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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
aki 1960-ban alapította meg a Kazinczy-díjat a szépen beszélô hivatásos elôadók 
jutalmazására, 1964-ben pedig nyelvmûvelô sorozatot indított a Magyar Rádi-
óban. A díjat 1973-tól a pedagógusképzô intézmények hallgatói, 1986 óta 
újságírók, 1994 óta pedig általános és középiskolai tanárok is megkaphatnak.

Hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mára a nemzet határokon átívelô 
egyesítésének egy fontos megnyilatkozási formája, amelyben nagy szerepe 
van az elôször 1966-ban megrendezett Szép Magyar Beszéd versenynek, a 
Kazinczy-díjnak, a verseny nyomán kialakult munkaközösségeknek, nyelvi 
táboroknak, beszédmûvelô köröknek, a rádiómûsornak, az Édes anyanyelvünk 
címû folyóiratnak, a közösségi és a videómegosztó oldalaknak.

Borkai Zsolt, Gyôr polgármestere (Fidesz-KDNP) köszöntôjében 
elmondta, hogy a magyar nyelv közkincs, amelyet meg kell ôrizni és tovább kell 
adni a jövô nemzedékének.

Hozzátette, hogy a város nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására.
A Szép Magyar Beszéd verseny döntôjére 120 magyarországi és mintegy 

harminc határon túli diák érkezett. A résztvevôk pénteken a szabadon választott 
szövegeket olvassák fel, szombaton pedig a kötelezô szövegeket. A Kazinczy-
érmeket és -díjakat, valamint a Péchy Blanka-díjat vasárnap adját át.

A zsûri három bizottságban bírálja el a versenyzôket, amelyeket Balázs 
Géza, az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke, Szakonyi Károly Kos-
suth-díjas író és Kováts Dániel Kazinczy-díjas fôiskolai tanár vezetnek.

Divatba jötta széf
Továbbra is jelentôs igény mutatkozik a banki ügyfelek részérôl a széf-

szolgáltatás iránt. Van olyan bank, ahol a jelentôs kereslet miatt több mint öt-
száz új szekrényt telepítettek, más pénzügyi cégnél pedig várólista van.

A növekvô keresletben egyes cégek üzleti rést látnak, azonban a bankoktól 
független értékmegôrzô szolgáltatás nyújtását a piacfelügyelet aggályosnak 
tartja. A Magyar Nemzeti Bank tavaly több vállalatot tiltott el ettôl a tevékeny-
ségtôl. Az indoklás szerint az ilyen társaságok a jegybanki engedély megszer-
zéséhez szükséges fokozott biztonsági, szigorú személyi, tárgyi és informatikai 
feltételeknek jellemzôen nem felelnek meg, viszont az ügyfelekben hamisan 
alakítanak ki biztonságérzetet.

Az ország több részén is igen keresettek a széfek. Ugyan Budapesten a leg-
nagyobb a telítettség, az tûnik ki, hogy ahol van szolgáltatás, ott a kihasználtság 
is magas, függetlenül attól, hogy mekkora a település. Az értékmegôrzôt keresô 
ügyfeleknek azzal is számolniuk kell, hogy az adott bank kinek hajlandó szol-
gáltatni. A nyilatkozó pénzintézetek többsége kizárólag számlavezetô ügyfelek-

Magyar Élet
Hungarian Life

Felelôs szerkesztô és kiadó: Márffy Attila
Sydneyi szerkesztô: Józsa Erika

Fôszerkesztô: Csapó Endre

Irodák:

Melbourne
15 Roselyn Crescent.

East Bentleigh, Vic. 3165
Tel. : (03) 9557-2422
Fax: (03) 9563-9101

E-mail:
amarffy@netspace.net.au
Levélcím: P.O. Box 210,

Caulfield, Vic. 3162

Sydney
22 Marinella Street

Manly Vale, NSW. 2093

Telefon: (02) 9907-6151

E-mail:

hungarianlifesydney@gmail.com

mecsapo@bigpond.com

Hirdetési díjszabás: $ 5.50/cm/column (Incl. GST)
(Hasábonként 1 cm mély és 5 cm széles)
Elôfizetés egy évre GST-vel együtt $ 200.—

Advertising rate: Classified: $ 5.50/cm/col. (Incl. GST)
Half page: $ 300.—   Full page: $ 550.—
Translation and artwork free of charge.

Proprietor and Publisher: Hungarian Life Publishing
Printed by Attila Márffy, 15 Roselyn Cresc. East Bentleigh, Vic. 3165.

Május 5-én Györgyi névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Angelus, 

Angelusz, Árvácska, Erna, Ernella, 
Gotárd, Gothárd, Gyöngyi, Györe, 
György, Györgyike, Györk, Györke, 
Iduna, Irén, Iréne, Irina, Judit, Jutka, 
Jutta, Kocsárd, Merima, Nyék, Piusz, 
Viola névnapja van.
Május 6-án Ivett, Frida névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ditta, 

Eliz, Evetke, Federika, Friderika, Ida, 
Iduna, Ivetta, János, Judit, Jutka, Oví-
diusz, Szavéta, Tamara, Tankréd, Zsó-
ka névnapja van.
Május 7-én Gizella névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bende-

gúz, Dalma, Domicián, Domitilla, Ger-
mán, Giza, Késa, Napóleon, Szaniszló 
névnapja van.
Május 8-án Mihály névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Acsád, 

Ádomás, Akács, Décse, Dezideráta, 
Gécsa, Gejza, Géza, Gyécsa, Gyôzô, 
Iduna, Ottokár, Péter, Petô, Stella, Ulla 
névnapja van.
Május 9-én Gergely névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Beáta, 

