett színvonalán tud 
szellemi szintet tartani, ennek a kül-
földre került minden idŒk legnagyobb 
magyar emigrációjának megfelelŒ 
karaktert adni. Ugyanakkor, mint he-
lyi íróink munkásságának készséges 
közvetítŒje, szívesen bocsátjuk ren-
delkezésre megjelent írásainkat ten-
gerentúli laptársainknak. 

Ezenkívül, és egyáltalán nem utolsó 
sorban, érdekel minket az otthoni 
valóság. Minden, ami a megengedett 
kereteken belül ma odahaza magyar-
ság-szolgálat, számíthat a mi lelkese-
désünkre. Azt hiszem, rossz címet 
választottam ennek az írásnak. Mert, 
hogy is lehetne bemutatkozni, amíg 
csak ígéreteket nyújthatnak a szép 
szavak, és amikbŒl nem tudjuk még, 
hogy mit enged megvalósítani az élet. 

A fent említett szabadság még csak 
lehetŒség. A tehetség és a tapasztalat-
szerzésben jól felhasznált emberöl-
tŒnyi idŒ még csak mód. Az újság 
üzleti felépítménye és mögötte a 
nyomda még csak eszköz. A sorokba 
öntött, lapokba hajtogatott gondolat 
még csak szellemi kisugárzás. Ahhoz, 
hogy mindez életünk formáló élmé-
nye legyen, még egy dolognak a 
jelenléte kell: az Olvasó aktív érdek-
lŒdése. Ha ez megvan, akkor majd 
bemutatkozunk! 

Szeretettel köszönti az Olvasót az 
egységes kiállítású Magyar Élet szer-
kesztŒje, Csapó Endre.                        

(Magyar Élet, 1978. február 2.)

***
Ezen az egy oldalon nagyon vázlatos 

bemutatásra került a magyar nemzet 
Ausztráliában letelepedett részének korai 
idŒszaka, egymásra találva itt alkottak új 
cselekvŒ nemzeti közösséget nemcsak ön-
maguk szórakozására, de aggódva a távoli 
ország sorsáért, emigrációs feladatokat is 
vállaltak. Ez is magyar történelem, amit 
ismertté kell tenni.                (Folytatjuk.)

9. oldalMAGYAR ÉLET2017. április 20. 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. április 23-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-
ik megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)(Watkins 

St.bejárat)
12 órától EBÉD a Bocskai 

Nagyteremben,
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 április 23-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek 
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, 

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
ADELAIDE (SA) 2017. április 23-án vasárnap 
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 április 23-án vasárnap de. 11 órakor
Istentisztelet

 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc
Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 

2017.(minden hónap elsô vasárnapján) du. 2 órakor Bibliaóra
 (minden hónap harmadik vasárnapján) du. 2 

órától  Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszócsoport 
gyermekeinknek számára 

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok 
Robina

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második 
vasárnapján  2017. április 11.30 órától Istentisztelet

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

Keresztelô a Nth. Fitzroy-i Magyar 
Református Templomban 

Április 1-jén keresztelte meg Nt. Dézsi Csaba, Ada Bethany Csutorost.
A kicsi Ada, ifj. Csutoros István és neje Charmainének kislánya.

István az alapító lelkész Nt. Dr. Antal Ferenc unokája és Csutoros István fôgondnok és neje, Violának fia.
A keresztszülôk: Harley és Anna Augustine.

Isten áldása legyen életútjukon.
Keresztelô után a rokonok és vendégek megünnepelték az alkalmat, a Bocskai Teremben. A keresztelô szombat 

délelôtt lett megtartva, mert a Brisbane és Sydney-bôl jött családtagoknak, vasárnap vissza kellett repülni.

2017. május 5-én 
szombat este 7 órától

A Bocskai Nagyteremben
123 St. Georges Road 

North Fitzroy 3068
Belépôdíj vacsorával 25 dollár

A kitûnô hangulatról 
gondoskodik,
Pityú és Ági

Asztalfoglalás:
Nt. Dézsi Csaba 0414 992 653
Csutoros István 0407 683 002

Mindenkit szeretettel várunk!
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Az elmúlt 
hét

MÁRAI: MINDIG 
UGYANAZOK!

Az akkori kor liberálisainak portréja 

is tökéletes Márai tollán: A szabadság 

ürügyével másznak, tüntetnek, ocsmá-

nyan rágalmaznak, mindent bekoszol-

nak és mindent bomlasztanak.

A mai megmondóemberek figyelmé-

be ajánlom, hogy voltak ennek a pá-

lyának korábban igazi, hiteles mûvelôi 

is. Igaz, akkor még nem volt mellékíze 

ennek a „megmondó” jelzônek –-- ma 

talán a rálátó, esetleg a látnok kifejezés 

jobban illene rá. Ha zongorázni tud-

nám a különbséget az akkoriak és a 

maiak közt…

Egyik ilyen békebeli kedvencem 

Márai Sándor. Szinte napra ötven 

évvel ezelôtt vetette papírra –-- írta 

évtizedeken át vezetett Naplójába --–, 

hogy „a kommunizmus megbukott, 

mindenféle értelemben, de a kommu-

nistáktól nehéz lesz megszabadulni, 

mert senki nem olyan konokan vér-

szomjas, mint a partizán, aki egy bu-

kott jelszó zászlója alatt védi a mezte-

len életét és a zsákmányt”.

Kell-e ehhez kommentár? (Persze 

nem idehaza születtek ezek a sorok --– 

akkortájt épp Amerikában élt a szerzô 

–--, mindenesetre ez is megmagyarázza, 

miért volt az átkosban indexen.) Nem 

mellesleg ugyanebben az évben –--

1967-ben –-- írta azt a „jubileumi gaz-

dasági elemzést” is a félszáz éves 

Szovjetunióról, amely most, a „nagy 

október” centenáriumán is bátran 

megállná a helyét.

„Mindenütt, ahol nem volt kommuniz-

mus, a szociális termelôerôk kontrol-

lálták az Államot –-- a Szovjetben az 

Állam kontrollálta a szociális termelô 

erôket.” Márpedig –-- mutat körbe --– 

ahol az állam kontrollál, ott az ered-

mény silány, az életszínvonal alacsony. 

(Azt már én teszem hozzá, hogy a 

zabla nélküli termelôerô sem az igazi.)

Az akkori kor liberálisainak portréja 

is tökéletes Márai tollán: „A »szabad-
ság« ürügyével másznak, tüntetnek, 
ocsmányan rágalmaznak, mindent be-
koszolnak és mindent bomlasztanak. 
Ugyanazok, mindig ugyanazok. A The 
New York Times, a rádiók és a tele-
víziók »szakértôi«. A különféle »sza-
badságvédô« egyesületek utcai tünte-
tôi, szakállas, plakátokat hordozó csô-
cselék ... A szabadságnak ez a perverz 

eltorzulása mindenütt.”
Nem is tudom, miért jutott az 

eszembe ez az egész…

EZT NEKTEK, KELET-
EURÓPAIAK!

Most, hogy napvilágra került több 

multinacionális élelmiszergyártó sajá-

tos, kelet-európai „marketingpolitiká-

ja” (kiderült, hogy számos – márkásnak 

álcázott –-- hitvány portékát sóztak/

sóznak a nyakunkba az anyaszomorító 

kalmárok), az ember azt várná, mikor 

ereszkednek térdre a zsiványok, mi-

kor kérnek bocsánatot az évtizedes 

aljasságokért. Ám úgy néz ki, erre 

még várni kell, a gonosztevôk nagyo-

kat hallgatnak, sôt még a reklámfron-

ton sem vettek vissza a harsány fo-

gyasztóhülyítésekbôl.

Tallózva a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal most lezárult, mint-

egy száz „multiélelmiszer” minôségét 

összehasonlító elemzés eredményei 

között –-- magam sem tudom, miért --–, 

három csoportba soroltam a föllelt 

disznóságokat. Az elsôbe a gyalázatos 

technika pitiáner húzásait tettem.

Például azt, hogy a spagettiszószból 

kispórolták a sajtot, a leveskockából a 

zöldséget, a tésztából a tojást, a fa-

gyasztott pizzáról a sajtot, a sonkát, a 

paradicsomot stb.

A második csoportba került az a gát-

lástalan húzás, ami legtöbbünket föl-

háborított: a multik a gyermekekkel 

sem tettek kivételt, a nekik szánt ál-

latformájú kekszben például olcsó 

pálmaolajjal helyettesítették a vajat 

és a tojásport.

A harmadikba soroltam azt a meglepô 

vizsgálati eredményt, miszerint a zsi-

ványok némelyik szeszes ital alkohol-

tartalmát is manipulálták. Ez érdekes, 

hiszen aki ismeri az ivós emberek lel-

kivilágát, az pontosan tudja: ilyesmi-

ben nem ismernek tréfát. Az italos 

emberrel nem lehet viccelni. (A törté-

nelem számos „rumproblémából” ere-

dô matrózlázadást ismer…)

Érdekes –-- de nem meglepô –--, hogy 

mindeközben a Hvg.hu arról ír, hogy 

az agrártárca szerinte jogszerûtlenül 

járt el, amikor közzétette a vizsgálat 

eredményeit, ugyanis „a tesztek el-

végzését felügyelô hatóságnak még 

csak most készül jogosultságot adni 

ilyen ellenôrzések elvégzésére”.