Édua, Fehéra, Fehérke, Gerô, Györe, 
György, Györk, Györke, Hófehérke, 
Karla, Karola, Karolin, Karolina, Ka-
rolt, Katalin, Katarina, Katerina, Ka-
tinka, Kristóf, Krisztofer, Lana, Sar-
lott, Sarolta névnapja van.
Május 10-én Ármin, Pálma név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Aina, Ai-

nó, Ajna, Ajnó, Alda, Áldea, Alexia, 
Antónia, Armand, Armanda, Arman-
dina, Blandina, Cserne, Csikó, Csörsz, 
Filadelfia, Gardénia, Gordána, Gor-
don, Jávorka, Jázmin, Joáb, Jób, Kori-
don, Mira, Miranda, Miretta, Palmira 
névnapja van.
Május 11-én Ferenc névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Fábió, Fá-

biusz, Fabríció, Fabrícius, Fabríciusz, 
Filip, Fülöp, Gujdó, Izidor, Izidóra, 
Izor, Jakab, Jákó, Jákob, Jakus, Kal-
liszta, Majlát, Mályva, Mirandella, Mi-
randola névnapja van.

Tüntettek a 
„CEU-s vircsaft” ellen

Tián Pál, az Értünk Értetek Keresztény Mozgalom szóvivôje a „nemzetel-
lenes megmozduláscunami” ellen tiltakozva arról beszélt, hogy az egyetem 
melletti tüntetéseken „Budapest lakosságának öt százaléka hôbörög”, 
ráadásul a résztvevôk zöme külföldi.

Hangsúlyozta, megmozdulásukkal nem Orbán Viktort támogatják, kor-
mányváltást szeretnének, de jobbról, „békében és boldogan akarunk élni Ma-
gyarországon, magyarként”, és „nem akarjuk a liberális anarchiát”.

Bertha Szilvia, a mozgalom elnöke szerint a CEU-nál sokkal nagyobb 
problémák vannak az országban, így az emberek 99 százalékát nem érdekli ez a 
kérdés, hiszen milliók küzdenek a túlélésért.

Poszpischek Tamás, a labdarúgó szurkolói csoportok szervezetének képvi-
selôje azt hangsúlyozta, nem szeretnék, ha túl sokáig, például a jövô évi 
választásokig tartana ez „a liberális Woodstock”, már csak azért sem, mert a 
CEU nem országos ügy.

A közösségi médiában hirdetett demonstráció kezdetén féltucatnyi, magyar 
és uniós zászlóval felszerelkezett ellentüntetô jelent meg, de a két tábort a 
rendôrök elválasztották egymástól.

Kövér László: az együvé tartozást legerôteljesebben az anyanyelv határozza 
meg

Az együvé tartozást a legerôteljesebben az anyanyelvünk határozza és 
pecsételi meg –-- mondta az Országgyûlés elnöke Gyôrben, a Szép Magyar 
Beszéd verseny 52. Kárpát-medencei döntôjének megnyitóján.

Kövér László a mintegy százötven magyarországi és határon túli diák, 
valamint ötven felkészítô tanár elôtt mondott beszédében hangsúlyozta: a 
versenyelvû és teljesítményközpontú 21. században legnagyobb értékünk és 
esélyünk az észjárásunk, a gondolkodásmódunk és világlátásunk, amely 
magyar nyelvünkben fogan meg és általa kristályosodik ki.

A magyar nyelv mint érték azonban nemcsak oltalmat nyújt, hanem oltalmat 
is igényel –- fûzte hozzá.

Kiemelte: aki nem tartja tiszteletben saját anyanyelvét, annak a gondolatai 
sem lehetnek egészségesek. A nyelv romlásával romlik a gondolkodás és a 
teljesítmény is, ezért a nyelvrontás mindig a magyar esélyek romlását is 
jelenti, míg anyanyelvünk védelme az egyéni és közösségi önmegvalósításunk 
esélyeit növeli.

A magyarok nem akarják „varázstalanítani” az anyanyelvet, hanem meg 
akarják ôrizni, hogy az a jövôben is megôrizhesse a magyar nemzetet.

Elismeréssel tartozunk azoknak, akik a tudatos magyar nyelvmûvelés és a 
hatékony magyar nyelvvédelem pártjára állnak, akik segítenek felismerni 
minden magyar fiatalnak és kevésbé fiatalnak az anyanyelvünk értékét --– 
folytatta.

Felidézte, hogy a reformáció idején az anyanyelv érlelte meg a nemzeti gon-
dolatot, amely a reformkorban vált termôvé. A nyelv ereje fogalmazta meg a 
magyar szabadság és függetlenség eszményét és segítette annak valóra 
válását.

Beszédében megemlékezett Péchy Blanka színésznôrôl, nyelvmûvelôrôl, 

TISZTELJÉTEK AZ 
ANYÁKAT

Tiszteljétek az Anyákat,
Mert bennük van az élet,
Legyen Ô fekete vagy fehér,
Ne tégy különbséget.
Mert tiszteletet érdemel,
Ki az életet mgszüli,
Éljen bárhol e Földön,
S Anya a neve neki
Megfogan az élettel,
Birkozik a halállal
Betegágy mellett virraszt,
Örök szorongással.
Bánatodat megoszthatod,
Mindig a barátod marad,
Akkor is kitart melletted 
Mikor már mindenki elhagy.
Tiszteljétek az Anyákat,.
Ô ott fog álllni jóban, rosszban,
 Szeressétek ôket amig lehet,
Mert Anya csak egy van.

Szabó Sz. István 
(Melbourne, 2017. március)

Tájkép: Magyarország 2017. április 17.



nek biztosít széfet, a bankszámlára terhelik a havidíjat. Ez alól kivétel az OTP és 
az FHB, ezek a bankok nem teszik a széfbérlés feltételévé a számlavezetést. Az 
FHB-nál azonban megjegyezték, hogy a számlavezetôk –-- különösen a kiemelt 
ügyfelek –-- jóval kedvezôbb feltételek mellett bérelhetnek széfet.

A nyilatkozó bankok egyöntetûen úgy nyilatkoztak, hogy nincs és nem is 
lehet rálátásuk arra, mit tesznek be az ügyfelek az értékmegôrzôbe. Ez azért is 
érdekes, mert meglehetôsen szigorú szabályok és tiltólisták vannak érvényben. 
Itt túl sok meglepetés nincs. Mint azt az Oberbanknál kifejtették, a bérlô a széf-
ben nem helyezhet el gyúlékony, robbanó- vagy más tûzveszélyes anyagot, sem 
olyan tárgyat, amely tüzet, robbanást vagy egyéb kárt idézhet elô vagy veszé-
lyezteti a személyi biztonságot.

Ilyen anyagok többek között a vegyszerek, a gyógyszerek, a sugárzó anya-
gok, a fegyverek, a lôszerek vagy a kábítószerek. A tiltott anyagok listája a leg-
több helyen hasonló, de az MKB és az UniCredit például készpénz széfben való 
tárolását is tiltja. Rendkívüli esetekben, mint amilyen az ügyfél halála vagy 
rendôrségi megkeresés, a rekeszt hatósági határozat vagy házkutatási parancs 
alapján nyithatják fel.

Mint azt a Sberbanknál elmondták, a bank a széf biztosításánál a forgalomban 
szükséges gondossággal jár el, elemi kár esetén minden széfért csak a megfize-
tett bérleti díj alapján meghatározott maximális értékhatárig felel. 

A celebek helyett Arany Jánost 
ajánlják példaképnek

Formabontó Arany János-album jelent meg a költôrôl elnevezett 2017-es 
emlékév kapcsán. A 6 ezer példányszámban kiadott kötet nem csak a Kárpát-
medencében, hanem a nyugati magyar diaszpóra köreiben is elérhetô lesz. A 
megvalósulást több milliós támogatással segítette a Pallas Athéné Domus Con-
cordiae Alapítvány. A globalizált világban fontos, hogy a gyökereinket megerô-
sítsük és felismerjük, hogy valami sokkal értékesebbel rendelkezünk, mint az 
olcsó, import kultúra --- fogalmazott Nagyszalonta polgármestere. 

az Arany János emlékév kapcsán frissen megjelent formabontó 
albumról. 

Török László szerint Arany János kétszáz éve kijelölte az erkölcsi ka-
paszkodókat, a mostani kötet pedig képes erôsíteni az emberekben a 
magyarsága iránti elkötelezettséget.

Az „Arany Szalontája, Szalonta Aranya” címet viselô album a FIDEM Egye-
sület kiadásában és a Méri Ratio kiadó gondozásában jelenhetett meg hat ezer 
példányban, mindehhez az anyagi támogatást pedig a Pallas Athéné Do-mus 
Concordiae Alapítvány (PADOC) adta, összesen több mint 12 millió forintot.

A kiadvány arra a kérdésre keresi a választ, hogy a nagy költô számára mit 
is jelentett Nagyszalonta és a települést hogyan gazdagította az ô költészete. A 
PADOC segítsége megnyitotta a lehetôség arra is, hogy az album ne csupán a 
Kárpát-medencében találjon gazdára, hanem a nyugat-európai, illetve az észak-
amerikai magyar diaszpóra köreiben is elérhetôvé váljon.

A március eleji könyvbemutatón Dánielisz Endre nagyszalontai helytörté-
nész mellett jelen voltak a kötet szerzô is: Faggyas Sándor újságíró és Patócs 
Júlia, a nagyszalontai Arany János Mûvelôdési Egyesület elnöke. Számos 
dolog köztudott Arannyal kapcsolatban --- például barátsága Petôfi Sándorral --
---, a szerzôk ugyanakkor meghaladják az unásig ismert toposzokat: rendszerezik 
a költôrôl és Nagyszalontáról való ismereket, az olvasó képet kaphat a városról, 
és Arany teljes életújta is megismerhetôvá válik.

Török László polgármester az eseményen úgy fogalmazott, hogy Nagysza-
lonta mindig is a jó sztorik szülôvárosa volt, Arany János öröksége pedig meg-
tisztelô felelôsség. 

A költô városában élni egyszerre kiváltság és olyan próbatétel is, 
aminek meg kell felelni.

Az új Arany-album mellett a nagyszalontai döntéshozók arra is figyeltek, 
hogy a kommunista idôszak alatt szociális lakássá degradált szülôházát Arany-
hoz méltó állapotba hozzák.
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HÍREK
A magyarság úraegyesítése 

a világban
Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelôs helyettes 

államtitkára elôadásában 2010-tôl kezdôdôen a legfontosabb feladatnak nevezte 

a magyarság újraegyesítését a világban. Ennek eredményire térve emlékez-

tetett arra, hogy az egyszerûsített honosításnak köszönhetôen eddig csaknem 

830 ezer külhoni magyar vált állampolgárrá, 110 ezer diaszpórában élô magyar 

kapta vissza állampolgárságát. „Egyre közelebb kerülünk ahhoz a célhoz, 
hogy 2018-ra az egymilliomodik új magyar állampolgár is letegye esküjét” 

--- hangoztatta a politikus. 

Jelezte, hogy míg 2009-ben az akkori kormányzat 9 milliárd forinttal támo-

gatta a külhoni magyarokat, addig tavaly a nemzetpolitikai államtitkárság és a 

Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt. 73 milliárd forinttal segítette a magyar közössé-

gek megerôsödését világszerte.

A helyettes államtitkár a további célok között említette a szórványban mû-

ködô oktatási rendszer és gazdasági kapcsolatok erôsítését.