Vajon kinek drukkolhat a Hvg.hu?

EGY VICCES BÁRÁNY
Noha Bárány Balázs, a szocialisták 

alkalmi szóvivôje is igyekszik vicces 
lenni, nyomába sem érhet legendás 
elôdjének, Török Zsoltnak.

Bárány munkásságából hiányzik a 
vitaindító fölvezetés, a csípôs kiszólás, 
a peremkerületi sárm, vagyis mindaz, 
amit a piros fejû, ötletdús ember meg-
honosított annak idején. Elôdje még 
konfettis petárdát is robbantott az 
ATV stúdiójában. (Igaz, egyszer a vic-
ces Törököt is megtréfálták, az egyik 
éjszakai buszjáraton fölismerték, 
majd nevetgélve szájon kapták.)

Hol van ehhez képest Bárány? Tavaly 
például meghökkenve, de nem kis 
örömmel észlelhette a balatonfüredi 
Hotel Flamingó személyzete, hogy a 
szálló bejárata elôtt csapatnyi kame-
rás, fényképezôgépes érdeklôdô álldo-
gál, mellettük meg egy mikrofonba 
beszélô férfi idônként szenvedélyesen 
a négycsillagos épület felé mutogat. 
Az csak késôbb derült ki, hogy a ha-
donászó szónok nem a szálloda szolgál-

tatásait méltatta –-- Bárány Balázs (ô 
volt a szpíker), abban a meggyôzô-
désben intézett beszédet a jelenlévôk-
höz, hogy odabent épp a Fidesz frak-
cióülése zajlik.

Ám a kormánypártiak egy másik 
szállóban tanácskoztak… Hôsünknek 
az elmúlt tavasszal is volt egy derûs 
fellépése. Akkor a felcsúti Puskás-sta-
dion bejáratánál elmondott leleplezô 
szózata végén egy dedikált labdát pró-
bált berúgni az ostorozott stadionba --
– csakhogy ez nem sikerült neki. Igaz, 
a pálya címét akkor eltalálta…

A minapi fellépése ennél is gyengébb-
re sikerült. A Podmaniczky utcában, 
egy óriásplakát elôtt tartott sajtótájé-
koztatóján azt kívánta a tudomásunkra 
hozni, hogy nem Brüsszelt, hanem Or-
bánt kell megállítanunk. Ezt úgy akar-
ta nyomatékosítani a vicces szpíker, 
hogy a plakát szlogenjére a Brüsszel 
szó helyére egy Orbán feliratot ragasz-
tottak, vagyis ezt olvashattuk: Állítsuk 
meg Orbánt!

Roppant vicces volt, hehe.

HUMANISTA 
ZSAROLÓK

Ábrázatot váltott a nyájas tekintetû 
Magyar Helsinki Bizottság. „Ha nem 
megy szép szóval, perelünk” –-- közölte 
a magyar kormánnyal a szervezet 
társelnöke az Index hírportálon köz-
zétett írásában. Jó lesz vigyázniuk Or-
bán Viktoréknak! Az ultimátumot 
jegyzô Kádár András Kristófnak azért 
dagadhatott be a feje, mert a Fidesz 
azt kérte a kormánytól, egy megvesze-
kedett vasat se fizessen ki abból a 
Strasbourg ban kiszabott milliós bünte-
tésbôl, amit két kiutasított –-- a helsinki 
aggodalmaskodók által képviselt --– 
bangladesi migráns ügyében ítélt meg 
a bíróság. A hívatlan jövevényeket 
gyámolító humanisták viszont úgy vé-
lik, az ügy költségei igenis a magyar 
államot terhelik, vagyis az ügyvédi 
munkadíjat („helsinki” ügyvédrôl van 
szó, persze) is az országnak kell fizet-
nie. Ha pedig ez szép szóval nem megy 
–-- mennydörgi a szamaritánus gyü-
lekezet vezérembere --–, számukra 
nem marad más, mint a pör. Talál-
kozunk a bíróságon! Azt is megtudtuk, 
ha akarnák, ôrült pénzeket is kasszí-
rozhatnának ezekkel az ügyvédi húzá-
sokkal, de ôk nem olyanok. Ugyan! 
Sôt, ha a magyar állam visszavonja a 
bevándorlási szabályai szigorítását, 
hajlandók lemondani a további milli-
ókról. Ellenkezô esetben viszont kímé-
letlenül perelnek (a zsarolók).

Csakhogy a Fidesz továbbra is azt 
kéri a kormánytól, tagadja meg a bír-
ságfizetést. Mégiscsak elképesztô, 
hogy Strasbourg asszisztál egy ilyen 
álszent, álcivil gyülekezet manôverei-
hez. (Mellesleg a két kiutasított bang-
ladesi „áldozatról” azóta semmi hír, 
fölszívódtak. Nem is lehetne nekik ki-
fizetni a fejenkénti hárommilliót.) A 
migránsoltalmazó Helsinki-embert 
azonban ez sem zavarja, csak mondja 
a magáét: Pénz vagy per. Ôk mostantól 
nem tárgyalnak –-- perelnek. Mintha a 
vörös képû, vigyorgó Marosán Györ-
gyöt hallanám a salgótarjáni sortûz 
elôestéjén: „Mostantól nem tárgya-
lunk. Lövünk.”

ÚJABB SZOBORSIRATÓ
Egy héttel az újlipótvárosi Lukács 

György-szobor eltávolítása után még 
mindig a történteken szörnyülködik 
Várkonyi Tibor önkéntes toronyôr a 
Népszavában. A lelassult elemzô meg-
állapításával –-- „A gonosztett a min-
den diktatúrára jellemzô önkényes 

döntés” –-- akár még egyet is érthet-
nénk, amennyiben az a címszereplô 
kommunista filozófusra, a saját kato-
náit megtizedelô vörös komisszárra 
vonatkozna.

Csakhogy Várkonyi nem rá gondol, 
hanem a szoboreltávolítást megsza-
vazó budapesti önkormányzatra, va-
lamint a döntés mögött általa feltéte-
lezett Fideszre. „Ha igaz –- így a szerzô 
–--, az éjszaka leple alatt jelentek meg 
(nem igaz, reggel jelentek meg –-- a 
szerk.) nem maguk a barbárok, hanem 
szerencsétlen megbízottaik, hogy ele-
meljék a Lukács György-szobrot.” 
Gonosztettel állunk szemben, amit 
barbárok hajtottak végre –-- tájékoztat 
a veterán publicista, mint aki tökéle-
tesen meg van gyôzôdve arról, hogy 
kriminalisztikailag neki kell megítél-
nie a fôváros határozatát és annak 
végrehajtóit.

Az egész azért is roppant figyelem-
reméltó, mert az ember elsôre azt 
gondolná, Várkonyi Tibornak, a Kádár 
-korban „Técsy” fedônéven jelentgetô 
besúgónak –-- a Szabad Nép egykori 
munkatársának –-- talán elônyösebb 
lenne, ha hordószónoklat helyett hall-
gatna, mint hal a szatyorban. De nem! 
A „hazafias alapon beszervezett” 
(értsd: önként jelentkezô)  Técsy Tibi 
bácsi ehelyett legonosztevôzi a Lu-
kács-szobor eltávolítóit.

(Azét a Lukácsét, akirôl a Kossuth-
díjas Faludy György így írt: „A marx-
ista tanok bordásfalán ki tud nálad 
több testgyakorlatot? S önkritikát ki 
gyakorol pirongás nélkül, íly unt ru-
tinnal, mint ahogy te szoktad megta-
gadni önmagad? –-- Levél Lukács 
Györgyhöz”.)

Vajon segített-e valaki Várkonyi-
Técsy bácsinak? Vagy még séróból 
jön a demagógia?

MAGUKAT 
AJÁNLOTTÁK

A jó újságíró is holtig tanul. A Civil 
Rádió szervezte azt az Európai Bizott-
ság által támogatott konferenciasoro-
zatot, amelyen kiváló elmék azon fá-
radoztak, hogy ajánlásokat gyûjtsenek 
az újságírók munkájának megsegíté-
sére. Dicséretes vállalkozásnak tûnt 
az akció, bár az nem derült ki, miért 
szinte kizárólag balliberális szakértôk 
alkották az elôadói csapatot. A gyûlö-
letbeszéd társadalom-lélektanába pél-
dául az a Csepeli György avatta be a 
közönséget, aki 2002 és 2010 vala-
mennyi MSZP–SZDSZ-kormány körül 
ott sertepertélt.

Ugyanerre szakértekezett Bodrogi 
Bea is, aki egyébként Soros György 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jog-
védô Irodájánál kezdett anno. Bernáth 
Gábor akadémiai kutató is helyet ka-
pott az elôadók között (ô korábban 
Soros romaprogramjának volt az él-
harcosa) –-- ezúttal arról értekezett, 
milyen kár, hogy a sajtóból hiányoznak 
a bevándorlók integrációjának sikerét 
méltató írások. Nem mondanám nem-
zeti-konzervatívnak a magát feminista 
teológusnônek nevezô Perintfalvi Ri-
tát sem, akirôl azt kell tudni, hogy 
évek óta bírálja az egyháznak a homo-
szexuálisokról és a cölibátusról alko-
tott véleményét: felhalmozott ismere-
teit ô is felajánlotta a hírlapíróknak. 
Feltûnt a csapatban Molnár Péter 
CEU-oktató is, ô Fidesz-politikusként 
indult, ám „megvilágosodván” 1993-
ban Fodor Gáborékkal együtt átlépett 
az SZDSZ-be.