Szász Jenô, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke szerint akkor lehet 

„modern eszközökkel jó válaszokat adni a huszadik század fájdalmaira, ha 
összefüggô Kárpát-medencei hálózatokat építünk az élet valamennyi területén”. 
Elôadásában a tudásközpontok és -hálózatok formálásának Kárpát-medencei 

vonatkozásait ismertetve arról beszélt, hogy a Kárpát-medence egy felsôok-

tatási, gazdasági és szociális tér. Felvetette a Kárpát-medencén túl élô magyar 
közösségek számára szóló diaszpóra-ösztöndíj létrehozását is, amely lehetôvé 
tenné, hogy az elszármazott magyar családok gyermekei magyarországi egye-
temeken tanuljanak.

Szili Katalin határon túli autonómiaügyekért felelôs miniszterelnöki megbí-

zott a tanácskozáson azt mondta, hogy új idôszámítás kezdôdött a magyar 

nemzetpolitikában: a határon túliak állampolgárságának, választójogának és 

önrendelkezésének kérdéseiben egyetértés van. „A magyarság semmi többet 
nem akar, amikor a székelyföldi, a vajdasági, a felvidéki vagy a kárpátaljai 
autonómiáról szólunk, csak és kizárólag annyit, amennyi Európában bármelyik 
közösség számára biztosított” --- fogalmazott.

A miniszterelnöki megbízott szerint fontos, hogy a szórványközösségek saját 

társadalmukon belül felhívják a figyelmet arra, hogy törekvésük nem „irreden-

ta, eretnek dolog”, egyúttal lényegesnek nevezte, hogy az autonómia kérdésében 

párbeszéd induljon az ifjúsági szervezetekkel.

Több mint hatvanezer látogató 
volt a Könyvfesztiválon

Nemzetközi Könyvfesztivál
Több mint hatvanezer, a tavalyinál 4-5 százalékkal több látogató vett részt a 

24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amelyen csaknem 300 programot 

tartottak --- közölte a rendezvényt szervezô Magyar Könyvkiadók és Könyvter-

jesztôk Egyesülése (MKKE) .

A Millenáris parkban megrendezett négynapos könyvünnep díszvendége az 

idén Orhan Pamuk Nobel-díjas író volt, a török szerzô a Budapest Nagy-
díjat Szalay-Bobrovniczky Alexandrától, Budapest kulturális területért 

felelôs fôpolgármester-helyettesétôl és Kocsis András Sándortól, a MKKE 

elnökétôl vette át --- idézte fel a közlemény, amely kitért arra is, hogy rendez-

vény díszvendég országa idén a Visegrádi négyek voltak, a cseh, lengyel és 

szlovák könyvkiadást közös standon tekinthették meg a látogatók.

Elôször adtak át Pro Cultura Hungarica díjat a fesztivál ideje alatt. Az 

elismerést Jü Cö-min kínai mûfordító-tolmács kapta, aki a magyar irodalom 

legkiválóbb alkotásait ültette át az elmúlt években kínai nyelvre. A díjat 

Hammerstein Judit, a külföldi magyar intézetekért és nemzetközi oktatási 
kapcsolatokért felelôs helyettes államtitkár adta át.
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AKCIÓBA
Találós kérdés: ki ô?
2014. John McCain republikánus 

szenátor és a demokrata Chris Murphy 

–-- arra figyelmeztettek, hogy a kong-

resszus szankciókat foganatosíthat az 

ukrán hatóságok ellen a demonstrálók 

elleni durva fellépésük miatt.

2015. Amerikai szenátorok, köztük a 

connecticuti demokrata szenátor 

Chris Murphy, arra ösztönözték Oba-

ma elnököt, hogy fegyvereket küldjön 

Ukrajnába.

2017. Amerikai szenátorok egy két-

párti, tízfôs csoportja arra kérte a ma-

gyar kormányt egy Orbán Viktor 

mi-niszterelnöknek írt levélben, hogy 

Közép-európai Egyetemmel (CEU) 

együttmûködve találjon olyan meg-

oldást, amely lehetôvé teszi az egye-

tem Budapesten maradását. A szená-

torok Chris Murphynek, Connecticut 

állam demokrata párti szenátorának 

vezetésével, aggodalmukat fejezték ki 

a magyar parlament által a közel-

múltban hozott felsôoktatási törvény-

módosítás miatt, mert az szerintük 

veszélyezteti a tanszabadságot Ma-

gyarországon.

Aki Chris Murphyre tippelt az gyô-

zött.

Nincs új a nap alatt.
(Magyar Idôk)

TGM 
ÁMOKFUTÁSAIT 

TALÁN MÁR 
ÖNMAGA SEM 

ÉRTI
Tamás Gáspár Miklós okfejtéseinek 

megvan a maga evolúciója. Aktív 
SZDSZ-es korában bicskanyitogató 
megnyilvánulásain dühönghettünk, 
aztán egyre bonyolultabb körmonda-
tain idônként szórakozhattunk, közben 
egy-két érdekes gondolata is elôbújt.

Manapság már szinte teljesen követ-
hetetlen az egykori liberális, anarc-
hista filozófus gondolatmenete, igaz. 
még mindig tud meglepôt mondani.

Most Kálmán Olga, a sok jobbikos 
vendég utáni remélt felüdülés gya-
nánt, meghívta mûsorába.

Megtudtuk tôle: „Orbán Viktor gyûlö-
li azt, amit az intézmény képvisel: a 
nyugatot, a kultúrát, a liberalizmust, 
az evilágiságot, a nôk egyenlôségét, a 
gender studiest.”

Majd a kérdésre, hogy a jövôben mi-
re számít, a következô választ adta: 
„Arra, hogy kampec a kormánynak. 
Vége. Újra fogják választani, persze, 
nem számít.”

/Ínyenceknek pedig ajánljuk a héten 
a kettosmerce.blog.hu-n megjelent 
hosszadalmas írásának konklúzióját: 
„A szabadság látszataiban már csak 
rosszhiszemûen lehet hinni –-- ezért 
nem bírom már elviselni (különösen a 
magyarországi) liberálisokat.”/

(Magyar Idôk)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A baloldali Libération címlapján 

Emmanuel Macron fotójával jelent 
meg, s a centrista jelölt politikai moz-
galmának nevére utalva az Indulás 
felirattal, sugallva azt, hogy Œ a má-
sodik forduló favoritja.

„A második fordulóban a szociállibe-
ralizmus áll szemben a nacionalizmus-
sal, a nyitottság a bezártsággal, az 
egységes Európa a magára maradt 
Franciaországgal” – írta szerkesztŒsé-
gi írásában a baloldali napilap, amely 
szerint „elviekben, valamennyi párt 
republikánusának köszönhetŒen a 
választás fiatal újonca le fogja gyŒzni 
a gonosz mostohát”. 

Laurent Jauffrin fŒszerkesztŒ 
ugyanakkor azt is megemlítette, hogy 
a Nemzeti Front története legjobb 
eredményét érte el ezen az elnökvá-
lasztáson, s amennyiben a második 
forduló az elit és a nép közötti harccá 
változik, senki nem lehet biztos az 
eredményben. „Egy új díszletben min-
den lehetséges, azaz vigyázat” – írta a 
Libération.  delmagyar.hu

**
„A franciák kifejezték a megújulás 

iránti kívánságukat – fogalmazott az 
eredményhirdetést követŒen Mac-
ron, majd hozzátette: – új fejezet 
kezdŒdik a francia politikában”. 

Az elsŒ fordulóban kiesett jelöltek 
többsége az egykori gazdasági mi-
niszter mellett foglalt állást, és Mac-
ron támogatására szólította fel  köve-
tŒit. A Marine Le Pen elleni összefo-
gás tehát máris körvonalazódni lát-
szik, hiszen a szocialisták elnökjelölt-
je, Benoit Hamon – aki az elsŒ for-
dulóban a szavazatok hat százalékát 
szerezte meg – egyenesen a köztársa-
ság ellenségeként nevezte meg a 
Nemzeti Front vezetŒjét.

Bernard Cazeqneuve francia mi-
niszterelnök szintén Le Pen ellen buz-
dított: szerinte a Nemzeti Front nem 
jelentheti Franciaország jövŒjét. A 
kemény szavak ellenére Marine Le 
Pen választási rendezvényén öröm-
mámor uralkodott el, a tömeg a 
„GyŒzni fogunk!” mondatot skandálta 
az elnökjelölt láttán. Le Pen beszédé-
ben megköszönte a franciák támo-
gatását, majd arra kérte a hazafiakat: 
szavazzanak rá a voksolás második 
fordulójában. Mint fogalmazott, a 
választás a féktelen globalizációról 
szól, és egyenesen Franciaország 
túlélése a tét. Hangsúlyozta: itt az 
ideje, hogy megszabadítsák a francia 
népet az arrogáns hatalmi elittŒl, és 
pártja nagyszerû alternatívát nyújt a 
választóknak.

A fŒsodratú sajtó örömmámorban 
úszik, míg az itt-ott fellelhetŒ függet-
len médiumok igyekeznek tárgyila-
gosan elemezni, a fŒsodrat által min-
den nyugati országban a margóra 
szorított jobboldali alternatív portálok 
pedig egyáltalán nem örülnek az 
eredménynek.

Az alábbiakban a fennálló intézmé-
nyek feltétlen hívének számító Euro-
observer brüsszeli uniós szakportál, 
majd pedig a független német hír-
portál, a Deutsche Wirtschafts Nach-
ricthen  elemzését ismertetjük. Az 
Euroobserver cikkét így kezdi: „A 
május 7-i francia elnökválasztások 
második fordulója a szélsŒjobboldal-
ról és az EU-ról tartott népszavazással 
ér fel, miután a hagyományos balol-
dali és jobboldali pártokat kiküszöböl-
ték.”

„A francia és európai zászlóval kam-
pányoló szociálliberális Emmanuel 
Macron nézett szembe Marine Le 
Pennel, aki Franciaországot ki akarja 
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vinni az euroövezetbŒl és népszava-
zást akar szervezni az uniós tagság-
ról.” 

Hacsak valami váratlan esemény 
nem történik, Macron lesz az új fran-
cia elnök, mert az úgynevezett repub-
likánus frontban egyesülŒ bal- és 
jobboldali szavazók blokkolni fogják 
a szélsŒjobboldalt. A vasárnapi felmé-
rések szerint Le Pent 62 – 38 %-kal 
gyŒzi majd le. Európában felsóhaj-
tottak, amiért várhatóan Le Pent 
legyŒzik és kordában tartják az unió 
ellenes erŒket.

Az országos választásokat követŒ 
példátlan lépés volt, hogy Angela 
Merkel német kancellár és Jean-
Claude Juncker, az Európai Bizott-
ság elnöke szóvivŒjükön keresztül 
támogatásukat fejezték ki Macron-
nak.

Franciaország az Európai Unió 
egyik motorja, még ha kisebb is, mint 
az a másik, a Rajnán túl. Ha a kicsi 
motor máshogy dübörög, mint a nagy, 
akkor az újabb nehézségeket jelent 
az Európai Unió számára, a fennálló, 
recsegŒ-ropogó, egyértelmûen kar-
bantartásra szoruló gépezet ismét szik-
rázik egy nagyot, és akkor már tény-
leg nagyon nehéz lesz azt bizonygatni, 
hogy alapvetŒen nincs itt semmiféle 
probléma, a gép most is kiválóan 
ellátja a feladatát, s csak a rosszak 
ármánykodása okozza a zûrzavart.