A konferencia legszínesebb egyéni-
sége kétségkívül Iványi Gábor, a Ma-
gyarországi Evangéliumi Testvérkö-

zösség lelkésze volt, egykor ô is az 
SZDSZ-ben hirdette az igét. (Ellenáll-
hatatlan humora most sem hagyta 
cserben, a publikum nagy derültség 
közepette most is elsütött néhány „vic-
cet”. Csurka Istvánról, a MIÉP néhai 
elnökérôl például azt mondta: tiszte-
letlenség volt meghalnia azelôtt, hogy 
kifizette volna a bíróság által neki 
megítélt sérelmi díjat…) És így to-
vább. A konferencia a terveknek meg-
felelôen „balul” sült el.

A MOMÓNAK 
TETSZETT

A köztelevízió stábját megtámadó 
CEU-tüntetôkrôl is kérdezte vasárnap 
este Fekete-Gyôr András budapesti 
„nolimpikont” a Hír Televízió mûsor-
vezetôje.

A borostás bajnok, a Momentum 
(MoMo) frontembere ekképp frap-
pírozott: „Most mondanám, hogy min-
denki azt kapja, amit megérdemel […], 
a propaganda-televízió munkatársait 
érhetik ilyen atrocitások egy ilyen 
tüntetésen […], úgyhogy én ezen 
annyira nem lepôdöm meg.” Késôbb 
azt is hozzátette: „Igen, hát elôfordul-
nak ilyenek.”

A „karakán”, séróból nyomott választ 
több hírportál is átvette, de a mélyrôl 
jövô, öblös kommentzuhatagokból 
most nem idéznék. Már csak azért 
sem, mert abból valószínûleg tovább 
építkezne a szakállas atléta, akinek – 
elnézve derûs tekintetét – talán még 
spontán kielégülést is okoz ez az egész. 
A provokátorok már csak ilyenek. Egy 
érdekes észrevételt azért idebiggyesz-
tek: több hozzászóló Conchita Wurst-
hoz, az ismert genderdalnokhoz hason-
lította a tenyérbemászó ifjút. Csak 
tudnám, miért…

Míg ment a stúdióbeszélgetés, egy-
folytában az járt az eszemben: vajon 
tényleg azt gondolja ez a fölényes em-
berke, hogy ezzel a romkocsmából 
adoptált fellépéssel gyarapítani tudja 
a MoMo-tábort? Tényleg biztos abban, 
hogy elhisszük, ô lenne a felvilágosult 
nyugat hírnöke? Meg sem fordul ben-
ne, hogy a tévénézôk nem elhanya-
golható része bizalom helyett inkább 
egy méretes brusztflekket adna neki 
Tüzép-telepeken rendszeresített szív-
lapáttal? Tiszta szívbôl.

„Mindenki azt kapja, amit megérde-
mel” – elemzi a tévéstábra támadó 
Soros-csókosok akcióját a MoMo-ve-
zér. Én meg azon gondolkodom, ha az 
ATV (444.hu, RTL Klub, Hvg.hu stb.) 
csapatát fogadnák hasonló hévvel egy 
Fidesz-nagygyûlésen, Conchita nolim-
pikon akkor is azt mondaná, „Igen, hát 
elôfordulnak ilyenek”? Kíváncsi len-
nék.

ahogy 
Pilhál György 

látta

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 
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„Hungarian Small Business Fair”
A Fitzroy North-i Bocskai Házban 

hatalmas sikert aratott a magyar üz-
leti kiállítás és vásár (Hungarian 
Small Business Fair) április 8-án, 
szombaton. 

Rengeteg magyar terméket lehetett 
vásárolni, de akár azonnal le lehetett 
foglalni magyarországi körutazást is. 
Alig lehetett az ételkiadó pulthoz hoz-
záférni, mert ausztrálok és magyarok 
egyaránt kígyózó sorokban várakoztak 
a finomabbnál finomabb magyar 
falatokra. Volt csodálatos fánk, házi 
készítésû lekvárral, kürtôs kalács, és 
természetesen az elmaradhatatlan 
lángos! Száj nem maradhatott éhesen.

Az ausztrálok olykor többször is be-
álltak a sorba repetáért, annyira le-
nyûgözte ôket az íz világ, amit addig 
nem ismertek. 

A gyerekek sem unatkozhattak, hi-
szen volt arcfestés, mézeskalács ké-
szítés, hímes tojás festés és külön ne-
kik garázsvásár is. 

Talán fél ezren is összegyûlhettek 
összesen a nap folyamán a teremben. 
A rendkívül népszerû rendezvény tel-
jes bevétele a Bocskai Magyar Iskolát 
illette meg, és a tömeget elnézve meg-
állapítható, jó ötlet volt Magyarorszá-
got így népszerûsítve gyûjtésbe fogni!
                      

(S.C.)
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A harmincadik 
Az 1956-os emlékév kapcsán sorra 

idézzük fel nemcsak azt, hogy mi tör-
tént az októberi, novemberi, decem-
beri lázas, majd fagyos napokban hat-
van évvel ezelôtt, hanem egyre inkább 
azt is, mi történt a rákövetkezô hóna-
pokban, a megtorlás, a razziák, az ál-
ságos amnesztiaígéretek, a lassan 
visszaváltozó szólamok, a diktatúra 
folyamatos visszakeményedésének és 
eldurvulásának hónapjaiban.

S ha már a nemzet a napokban mél-
tóképpen emlékezik világszerte a leg-
híresebb 56-os menekült, egyáltalán a 
valaha élt legnépszerûbb magyar em-
ber, Puskás Ferenc születésének 90. 
évfordulójára, talán érdemes egy pil-
lanatra arra is gondolni, hogy 1957 ta-
vaszán miként köszöntött a nagy fut-
ballistára a 30. születésnapja.

Az, amelyik egy labdarúgó életében 
amúgy is kritikus idôpontnak számít, 
egy csatár bizony már idôs játékos 
harminc felett. Nos, Puskás életében 
nem egyszerûen kritikus, elbizonyta-
lanodást hozó dátum volt ez, hanem 
maga a teljes bizonytalanság és elke-
seredés napja.

Nem volt elég ugyanis, hogy betöl-
tötte a harmincat, de napokra voltunk 
a FIFA kétéves büntetésének kihir-
detésétôl, amely egyszerûen lehetet-
lenné tette, hogy belátható idôn belül 
szerzôdést, jövedelmet kapjon a világ 
bármelyik futballklubjától. Közben 
már másodszor is nemet mondott az ôt 
hazacsábítani próbáló MLSZ-küldött-
ségnek, nehezen, de meghozta az élet-
re szóló döntést, hiszen odahaza is 
eltiltással, kioktatással, álamatôr, ha-
zug világgal várták volna.

Csak éppen kiderült, hogy egyelôre a 
világpolitikai status quót veszélyez-
tetni nem merô nyugati országok sem 
kínáltak jólétet, újrakezdhetô futball-
karriert. Az idegeskedésbe belebete-
gedô Puskás így gyomorfekéllyel, je-
lentôs súlyfelesleggel, hamar felélt 
pénzügyi tartalékokkal és immár a 
menekültválogatottra is érvényes el-
tiltással ott lebegett a légüres térben, a 
régi világba már nem térhetett vissza, 
az újnak még nem akaródzott befo-
gadni ôt.

Közben a család eltartásának felelôs-
sége is nyomta a vállát. Idehaza kezd-
hettek kárörvendeni azok, akik biz-
tosak voltak abban, hogy az öregedô 
Puskás számára nincs visszaút a fut-
ball elitjébe.

Ehelyett azonban hamarosan kez-
detét vette a futballtörténelem egyik 
legvarázslatosabb meséje…

Szöllôsi György (Nemzeti Sport)

Puskás és 56
Egy verôfényes kora nyári délután, 

1981. június 6-án rögtön iskola után el-
indultam a Népstadionba. Akkoriban 
még tanítottak szombaton, de aznap 
mi, srácok nem nagyon tanultunk. Szü-
netrôl szünetre, óráról órára számoltuk 
vissza az idôt, a perceket; mennyit kell 
még várnunk az angolok elleni lab-
darúgó-világbajnoki selejtezôig, de 
még inkább addig, míg huszonöt évi 
távollét után újra magyar pálya gye-
pére fut ki Puskás Öcsi.

Az Aranycsapat kapitánya 1956-os 
disszidálását – akkoriban ez volt a 
megfelelô terminológia – követôen 
elôször tért haza, és idôsebb szur-
kolótársaink úgy fogadták, ahogyan 
nem hittem, hogy sportolót, földi ha-
landót egyáltalán fogadni lehet. Amint 
megjelent a játékoskijáróban, az addig 
is átszellemült arcok vérmérséklettôl 
függôen diadalordításban törtek ki 
vagy hangtalan zokogásba fordultak, 
mi, kölykök pedig feszengve néztünk 
egymásra: ki lehetett, ki lehet még 
mindig ez az ember? Televízió – és 
azóta hozzátehetjük, internet – híján 

hogyan és mit adhatott százezreknek, 
millióknak, hogy negyedszázadnyi 
agyonhallgatás dacára töretlen a 
varázs?