Egyszerûen arról van szó, hogy a 
stratégiai tervezés, a problémák fel-
ismerése és megfelelŒ kezelése he-
lyett a régi, hatvanas években gyöke-
rezŒ rendszer képviselŒi olyan megol-
dásokat javasolnak és pozíciójukból 
adódóan eszközölnek, amelyek ma 
már nem orvosolják a bajokat. Nincs 
senkinek se a keze ügyében a bölcsek 
köve, és senki se nŒtt bele a székébe, 
hogy onnan alkalmatlansága esetén 
ki ne lehessen penderíteni. Ezért 
ideológiai síkra terelték a politikai 
vitákat, mert ott sokkal komolyabb 
esély van a sikerre, mint a gyakorlati 
síkon. A vasalt csizmák csattogásának 
felidézése és a horogkereszt fenyege-
tése mindig sikeres trükk volt, fŒleg 
most van szükség arra, hogy Le Pen 
igazán veszélyesnek tûnjön. Szó sincs 
persze arról, hogy Marine Le Pen 
jobban tudná Emmanuel Macronnál, 
hogyan kell irányítani Franciaorszá-
got. Egyikük se tudja és mindkettejük 
alkalmas lehet rá. Maga az ügy mégis 
nemzetközi szintû viszállyá terebé-
lyesedett, amolyan népfrontos stílusú 
összefogásra szólítja a jók erŒit, akik 
automatikusan a rosszak közé sorol-
ják a választók felét. Azok persze 
nem akarnak rosszak lenni, egyszerû 
emberek, akik aggódnak a munkahe-
lyük miatt, a beözönlŒ idegenek miatt, 
a jólétet féltik, az életüket, az Œ Fran-
ciaországukat. Kicsit talán Európát 
is. Mi pedig örök lakmuszpapírként 
tekintünk Párizsra, és cseppet se 
vagyunk nyugodtak.  Magyar Idôk

**
Globalista hazátlan: 
Macron a Soros-eszmék
megtestesítôje
 
„Szörnyû”, amit megengedett ma-

gának az ilgiornale.it címû jobboldali  
olasz lap: a fenti címmel, tabutörŒ 
hangon mert írni a francia választá-
sok elsŒ fordulójának gyŒztesérŒl, 
Emmanuel Macronról. Mégpedig 
egy olyan cikkben, amely vélhetŒen 
még tetszhet is olvasóinak. A félelem-

tŒl reszketve, hatalmas lélegzetet vé-
ve, de a hazai sajtószabadságba ka-
paszkodva ismertessük hát, miként 
látja és láttatja ez az írás Monsieur 
Macront, Franciaország potenciális 
miniszterelnökét, akit „bájos technok-
ratának” nevez. Az írás így kezdŒdik: 
„Emmanuel Macron a francia balol-
dal új arca, és annak a globalista 
elitnek a legújabb terméke, amelynek 
uralmi álmait Le Pen zavarja meg. 
Egyértelmû, hogy a Brexit és Trump 
után az Európát és a Nyugatot kor-
mányzó pénzoligarchia nem enged-
heti meg magának Le Pen Nemzeti 
Frontjának gyŒzelmét Franciaország-
ban, ami halálos csapást jelentene az 
EU-ra, az euroövezetre és a technikai-
pénzügyi hatalmi rendszerére. Az 
egyértelmû, hogy Macron nem egy 
Mario Monti-féle technokrata, azaz 
nem egy szomorú, szürke, idŒs, poros 
józanságot kultiváló ember. Macron 
jóképû, összeszedett, gazdag, elegáns, 
elbûvölŒ és szórakoztató retorikájú, 
vagyis ideális jelölt azoknak az em-
bereknek, akik jó fejeknek tartják 
magukat.

A bankárok és technokraták szíve 
mindig is a baloldalon dobog. A nála 
25 évvel idŒsebb, sikk felesége is jól 
áll neki. Macron a legjobb helyeken 
tanult, és jó helyen kezdett dolgozni: 
az állami pénzügyi felügyeletnél. 
2008-ban a Rotschild házhoz szegŒdött 
el bankárként. Nagy sikereket ért el, 
amikor megindította a Nestlé tulaj-
donának a megszerzését, majd az 
amerikai gyógyszerészeti óriásét, a 
Pfizert. Az egyik pénzügyi mûveletrŒl 
a másikra haladva Macron hatalmas 
vagyonra tett szert, és ekkor felébredt 
benne a vágy, hogy a politika szín-
terén is kipróbálja magát. Az pedig 
nyilvánvaló, hogy a Szocialista Pártot 
választotta, mivel a bankárok és tech-
nokraták szíve mindig is a baloldalon 
dobog. 2012-ben az elnöki palotában 
helyettes fŒtitkár lett, majd pedig, 
2014-ben, a Valls-kormány gazdasági 
miniszteri posztját kapta meg. 2015-
ben megalapította „ElŒre!” mozgal-
mát, amivel az elnöki posztra jelent-
kezett be. Fantasztikus, gyorsan emel-
kedŒ pálya, még Franciaországban is. 
A brit The Spectator már arra gon-
dolt, vajon Macron nem csak fel 
akarja darabolni a szocialistákat, de 
saját magát akarja velük behelyettesí-
teni. Most pedig ott áll Marine Le 
Pennel szemben az elnöki tisztség 
kapujában.

A tökéletes Soros utód
Soros-helyettes? alcímmel a szerzŒ 

ezt írja: – Macron mindenek elŒtt az 
uralkodó ideológia tökéletes labora-
tóriumi terméke: technokrata, balol-
dali bankár, inkább megvilágító mint 
illuminárius, haladó, multikulturális, 
környezetkímélŒ, de a globalizációt 
szeretŒ eszmékkel, aki a bevándorlás 
mellett van, több Európát, több „in-
tegrációt” akar, több hatalmat szeret-
ne Brüsszelnek. A külpolitikában pe-
dig neki is háborús gondolatai vannak 
Szíriával kapcsolatban, ellenséges a 
putyini Oroszországgal, azaz tökéle-
tesen egybevág mindazzal, amit az 
atlanti agenda néven ismerünk. Poli-
tikai gondolatait mintha közvetlenül 
George Soros Nyílt Társadalom doku-
mentumaiból merítette volna. Mint 
mozgalma neve is, az ElŒre!, ami 
kísértetiesen azonos Soros Move-On 
szervezete nevével, aminek Soros a 
fŒ finanszírozója és ami az amerikai 

Francia elnökválasztás
demokrata jelöltek liberális politikái 
támogatója.