Öcsi bácsi döbbenetes méretû po-
cakjával a tizenhatos környékére ko-
cogott, ballal dekázni kezdett, erre 
máris több gyûrûben fotósok hada 
vette körül, majd picit felemelte a 
labdát, rádôlt, és külsô rüszttel, a 
megriadt fényképészek feje felett 
iszonyatos bombát ragasztott a kapu 
hosszú felsô sarkába. 

Úgy ünnepelték, mintha az 1954-es 
vb-döntôn egyenlített volna 3:3-ra. 
(Meg is tette, de szabályos gólját nem 
adták meg.) Még nem értettem, csak 
éreztem, milyen kivételezett pillanat 
részese lehetek. Azóta már pontosan 
tudom.

Máig ôrzöm erdélyi barátom SMS-ét, 
amelyet isztambuli útja alkalmával 
küldött: „Állunk a török határon, kér-
dezi a határôr, románok vagyunk-e, 
mondom, magyarok, ô meg elkezd 
üvölteni, hogy Puszkasz, Puszkasz.” 
Ennél hívebben nehéz megfogalmazni, 
ki is Puskás Ferenc.

Általánosabb alapról közelítve, van-
nak országok, amelyeket a földke-
rekségen szinte mindenütt mindenki 
ismer – vagy egykori hatalmas gyar-
matbirodalmuk miatt, vagy mert a 
világörökség hatvan százaléka náluk 
csodálható meg, vagy mert elhitték, 
hogy ez a harc lesz a végsô –, vannak, 
amelyeknek legfeljebb a neve mond 
valamit, de sokaknak az sem, és létezik 
a köztes, a harmadik kaszt. Azok a 
nemzetek, amelyekhez egy-két ka-
paszkodót, sorsfordító eseményt, sze-
mélyt kapcsol a kollektív emberi em-
lékezet. Hazánk ebbe a kategóriába 
tartozik. Olykor azzal hízelgünk ma-
gunknak, hogy honfoglaló ôseink ka-
landozásait még a tengerentúlon is 
okítják, a 907-es pozsonyi csata pedig 
tananyag az amerikai West Point ka-
tonai akadémián, de ez tévedés; min-
ket 1956-tal és Puskás Öcsivel azo-
nosítanak.

Mást is adtunk – Bartóktól a Rubik-
kockáig sorolhatnánk –, mégis e két 
pilléren áll a magyar identitás. Míves 
és erôs talapzat, ha csak térségünket 
vesszük, a cseh sörhöz, a horvát sziget-
tengerhez, a román – amúgy erdélyi 
születésû – Drakulához képest is az, 
szlovák vagy szerb „világmárkát” pe-
dig legjobb szándékkal sem említhe-
tünk. Puskás ráadásul nem magányos 
hôs, ott pompázik körülötte a teljes 
magyar futball-legendárium. Mérhe-
tetlen szerencse vagy inkább áldás, 
hogy hozzon bármit jelen és jövô, a 
múlt már nem változik. Bár kísérlet 
éppenséggel történt mifelénk nem is 
egy a megváltoztatására, jelesül 1956 
és Puskás esetében is, de mindhiába.

Így Puskás Öcsit sem azért kö-
szöntjük, mert most lenne kilencven-
éves. Hisz már éltében, de legkésôbb 
holtában, 2006-ban kortalanná vált. 

Én is csak a géniuszt látom magam 
elôtt, aki 1953 novemberében, a 
Wembley-ben az évszázad mérkôzése 
elôtt a kezdôkörben gurigázott, vagy 
aki 1981 kora nyarán, egy verôfényes 
délutánon visszatért hozzánk.

És velünk is maradt, örökre.

Ballai Attila
(Magyar Idôk)

Koszorú a 90 éve született Puskás Ferenc sírjánál
Puskás Ferenc szerette és szolgálta az embereket, futballistaként és emberileg 

egyaránt a legnagyobbak közé tartozott – mondta Szabó Tünde sportért felelôs 
államtitkár a budapesti Szent István-bazilika altemplomában, ahol megkoszorúz-
ták a 90 éve született legendás labdarúgó sírját.

A sportvezetô beszédében többek között azt emelte ki, hogy Puskás minden 
gyermek példaképe lehet, hiszen hôs volt Spanyolországban, Európában és 
igazi hôs Magyarországon.

„Kispestrôl, a poros grundról indult, bal lábával a magyar futballt a világ élére 
emelte, és miközben ôszintén hitt abban, hogy az emberi kapcsolatok adják egy 
csapat nagyságát, meghódította az egész világot” – mondta az államtitkár. 
Hozzátette, hogy Puskás ugyan már 10 éve – az Aranycsapat tagjaként – „az égi 
pályákon játszik”, emlékét örökre szívünkbe zártuk, és mindig felidézzük azt az 
érzést, amikor Magyarországon közösen lelkesedtünk, közösen voltunk 
büszkék.

Szabó Tünde kiemelte, hogy jövôre lesz a 65 éves évfordulója a londoni 6-3-as 
magyar sikernek, s emellett az akkor magyar válogatott több tagja esetében is 
jubileumi évnek számít majd 2018, melyet így az „Aranycsapat emlékévének” 
is lehet majd tekinteni.

A koszorúzáson Szabó Tünde mellett Szöllôsi György, a magyar futball és a 
Puskás-ügyek hivatalos nagykövete, valamint a Puskás Akadémia vezetôi és 
Lomnici Zoltán az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke volt jelen.

Fájdalom
A legszörnyûbb, hogy a világ ma már fotelból, távirányítóval a kézben nézi a 

háborút. Azt a kegyetlen csatát, amelyben nemhogy az elesettnek, a gyengének, 
a gyereknek, a nônek, hanem az erôsnek, a férfinak, a bátornak sincs semmi 
esélye akkor, amikor a sétálóutcába padlógázzal zúdul be a teherautó, vagy 
amikor az utcai futóversenyen vagy mint most kedden, a Bajnokok Ligája-
mérkôzésre készülô Dortmund csapatbusza mellett robban a bomba

Ebben az agyondigitalizált, hírdarálós életünkben a szörnyûség már-már 
olyan, mintha nem lenne más, mint az internetet beszáguldó, a közösségi olda-
lak néhány pillanatnyi sajnálatára érdemes információ – hiszen az élet úgyis 
mindig megy tovább. Magyarországtól ráadásul távolinak tûnik ez a brutális 
hadviselés, s az ijedtség, a félelem néhány szûkre szabott pillanatában érdemes 
elgondolkodni azon, igenis bölcs tett megóvni a mi apró országunkat az efféle 
brutalitástól; volt és van is értelme, haszna a kontrollnak, hogy Európa kapuja, 
az öreg földrész kilencvenháromezer négyzetkilométere nem lehet átjáróház.

A megannyi hangoskodás közepette talán a sportot ért támadás döbbenthet rá 
mindenkit arra, ebben a világban akkor nincs jövô, ha az aljasság, az értelmetlen 
gyilkolás – amelyet gyáván, lesbôl, a legönzôbb érdektôl vezérelve táplálnak – 
utat törhet magának. Egy futballmeccs a teljes világ boldogsága, s ha azokat a 
fiatalokat bántják, akiket nemcsak Európában, hanem Ázsiában, az arab világ-
ban, Amerikában, Ausztráliában, a fekete kontinensen is milliók imádnak, akik-
nek a játéka, sôt kilencven percen át tartó csatája mindig a legnemesebb 
gesztussal, a kézfogással, öleléssel ér véget, akkor megértjük, miért oly súlyos, 
megbocsáthatatlan tett puskaporral, gyutaccsal támadni – nem pedig labdával.

Anno a háborúban a tûzszünet idején az egymást szuronyheggyel, golyóval 
célzó katonák gyûltek össze a harctér közepén, s vívtak futballmérkôzéseket – 
nem lehet hát, hogy most a leggyönyörûbb, üde zöld, mészvonalakkal felfestett 
pálya legyen csatatér.

Vincze András (Nemzeti Sport)

Megbotlott a Videoton
A bajnokaspiránsok közül a Vasas és 

a Ferencváros hármat, a Videoton pe-
dig két pontot herdált el, így a forduló 
gyôztesének a Honvéd számít.

A székesfehérváriak gól nélküli dön-
tetlent játszottak Pakson, a Budapest 
Honvéd viszont házigazdaként 2-1-re 
legyôzte a címvédô Ferencvárost, így 
egy pontra felzárkózott a listavezetô 
mögé. A Vasas sorozatban harmadszor 
veszített, ennek ellenére továbbra is 
dobogós.

A Mezôkövesd, az Újpest és az MTK 
vereségével, valamint a Debrecen, a 
Diósgyôr és a sereghajtó Gyirmót 
gyôzelmével az alsóházban, illetve a 
kiesôzónában tovább sûrûsödött a 
mezôny.

Gyirmót-MTK  1-0
Vasas-Debrecen 2-3
Paks-Videoton FC 0-0
Diósgyôr-Újpest 3-1
Haladás-Mezôkövesd 4-2
Honvéd-Ferencváros 2-1

Élre állt a Honvéd
A labdarúgó NB I. 25. fordulójának 

rangadóján a Vasas egy fordulatos, 
három gólt és három kiállítás hozó 
mérkôzésen gyôzött a listavezetô Vi-
deoton ideiglenes otthonában.

A többi szombati mérkôzésen az 
MTK a Mezôkövesdet, a Debrecen a 
Gyir-mótot, a Bp. Honvéd a Haladást 
gyôzte le, míg az Újpest-Paks 
összecsapás döntetlennel ért véget.

Videoton FC-Vasas 1-2
Jóval élesebben kezdte a találkozót a 

Vasas, Remili szép szabadrúgásgóljá-
val meg is szerezte a vezetést. 

Az elsô félidô hosszabbításában jött a 
székesfehérváriak találata, amikor 
Suljic beadását Burmeister továbbítot-
ta a saját kapujába.

Szünet után mindkét együttes a 
vezetés megszerzéséért mozgósított 
nagy erôket: elôbb Scepovic ziccerét 
védte Nagy, a túloldalon Berecz közeli 
próbálkozását fogta Kovácsik. Berecz 
újabb – ezúttal távoli – lövését ütötte a 
fehérvári hálóôr kapufára, majd nem 
sokkal késôbb mindkét csapat tíz 
emberre fogyatkozott. Pár perc múlva 
Manjrekar a második sárgája után 
szintén mehetett idô elôtt zuhanyozni.

A slusszpoén a Vasasé volt, a ta-
lálkozó utolsó másodperceiben Murka 
góljával megnyerte a találkozót.

Debrecen-Gyirmót 2-1 (0-1)
MTK -Mezôkövesd 2-0
Haladás-Honvéd 0-1 (0-0)
Idegenbeli sikerével – a Videoton 

hazai vereségének is köszönhetôen a 
Honvéd a tabella élére állt.

Újpest -Paks 1-1 (0-1)
A 25. forduló zárómérkôzésén, 
Ferencváros-Diósgyôr 1-1 (0-1). 
Az elsô félidô legvégén Ugrai Roland 

szabadrúgásából Tamás Márk védhe-
tetlenül a hálóba fejelte a beívelt lab-
dát, amivel a szünetben a DVTK volt 
elônyben. A második játékrészben a 
cseréknek is köszönhetôen feljavult a 
Ferencváros és Varga Roland góljával 
a 76. percben kiegyenlített. Ezután 
jelentôs fölényben futballozott a há-
zigazda, kapufát is lôtt, de a gyôztes 
gólt nem tudta megszerezni.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Amerikai éjszaka, 2. 
Dráva, 3. Placindo Domingo nevét, 4. 
Csap, 5. Árva vármegyéé, 6. Corneille 
leszármazottja volt, 7. Palesztinok, 8. 
XIII. Alfonz, 9. Oscar, 10. „Ha halgat-
tál volna, bölcs maradtál volna”.

E heti kérdéseink:

1. Kinek a drámája A meráni fiú?

2. Mi a magyar neve a karabiner-

nek?

3. Kirôl nevezték el a ma Szlovákiában 

fekvô Érsekújvárt?

4. Mit neveztek --- latin eredetû 

szóval --- kalamusnak?

5. Kiket neveztek gányóknak?

6. Ki kapta meg 2000-ben az irodalmi 

Nobel-díjat?

7. Milyen anyagot készítenek kén, 

faszén és salétrom keverékébôl?

8. Milyen magyar néven ismerjük az 

örökzöld, nyítvatermô, mérgezô piros 

bogyójú díszfát, a taxus baccatát?

9. Mi volt az erdélyi Nagyszeben 

német neve?

10. Mi a neve a cséza nevû jármû-

nek? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Azt kérded: hogy vagyok?
Köszönöm jól; …vagyok.

Fáj a lábam, fáj a vállam,
a csontjaim, mind ahány van.
A csípômet ki kell cserélni,
így tovább nem lehel élni.

Ízületeim is fájnak,
gyógyszert arra nem találnak.
Vérnyomásom ugrál fel s le,
már nem tudom mit vegyek be.

Szívverésem aritmikus,
belôlem él a patikus.
Gyomrom is fáj de nem félek,
Losec, Zantek amin élek.

Allergiám néha kitör
és olyankor nagyon gyötör.
Tüdõm hörög, orrom folyik,
de pár perc és elmúlik.

Szemnyomásom sincsen rendbe’,
csepegtetek reggel, este.
Minap orvosom keresett,
mert vörös vérsejtem leesett.

Mivel a súlyom jócskán lecsökkent
azt mondta, hogy ô is meghökkent.
S hogy nincs-e daganat a belembe’
a huncutja belenézett a fenekembe.

Mindezek ellenére látod, hogy 
nem panaszkodok, köszönöm kér-
désed, én mindig jól vagyok!

* * *
A fáradtságom oka !
Eleinte a kevés alvásra és a sok 

stresszre fogtam, de most végre meg-
találtam az igazi okát! Azért vagyok 
fáradt, mert túl sokat dolgozom!

Tudniillik 10 millió lakosa van. Ma-
gyarországnak. Ebbôl 3,5 millió nyug-
díjas, ami azt jelenti, hogy a maradék 
6,5 milliónak kell elvégezni MIN-
DENT!

Hétszázezren tanulnak, ami azt je-
lenti, hogy a maradék 5,8 millióra ma-
rad az összes munka, de 800 ezren a 
kormánynak dolgoznak, így marad 5 
millió.

Félmillió embert alkalmaz a katona-
ság. Lenne még 4,5 millió aktív, de 600 
ezren még iskolakötelezett kor alatt 
vannak. Ha számba vesszük az összes 
munkaerôt, aki a parlamentben, pol-
gármesteri hivatalokban, állami tá-
mogatású intézményekben dolgozik, 
megkapjuk  azt a maradék 1,5 milliót, 
akire a tényleges munka elvégzése 
hárul.

Egy adott pillanatban 300 000 ember 
fekszik kórházban, van táppénzen, 
hozzájuk jön a félmillió munkanélküli, 
s már is láthatjuk: pontosan hétszáz-
ezer ember osztozik a terheken. Ja... és 

Egyperces tudományTudja-e, hogy mi is 
az a radai rosseb?

A Zala megyében fekvô kis falu, 
Nagyrada gyönyörû környezetben 
fekszik, a Kis-Balatonnal és a Balaton-
felvidéki Nemzeti Parkkal határos. 
Több emlékmû is található a köz-
ségben, de talán mégis a „radai rosseb” 
szólásmondásról ismert leginkább a 
település neve. A „radai rosseb egye 
meg” és a „radai rosseb rágja szét” 
káromló kifejezést fôleg Somogyban 
használták.
Radai rosseb és az Anjou-kor
A községet 1773 óta nevezik Nagyra-

dának, elôtte Rada néven szerepelt az 
oklevelekben. No de mi az a rosseb, és 
mi köze van ehhez a szép kis Balaton 
menti faluhoz? A történet gyökerei 
egészen az Anjou-korba, I. (Nagy ) La-
jos királyunk idejéig nyúlik vissza, aki 
kereken negyven évig, 1342-tôl 1382-
ig ült a trónon.

I. Lajos uralkodására esik a magyar 
középkori történelem fénykora. A bel-
sô béke és a stabil kormányzás miatt 
virágzott a kultúra, a kereskedelem, 
valamint a mezôgazdaság; évtizedekig 
tartó jólét köszöntött az országra.

A szilárd belpolitikai helyzet tette 
lehetôvé aktív diplomáciáját és sikeres 
hódító hadjáratait is, aminek köszön-
hetôen uralkodása alatt a Magyar Ki-
rályság az egyik legerôsebb európai 
nagyhatalommá vált.
Lajos testvére, András herceg még 

egy 1333-ban kelt dinasztikus szerzô-
dés alapján feleségül vette I. Johanna 
nápolyi királynôt (Johanna 1343 és 
1381 között uralkodott), azt remélve, 
hogy atyai nagybátyja, az 1343-ban 
elhunyt I. (Bölcs) Róbert végakarata 
szerint ô is megkapja a királyi címet.
A lovagkirály megbosszulta öccse 

halálát
Az akaratos Johanna azonban nem 

így gondolta, és férje számítását ke-
resztülhúzva, nem koronáztatta meg 

András herceget nápolyi királlyá. 
Nagy Lajos diplomáciai kísérletei – 
hogy az eredeti megállapodás szerint 
hozzájuttassa testvérét a királyi cím-
hez –-- szintén kudarcba fulladtak.

Szegény András herceg nem hogy a 
koronához nem jutott hozzá, hanem 
egy orvul kitervelt alattomos gyilkos-
ság áldozata lett: szeretônek éppen 
nem nevezhetô hitvese, Johanna pa-
rancsára ugyanis 1345. szeptember 9-
én a Nápoly mellett fekvô aversai ko-
lostorban ---- ahol egy vadászat 
alkalmával szállt meg a kíséretével ---, 
a királynô orvgyilkosai megfojtották.
A harcos lovagkirály, Nagy Lajos 

bosszút esküdött öccse haláláért. 
A kitûnô hadvezérként is ismert ma-

gyar király seregei élén Itáliába vo-
nult, hogy bevegye Nápolyt, és leta-
szítsa a trónról Johannát.