A cikk így zárul: a francia választá-
soknál az egyik oldalon azok állnak, 
akik számára az emberek mutánsok, 
azaz változtatható entitások, szemben 
azokkal, akik valódi emberek lakta 
nemzetet akarnak megvédeni, vagyis 
olyanokat, akik birtokában vannak a 
történelmi emlékezetnek és identitá-
suknak. Vagyis a harc szembeállítja 
azokat, akik globalista absztrakciók, 
és azzá válhatnak, amivé a hatalom 
engedi Œket, a másik oldalon pedig a 
szuverén emberek, akik szerint min-
denki azzá válhat, amivé szeretné. 
Macron az elŒbbieket képviseli. 

Lovas István, Magyar IdŒk

**
Marine Le Pen:
Nem a pénz, hanem
a nép jelöltje vagyok
Marine Le Pen, a francia szélsŒjobb-

oldali Nemzeti Front (FN) elnöke és 
államfŒjelöltje „a nép Franciaországa 
jelöltjének” nevezte magát a „pénzvi-
lág bal- és jobboldalával” szemben az 
elnökválasztásra felkészülŒ kampány 
beszédében a közép-franciaországi 
Lyonban.

„Én a társadalmunk tartófalait vé-
dem a jelenlegi vezetŒkkel szemben, 
akik a szabályozatlan globalizációt és 
a tömeges bevándorlást választották” 
– mondta egyórás beszédében a Nem-
zeti Front elnökjelöltje, aki az elnök-
választás április 23-i elsŒ fordulójában  
a második helyen futott be.

Három hónappal az elnökválasztás 
elŒtt Le Pen a radikális jobboldali 
párt hagyományos témáira, a nemzeti 
prioritásra, a patriotizmusra, a be-
vándorlásra és a közbiztonságra he-
lyezte a hangsúlyt  programbeszédé-
ben.

A „nép gyermeke”
„Önök is láthatták, az aktualitások 

egyértelmûen bebizonyították, hogy a 
pénz jobboldalával és a pénz balolda-
lával szemben én vagyok a nép Fran-
ciaországának jelöltje” – fogalmazott 
Marine Le Pen. 

„Nem akarunk az iszlám fundamen-
talizmus béklyója vagy fenyegetett-
sége alatt élni, amely a teljes testet 
elfedŒ fátyolt, a mecseteket, a nŒi 
alávetettséget akarja ránk erŒszakol-
ni. Egyetlen francia, egyetlen köztár-
saságpárti, egyetlen nŒ sem fogadhat-
ja ezt el” – hangsúlyozta az FN elnök-
jelöltje a háromezer fŒs, nemzeti 
zászlókat lengetŒ hallgatóság elŒtt az 
elmúlt két év franciaországi iszlamis-
ta merényleteire utalva, amelyekben 
238-an vesztették életüket.

„Franciaország a szerelem gyü-
mölcse, és ennek a szerelemnek az a 
neve, hogy patriotizmus. Jogunk van 
szeretni a hazánkat és jogunk van azt 
kimutatni. Itt az idŒ a nemzeti érzés 
feltámasztására” – mondta az FN ve-
zetŒje a tömegnek, amely azt skan-
dálta, hogy „Itthon vagyunk”. 

Le Pen az iszlám radikalizmus mel-
lett a illegális bevándorlást jelölte 
meg a nemzetre leselkedŒ legfŒbb 
veszélyként. 

„Egy illegálisan érkezett külföldi 
soha nem kaphat szabályos státuszt 
és állampolgárságot sem. Egy törvé-
nyen kívüli helyzetben lévŒ nem él-
vezhet jogokat. A (nekik járó) állami 
egészségügyi ellátást eltöröljük. 
Amikor valaki le akar telepedni egy 

országban, azt nem kezdheti törvény-
szegéssel és közben jogok követelé-
sével”– vélte a pártvezetŒ. 

Franciaországban franciául!
Marine Le Pen az örök és változat-

lan Franciaország „szellemi tŒkéjé-
nek” megŒrzését és megvédését is 
célul tûzte ki.

„Nincs és nem lesz más törvény és 
érték Franciaországban, mint a fran-
cia. Ebben a témában nem hátrálunk, 
nem ismernük kompromisszumot. 
Akik Franciaországba jöttek, azok 
azért jöttek, hogy Franciaországban 
éljenek, nem azért, hogy a származási 
országukban” – fogalmazott. 

A Nemzeti Front kétnapos kongresz-
szusán bemutatott 144 pontos elnök-
jelölti programból Le Pen külön ki-
emelte a három hónapos katonai 
illetve polgári szolgálat kötelezŒvé 
tételét fiúk és lányok számára is, a 
munka védelmét, a túlórapénzek 
megemelését, valamint a személyi 
jövedelemadó három alsó sávjának 
tíz százalékos csökkentését az ala-
csony jövedelmûek támogatására. 