Tízezres serege élén 1347 novembe-
rében indult el Visegrádról Nápolyba. 

Az itáliai városállamok többsége tisz-
telettel behódolt a lovagkirály elôtt. A 
magyar király 1348. január 11-én Ca-
pua mellett tönkreverte Johanna új 
férje, Tarantói Lajos csapatait, mene-
külésre kényszerítve Johannát Ná-
polyból.

Nagy Lajos január 24-én vonult be 
Nápolyba, majd miután kijelölte hely-
tartóit, az Itáliában dühöngô pestisre 
is figyelemmel, 1348 májusában visz-
szavonult Magyarországra. Johanna 
azonban visszatért, és a magyar ura-
lom hamarosan összeomlott. Lajos 
1350-ben ismét hadjáratot indított Ná-
poly ellen, de ekkor sem sikerült tartó-
san megszereznie a királyságot.
Halálos itáliai “szuvenír” a radai 

ispotályban
A hadjáratból hazatérô sebesült, illet-

ve beteg katonák számára a király 
utasítására Radán ispotályt (kórházat) 
emeltek. A katonák azonban nemcsak 
harctéri sérüléseiket, hanem egy élet-
veszélyes kórt, a rossebet, azaz a szifi-
liszt is magukkal hozták Itáliából. 

A középkorban a nemi úton terjedô 
szifilisz vagy vérbaj a másik rettegett 
betegséghez, a leprához hasonlóan, 
gyógyíthatatlan kórnak számított.

A hagyomány szerint a vérbajt a szi-
filisszel fertôzött, és a radai ispotály-
ban lábadozó katonák terjesztették el 
Magyarországon.

Innen származik az „egye meg a ra-
dai rosseb” máig fennmaradt szólás-
mondásunk. 

Maga a rosseb a rossz seb kifejezésbôl 
ered a legnagyobb valószínûség sze-
rint, amivel a középkorban a szifili-
szeseket illették. (A magyar nyelvben 

a franc kifejezés is a szifiliszre vonat-
kozik, a franciakórból rövidítve.)

Mivel a vérbaj halálos kórnak számí-
tott, ha valakinek rosszat akartak, 
ezért mondták rá, hogy egye meg a 
radai rosseb.

A kifejezésnek van egy másik, ám az 
elôbbinél sokkal kevésbé valószínû 
értelmezése is, amely a hódoltság ko-
rából származtatja a szólásmondást. E 
szerint a radaiak a portyázó törökök 
elôl a környék nehezen megközelíthetô 
mocsaras, zsombékos területeire me-
nekültek. Az ingoványos területen so-
kak lábát megsebezték a tüskék, illet-
ve a sás, valamint a vízben korhadó 
faágak.

A nedves környezetben a sebek nehe-
zen gyógyultak, és gyakran elfertôzôd-
tek, a csúnya, elgennyesedett sérülé-
seknek pedig nemegyszer halálos 
vérmérgezés lett a vége. Akár így volt, 
akár úgy, az „egye meg a radai rosseb” 
napjainkban sem számít éppen jókí-
vánságnak, attól függetlenül, hogy a 
legtöbben talán nincsenek is tisztában 
e szólásmondás eredeti értelmével.

Tudja-e, hogy mi az 
ebek harmincadja?
Sok olyan érdekes, napjainkban is 

használatos szólásmondásunk van, 
amelynek homályba vész az eredete. 
A veretes „ebek harmincadjáról” 
azonban pontosan tudjuk, hogy honnan 
ered.
Szent István vezette be a harminc-

adot
Nézzük csak, ki és miért juthat az 

ebek harmincadjára? Ezt a kifejezést 
általában arra használják, aki sok 
pénzt veszít akár szerencsejátékon, 
akár egy rosszul elsült üzleti vállalko-
záson, vagy bármilyen más egyéb ok-
ból.

Az 1850-es évekig az „osztrák értékû” 
forint (jele: o.é.) 60 krajcárból állt.

Vagyis két krajcár egy forint 30-ad 
része volt.

Szent István uralkodása óta az a vám-
szabály volt érvényben, hogy a hatá-
ron átvitt árukért a felbecsült érték 
harmincad részét, azaz az osztrák 
idôkben 1 forint után 2 krajcárt kellett 
megfizetni. Ez volt a kincstár egyik 
legfontosabb bevételi forrása.

Bécs mohósága még a tokaji bor 
kereskedelmét is ellehetetlenítette

A 18. században fellendült a kereske-
delem, fejlôdött az ipar, ezért a Habs-
burg-uralkodók vámreformot hajtot-
tak végre. Bécs a vámok megemelése 
mellett döntött. A magyar mezôgaz-
dasági termékekre olyan óriási vámot 
vetettek ki, hogy a magyar terményke-
reskedôk külföldön versenyképtelenné 
váltak. Például a tokaji bor exportja 
gyakorlatilag megszûnt, és Magyaror-
szág gazdasági értelemben Ausztria 
gyarmata lett.

Egykor nem süteményt árultak, ha-
nem adót szedtek a Gerbaud helyén

A harmincadot a Harmincad Hivatal 
szedte be, amely stílszerûen a Har-
mincad utcában volt Pesten, a mai 
Gerbaud cukrászda helyén. Az utca 
ma is ezt a nevet viseli. (A Gerbaud-t 
1948-ban államosították, Vörösmarty 
cukrászda néven mûködött egészen 
1984-ig, ekkor visszakapta eredeti ne-
vét, és 1995 óta magántulajdonban 
áll.)

A Harmincad utcát korábban, a 17. 
század végén, 1695-tôl Vám utcaként 

most olvastuk a legújabb statisztikát: 
jelenleg 699.998 ember van  börtön-
ben.

Ez azt jelenti, hogy mindössze két 
emberre maradt minden munka: Rám 
és Rád.

Cseszd meg!!! Te meg pont interne-
tezel!  

* * *
Kisfiú áll édesanyjával a villamos-

megállóban. Az aluljáróból terhes nô 
bukkan föl, nagyjából 6 hónapos ter-
hes lehet. A kisfiú azonnal anyjához 
fordul:

--- Anyu, miért nôtt meg a néni hasa?
--- Mert gyereket vár.
A következô pillanatban egy nagyon 

dagadt idôs urat lát meg a gyerek a 
villamosmegállóban.

--- A bácsi mit vár?
--- A villamost.
--- Az meg is látszik!

* * *
 A Nagy Politikus (N.P.) elhalálozott. 

Az új helyzetben N.P. úgy érezte, 
nincs mitôl félnie. Amikor végre Szent 
Péter elé került, határozottan kopogott 
és szinte megállás nélkül akart bevo-
nulni a Mennyek Országába.

--- Tetteid és szavaid nem mindig 
fedték egymást, ezért nem is tudunk 
egyértelmûen dönteni rólad - mondta 
a nagy kapus. Ezért újszerû megoldást 
választottunk. Egy-egy napig leszel a 
pokolban és a mennyben, s utána te 
magad döntesz, hová akarsz menni. 
Döntésed végleges, sôt az örökkévaló-
ságra szól.

--- Minek ez? A mennyet választom.
--- Teheted, de csak a két próba nap 

után.
N.P. ezért elment a pokolba, s igen 

meglepôdött. Ott voltak barátai és ba-
rátnôi. Joviális öregúr fogadta, vicce-
ket mesélt és camparit ivott. Meg 
kínált is, enni, inni bôven volt, s a fel-
szolgáló leányok mellett más hölgyek 
is voltak, akik szemmel láthatóan ké-
szek voltak minden gondot elüzni N.P. 
homlokáról. A golfpályán is vidám volt 
az élet, a zene pedig vérpezsdítôen ha-
tott a klubban. Hamar vége lett a nap-
nak, s N.P. alig akarta hinni, hogy nem 
a mennyben volt, hanem a pokolban.

Másnap a mennyben járt. Tetszett a 
nyugalom, a felhôkön repkedô angyal-
kák kacagása, az áhítatot sugalló zene. 
Jó volt --- de mégis más, a korábbi 
életétôl teljesen eltérô dolog.

A harmadik napon Szent Péter meg-
kérdezte:

--- Nos, hogyan döntöttél?
--- Szégyellem egy kicsit, és ne is 

engedd le a hírt a Földre, de a tapasz-
talataim szerint mégis inkább a poklot 
választom.

--- Legyen, ahogy akarod.
N.P. tehát bevonult a pokolba. A klub 

helyén hatalmas szeméttelep, s barátai 
némi ételmaradék után kutattak, ha 
ugyan nem a golfpályán elhelyezett 
üstökben fôttek. Az üstök alatt a tüzet 
maga a fôördög rakta, s N.P. azonnal 
egy fortyogó üstbe került.

--- Hogyan? Hiszen tegnap minden 
más volt!

--- Az volt a kampány. Most már 
szavaztál. --- felelt az ördög.

* * *
- Apu! Nem láttad a könyvemet a 

hosszú élet titkáról?
- Elégettem.
- Micsoda? Mégis, hogy képzelted?
- Az anyósom nagyon olvasgatta 

mostanában...
***

I. (Nagy) Lajos király volt a 
magyar történelem egyik 
legsikeresebb uralkodója

is emlegették. Mária Terézia korában 
a külön megadóztatott dolgok, például 
a hidak használata vagy a szeren-
csejátékok után beszedett kincstári 
jövedelmet vámnak nevezték.

A harmincad megnevezést is tovább 
használták, bár ekkor már semmi köze 
sem volt a törtszámokhoz. Ekkor, a 18. 
század derekán jött divatba az „örökös 
tartományok” területén a genovai lot-
téria, azaz a lottó, és lett államilag 
támogatott játék.
A lottójátékot is természetesen 

megadóztatta az udvar.
A bécsi pénzügyminisztérium kita-

lálta, hogy a szerencsejáték megadóz-
tatásából milyen jól lehetne fedezni az 
udvar fenntartását. És mivel ebbe 
beletartozott a ménes és a kutyafalka 
is, ha valaki veszített a játékon, azt 
mondták, ebek harmincadjára jutott.



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
07:25 Ridikül
Annyi ember vagy, ahány 

kultúrát ismersz
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:40 Három jármód
Portugál dokumentumfilm-

A sorozat készítôi elláto-
gatnak a Portugál Mûlovag-
lás fellegvára, majd bemu-
tatják, hogyan  készítik fel 
az Alter Real-ban a lovakat 
az iskolába járásra. 
09:10 Világ
09:35 Summa 
09:55 Útmutató 
10:20Azutódokreménysége   

  10:55 Néma harang 
Ormány Erdélyben mint-

egy 150 olyan, egykoron 
magyar falu van, ahol 
néhány évtizeddel ezelôtt 
még mûködött a templom.   
11:00 Angol nyelvû hírek
11:25 Kétezerpengôs férfi 

(1942) Magyar romantikus 
film  Szereplôk: Bulla Elma , 
Kökény Ilona, Hajmássy 
Miklós, Simor Erzsi (Csibi), 
Vaszary Piri 1934-et írunk. 
Nehéz idôk, rossz évek. Dr. 
Sebesi Gáspár egy a nyo-
morgó fiatalember közül. 
Most elsô komoly ügyvédi 
sikere elôtt áll. Kétezer 
pengôt kap, ha megnyeri a 
pert, s elveheti Csibit a ra-
gyogóan szép, de könnyû-
vérû lányt. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:15 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk  Somodor
községbe látogattunk el.   

14:10 Öt kontinens 
14:40 Itthon vagy!
15:05 Roma Magazin
15:30 Domovina 
16:00 Duna anzix

Közel 3000 kilométeres utat 
jártunk be, követve a Duna 
folyását.
16:20 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
17:15 Család-barát
18:25 Ízôrzôk (2012)

Noszvaj Egertôl nem 
messze található kedvelt 
turisztikai célpont.
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?!  Nemcsák 

Károly születésnapjára
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája
00:25 Hagyaték (2014)

- Székely Határôrség
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenés filmsorozat
02:15 Kétezerpengôs férfi 

(1942)1934-et írunk. Nehéz 
idôk, rossz évek. Dr. Sebesi 
Gáspár egy a nyomorgó 
fiatalember közül. Most 
elsô komoly ügyvédi sikere 
elôtt áll. 
03:50 Nyitott stúdió (1992)   

 Phrala (Testvérek)
04:05 Hogy volt?!  Nemcsák 

Károly születésnapjára
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

2017. április 20. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Április 24. hétfô Április 25. kedd Április 26.  szerda

Április 27.  csütörtök

Április 28. péntek Április 29.  szombat Április 30.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:00 Ízôrzôk (2012)
Noszvaj Egertôl nem 

messze található kedvelt 
turisztikai célpont. 
07:35 Ridikül
Amit a világról mindig is 

tudni akartál
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Térkép
09:20 Család és otthon
09:40 Evangélikus magazin 
10:05 Reformáció hétrôl 

hétre
10:15 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:45 Néma harang 
Páncélcseh Mára azonban 

a legtöbb településen ezek a 
mûemlékek romosak, elszo-
morító látványt nyújtanak, 
és arról a korról tanúskod-
nak, amikor a magyarság 
még nem volt szórványban.
10:55 Angol nyelvû hírek
11:15 Életre ítéltek! (1941)
MagyarjátékfilmSzereplô

k: Jávor Pál (Keresztessy 
Péter), Mihályffy Béla, 
Hidvéghy Valéria, Somlay 
Arthúr, Peéry Piri A szo-
morú, visszahúzódó Keresz-
tessy Péter textilmérnök 
felkelti a gyár tulajdonosá-
nak és lányának érdeklô-
dését. A férfi titka: börtön-
viselt ember. Hirtelen fel-
indulásból megölte elhunyt 
felesége unokatestvérét, 
aki drága halottjának emlé-
két befeketítette. Kislánya 
idôközben elveszett. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:15 Minden tudás 
13:40 Hazajáró 
14:10 Térkép
14:35 Életkor 
15:00 Srpski ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:30 Unser Bildschirm 
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:00 Útravaló 
16:20 Szenes Iván írta 

(2014) Slágermûsor
17:15 Család-barát
18:25 Ízôrzôk (2012)

 Szatmárcseke az ország 
legészakkeletibb csücské-
ben, a Felsô-Tisza vidékén 
fekszik.
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Cirkuszfesztivál 2014
A Fôvárosi Nagycirkuszban 

2014. január 13-án került 
sor a 10. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál Gálájára.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon!

 22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája
00:25 Hagyaték (2014) 
Az élet úttörôi - Magyar 

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

(2014) Zenés filmsorozat
02:20 Életre ítéltek! (1941) 
Magyar játékfilm (ff.)
04:10 Cirkuszfesztivál 2014 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:00 Ízôrzôk (2012)
Szólád Balatonszárszótól 

délre, a Somogyi dombok 
által körülzárt vidéken fek-
szik a jó borairól ismert 
07:35 Ridikül
Apáról fiúra
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika
09:20 Útravaló
09:35 Az én ’56-om

 Petró János
09:50 Önkéntesek
10:15 Kereszt-Tények
10:25 Így szól az Úr!
10:30 Reformáció hétrôl 

hétre
10:45 Néma harang 
Pókafalva
 10:55 Angol nyelvû hírek
11:20 Elektra (1962)
Magyar tévéjáték  (ff.)
Szereplôk: Berek Kati, 

Bessenyei Ferenc, Bod Te-
réz, Darvas Magda, Földé-
nyi Kórus, Gelley Kornél, 
Gobbi Hilda, Elektra, a sors-
üldözött görög királylány 
tragédiája elevenedik meg 
elôttünk Psota Irén fan-
tasztikus alakításában. Miu-
tán anyja, Klütaimnesztra 
megölte a trójai háborúból 
hazatért apját, Agamem-
nónt, a szenvedô Elektra 
minden gondolata az erköl-
csi elégtétel körül forog. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:15 Kék bolygó
13:40 Az én ’56-om

 Dr. Debreczeni László
13:50 Az én ’56-om

  Juhász Árpád
14:05 Magyar Krónika
14:35 Család és otthon 
14:55 Rondó 
15:25 Kvartett
15:55 Az én Afrikám - 

Sáfrány Józseffilmsorozata  
 16:20 Szenes Iván írta
17:15 Család-barát
18:25 Ízôrzôk (2012)

  Magyaregregy
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Szenes Iván írta 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül
Zenélô tudósok
23:25 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája
00:25 Hagyaték (2014)

„Csak egy éjszakára” - A 
nagy háború poklában
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Elektra (1962)

Magyar tévéjáték  Psota 
Irén (Elektra) 
03:50 Nyitott stúdió (1992)   

Sátoraljaújhelyi Hagyo-
mányörzô együttes
04:05 Szenes Iván írta

  05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:00 Ízôrzôk (2012)
Magyaregregy A közel 

hatszáz éves, a Máré-várról 
és kegyhelyérôl ismert Ma-
gyaregregy a Kelet-Mecsek 
lábánál, Pécs és Szászvár 
között fekszik. 
07:35 Ridikül
Zenélô tudósok
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)
09:20 Iskolapad
09:40 Élô egyház
10:05 Katolikus krónika
10:30 Isten kezében
10:55 Néma harang 
Szancsal Erdélyben mint-

egy 150 olyan, egykoron 
magyar falu van, ahol né-
hány évtizeddel ezelôtt még 
mûködött a templom. 
11:05 Angol nyelvû hírek
11:35 DOROTTYA vagyis a 

DÁMÁK DIADALMA A 
FÁRSÁNGON (1973)
Szereplôk: Benkô Péter 

(Ecse), Dôry Virág (Citére), 
Gobbi Hilda (Dorottya), 
Harsányi Frigyes (Cser-
házy), Káldy Nóra (Thália), 
Nagy Attila (Bordács)
Csokonai Vitéz Mihály 

DOROTTYA vagyis a DÁ-
MÁK DIADALMA A FÁR-
SÁNGON címû mûvének 
címszerepében emlékezetes 
alakítást nyújt a sokoldalú 
és karakterszerepekben ki-
váló Gobbi Hilda, ismét 
megcsillogtatva tehetségét 
és fergeteges humorát.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:40 Rúzs és selyem
14:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)
14:40 Esély
15:00 P’amende
15:30 Öt kontinens
16:00 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata    
16:20 Szenes Iván írta (2014) 
Zenés filmsorozat
17:15 Család-barát 
18:25 Ízôrzôk (2012)

 Ecseny Somogy megye 
észak-keleti részén, Bala-
tonlellétôl 39km-re délre 
fekvô kis település. 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Van képünk hozzá –  

Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jeleneteibôl    
22:30 Ridikül
Ha szól a jazz
23:25 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája
00:20 Hagyaték (2014)

Virágzó Magyarország - 
Károly Róbert aranyforintja
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta
02:20 DOROTTYA vagyis a 

DÁMÁK DIADALMA A 
FÁRSÁNGON (1973)
Magyar tévéjáték
 03:45 Nyitott stúdió (1992)
Inkana együttes
04:05 Önök kérték
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
06:40 Ízôrzôk (2012)
Ecseny A filmbôl megis-

merhetjük a savóleves, a 
borleves, a húsos káposzta 
gôzgombóccal, a szódabi-
karbónás kanálfánkot.
07:10 Kulturális Híradó
07:40 Nótahangverseny 

(1997)  Gyulán Magyar szó-
rakoztató mûsor 
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Unió28
09:15 Itthon vagy!
09:40 Hazajáró 
10:10 Rúzs és selyem
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Mindenki mást szeret 

(1940)  Magyar játékfilm
Horváth Gábor orvos a fa-

lu szociális és egészségügyi 
fölemelkedéséért harcol. 
Ebben a küzdelemben Jolán 
testvér, zöldkeresztes nôvér 
a társa. Nem úgy a felesége, 
aki a vidéki unalmat a fiatal 
gróffal szövôdô viszonnyal 
ûzi el. Amerikai filmszínész 
érkezik a faluba forgatásra.   
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 A MAGYAR MÛVÉ-

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

történelem és irodalom 
mindenkinek
14:40 Hangvilla
Beethoven énekel? A mai 

Hangvillában Beethoven 
csodás és különös késôi 
mûvészetével foglalkozunk, 
Szüts Apor segítségével.
15:15 Hogy volt?!  Nemcsák 

Károly születésnapjára
Mocsolyástelepen szüle-

tett.  2011 óta pedig a József 
Attila Színház igazgatója.
16:15 A legdélebbi magya-

rok A film az al-dunai szé-
kelyek, azon belül a székely-
keveiek egészen sajátságos 
történetét mutatja be. Kide-
rül az alkotásból, hogy az 
ausztráliai nagyváros Mel-
borune és Székelykeve kö-
zött milyen kapcsolat van. 
17:15 Család-barát 
18:50 Térkép
19:20 Ízôrzôk Nekézsenybe
egy kedves ismerôsünk 

ajánlására érkeztünk
20:00 Mindenbôl egy van 

(2015) A teszt Anikó meg-
lehetôsen szokatlanul vi-
selkedik.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Fábry
22:55 Tóth JánosHedonista 

nap Magyar sitcom
  23:25 Opera Café

A Magyar Állami Operaház 
magazinmûsora.
23:50 Evangélium

  00:25Három jármód
Portugál dokumentumfilm-
sorozat
 00:55 Himnusz      
 01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:30 Gasztroangyal (2017)   
Egészséges, finom és gaz-
daságos ételek
02:25 Virtuózok 2017

  Válogató - nagyok 
04:05 Mindenbôl egy van
Anikó viselkedése?

  05:00 Híradó     
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal (2017)  
Egészséges, finom és 

gazdaságos ételek
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Minden tudás
09:10 Profit7
09:40 Kárpát expressz
10:05 Noé barátai
10:35 Térkép
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Virtuózok 2017
Válogató - nagyok
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:15 Nagyok 
Sebô Ferenc 2. epizód
13:40 Reformáció hétrôl 

hétre
13:50 Szent László és mi - 

Csaba testvérrel
14:15 Az én ’56-om
Dr. Debreczeni László
14:25 Az én ’56-om
Juhász Árpád
14:40 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2017)
15:10 Rúzs és selyem
15:40 Önök kérték
16:35 ELIXÍR avagy ho-

gyan legyünk fittek, derû-
sek, aktívak 50+? (2014)
Mit együnk, hogyan éljünk, 
miként mozogjunk, hogyan 
ápoljuk a lelkünket
17:00 ELIXÍR avagy ho-

gyan legyünk fittek, derû-
sek, aktívak 50+? (2014)
  17:35 Család-barát
19:00 Öt kontinens
19:30 Szerelmes földrajz
20:00 Gasztroangyal (2017)
Egészséges, finom és gaz-

daságos ételek Marcsi öt-
leteket gyûjt, segítségül 
hívja az olasz és a roma 
gasztronómia szakértôit
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 NEMZETKÖZI 

DZSESSZNAP MüpArt 
(2014)  Szakcsi World Jazz 
Project Szakcsi Lakatos 
Béla a magyar jazz egyik 
legnagyobb formátumú 
alakja.
23:05 Harmincad u. 6. 
23:15 Az On The Spot be-

mutatja: Egy gádzsó utazása 
Romanisztánban (2015) 
Bûntér Hosszú, börtönben 
töltött évek után elítéltek 
beszélnek bûnrôl és saját 
helyzetükrôl.   És Auschwitz 
túlélôinek megrázó történe-
tei --- hogyan lehet meg-
birkózni a történelem egyik 
legsötétebb emlékével?
00:10 Hangvilla
00:35 Világörökség Portu-

gáliában A Belém-torony
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Hogy volt?!

Magyar balett világsztárok
02:25 És akkor a pasas 

(1966) Magyar játékfilm 
Szereplôk: Sinkovits Imre 
(rendezô), Latinovits Zoltán 
(fônök), Psota Irén, Major 
Tamás, Törôcsik Mari Az 
ôsz filmrendezô visszatekint 
addigi pályájára, melynek 
emlékeit átszínezve filmöt-
letként ajánlja volt tanítvá-
nyának.
04:10 Slágertévé (2001) 
  05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:00 Ízôrzôk (2012)
Szatmárcseke az ország 

legészakkeletibb csücské-
ben, a Felsô-Tisza vidékén 
fekszik. A történelmi, iro-
dalmi nevezetességein (itt 
halt meg, a családi birtokon 
Kölcsey Ferenc 1838. au-
gusztus 24-én, s ma itt 
található emlékszobája) 
07:35 Ridikül
HANG-ok nyomában
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Nagyok
Sebô Ferenc
09:20 Esély
09:40 Kék bolygó 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:30 Új nemzedék
11:00 Néma harang 
Papd Erdélyben 
11:10 Angol nyelvû hírek
11:20 Világörökség Portu-

gáliában Évora
11:45 Dunakanyar (1973)
 Szereplôk: Hámori Ildikó, 

Sztankay István,  A Duna-
kanyar egyik presszójában 
betoppan egy férfi. Rossz 
kedvét szeretné enyhíteni 
egy kávéval, s talán a 
beszélgetéssel, ami kialakul 
a kávéfôzônô és ô közötte. 
Két magányossá váló ember 
véletlenszerû találkozása s 
ennek kapcsán inkább váz-
lata, mint megfogható ígé-
rete annak, hogyan válhat 
párhuzamossá két életút…
Karinthy Ferenc írásából 
Szinetár Miklós rendezé-
sében láthatjuk 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Magyar gazda
13:40 Noé barátai 
14:10 Nagyok

  Sebô Ferenc
14:35 Kárpát expressz 
15:00 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:30 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:00 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata    
16:20 Szenes Iván írta (2014) 
Zenés filmsorozat
17:15 Család-barát 
18:25 Ízôrzôk (2012)  Szólád 

Balatonszárszótól délre, a 
Somogyi dombok által kö-
rülzárt vidéken fekszik
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55 Mindenki Akadémiája 
00:25 Hagyaték (2014)

Szép magyar liliom - Szent 
Margit hagyatéka
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta (
02:20 Dunakanyar (1973)
Magyar tévéjáték  (ff.)
03:35 Magyarország, sze-

retlek!
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

Színes cementtel kúpcserepeit (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

karítást is végzek (szükséges ez a tûz 
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is 

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem je-

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad 
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes 
megbeszélés szerint –– saját ott-
honában is felkeresi. Telefonon 9596-
6611 (Melbourne). Kérje Izabellát.

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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

KIÁRUSITÁS. 
Április 22-23-tól 

négy héten át minden 

szombat-vasárnap a kiárusítom 

piaci standom teljes készletét. 

Háztartási cikkek, ruhanemû, 

bútor, minden ami csak 

elképzelhetô 

egészségi okokból  olcsón eladó. 

Cím:  

18 / 43-47 Doveton Ave 
Eumennerring 3177.

Megérkezett Magyarországról 

a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes
masszázs gelék, vegyszerek. 

Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 
alkalmas a visszeres lábra.

Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.
Ausztrália és New Zealand fehatalmazott forgalmazója.

Telefonon István: 0407 683-002 vagy (03) 9439-7067
Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au
gh@grapevine.com.au

Bentlakó gondozónôt
keresünk idôs hölgy mellé 

Bondi Junction-ban 

április végétôl.

Felügyelet, ellátás naponta 

délután 5-tôl délelött 10-ig, 

nappal pedig heti két napon 

könnyû házimunka. 

Különálló szoba fürdôszobával 

modern épületben, 

jó közlekedéssel.

Kiváló lakásmegoldás 

középkorú hölgy számára.

Érdeklôdés:
marykery@bigpond.net.au

vagy

0409 118-379