                                             MTI
Új fiú a pályán
A mostani elnökválasztáson a fran-

cia politikai elit nagy, hagyományos 
pártjai leszerepeltek. A velük szem-
beni elégedetlenség régóta érezhetŒ, 
ezért is vették sokan biztosra, hogy 
2017 Marine Le Pen éve lesz. Ezt 
azok is tudták, akik nem akarták, 
hogy elnök legyen, égetŒ szükség volt 
tehát felépíteni egy anti-Le Pent, egy 
jól kitalált terméket, aki vonzó ellen-
pólust jelent, de azért okosan átveszi 
ellenfele slágertémáit is. Macronnak 
sokáig nem volt valódi programja, a 
média futtatta, mint politikai kívülál-
lót, friss, fiatal erŒt – az ilyesmit 
imádni szokták a választók. Le Pen is 
érezte, hogy újdonságot kell mutatni, 
ugyan a Nemzeti Front elnökeként 
eleve eliten kívüli, nem véletlenül 
szorította megjelenésében kicsit hát-
rébb a pártját. A fiatal és megnyerŒ 
Macront minden további nélkül meg-
vették azok, akik zsigerbŒl utálják Le 
Pent, a régiekben pedig csalódtak. 
Egy botrányoktól mentes fiatal politi-
kus, akirŒl jelentŒs médiahátszéllel 
elhitetik, hogy új és menŒ, Európa-
párti, a jövŒ embere, és minden más 
hasonló lózung hordozója, alkalmaz-
kodott ahhoz, amit akarnak hallani a 
választók. Magára öltött némi rend-
pártiságot, amennyi kell, más kérdés, 
hogy Le Pennek ebben a kérdésben 
hitelesebbnek kellene lennie, hiszen 
nem tegnapelŒtt figyelmeztetett elŒ-
ször. A bevándorláshoz pedig Macron 
merŒben máshogy áll hozzá, s a for-
málódó uniós migrációs politikát 
ellenzŒk nézŒpontjából szemlélve 
gyŒzelme távolról sem megnyugtató. 
Más kérdés, hogy Franciaország több 
évtizedes nyitott bevándorláspoliti-
kája miatt már most is szinte menthe-
tetlen. Marine Le Pennek hiába van 
stabil tábora, nagy esély van rá, hogy 
Macron lesz az, aki mögé más jelöltek 
szavazói is felsorakoznak. Az új el-
nökkel szemben óriásiak az elvárá-
sok, a szinte borítékolható osztott 
kormányzással nem lesz könnyû hely-
zetben. Le Pen és Mélenchon eredmé-
nyeit nézve pedig korai fellélegeznie 
azoknak, akik szerint Európa jó úton 
halad. Macron ugyanis a fennálló 
renden belüli látszatváltozás, a Le 
Pennel szembeni riogatás marketing-
jének terméke. De vajon tényleg Le 
Pen az a veszély, akitŒl meg kell 
menteni Franciaországot?

Ôry Marann, Magyar Hírlap.
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Rieger Tibor Koronázási Palást szobrának avatása

A kép a palást felét mutatja, mérete érzékelhetŒ. Csapó Endre 2008-ban 
látogatta meg a m°vészt óbudai m°terme kertjében, ahova Bakos István vitte 
el, a m°alkotásról és a m°vészrŒl beszámoló jelent meg a Magyar Életben. 

A húsvéti ünnepek méltó befejezé-
seként hétfŒn este a budai Várban 
avatták fel azt a szobrot, amelyet 
híre már évekkel megelŒzött. A csa-
ládjával a FelvidékrŒl kisgyermek-
ként el°zött szobrászm°vésznek 
szinte minden barátja, tisztelŒje el-
jött az eseményre, amely mintegy 
megelŒzte Rieger Tibor újabb al-
kotásának, az augusztus 19-én Ki-
rályfiakarcsán felállítandó Magya-
rok Nagyasszonya szobor  felavatá-
sát. 

A m°vész személye mellett párhu-
zamot jelent a két m° között kap-
csolódásuk a magyarság megma-
radásához és szakralitásuk, amelyet 
az ünnepség minden szereplŒje ki-
emelt. 

„Édes fája keresztnek, erŒs záloga 

kegyelemnek. / Lába alatt ellenség, 
fényben a krisztusi fenség. / Egy-
begy°lŒk szolgálnak, a legfŒbb égi 
királynak. / Íme a Szentanya képe 
ragyog csillogva az égen / Ülve 
mutatja a trónus, a rajta uralkodó 
Krisztust”. 

Ezek a hexameterek latin nyelven 
itt olvashatók a paláston. ElsŒ iro-
dalmi emlékeink között tartják szá-
mon ezeket a sorokat, amelyeket az 
eredetileg miseruhának készült pa-
lástba szŒttek alkotói. Ez a m°alko-
tás, másfélszeresre nagyítva, olyan 
részleteket mutat meg, amelyeket a 
Nemzeti Múzeumban Œrzött eredeti 
koronázási paláston nem láthat a 
látogató ilyen tisztán. Ugyanakkor – 
hangsúlyozta dr. Nagy Gábor Ta-
más polgármester – ez a bronzszo-
bor nem másolat, nem olyan, mint 
egy fénykép, hanem a m°vész leg-
bensŒbb énjén átsz°rt, megküzdött, 
bronzba öntött alkotás.

Pár éve a Budavári Önkormányzat 
egy kiállításra kapta kölcsön a m°-
vésztŒl a szobrot, majd amikor már 
vissza kellett adniuk, úgy döntöttek 
a képviselŒ-testülettel, hogy megvá-
sárolják. Helyét itt, az egykori Má-
ria Magdolna templom megmaradt 
területén – Rieger Tibor javaslatára 
– a szentély tengelyében, szakrális 
pozícióban helyezték el. – Szakrális 
tárgyat szakrális helyen ünneplünk 
az ünnepen, tehát egy különleges 
találkozás ez a mai, húsvét hétfŒ 
este – mondta a polgármester, aki 
szólt arról is, hogy a Koronázási 
Palástot 1031-ben István király ural-
kodásának 30. és Gizellával kötött 
házasságának 35. évfordulója al-
kalmából tulajdonképpen hálaadó 
ajándékként ajánlotta fel a székes-

fehérvári bazilikának. Összesen 64 
alak szerepel a miseruhán: Krisztus, 
a Sz°zanya, a szentek mellett alul 
maga a király és a királyné, köztük 
egy fiatal fiú, feltehetŒleg Imre 
herceg. Érdekessége a feliratnak, 
hogy latin és görög bet°k egyaránt 
olvashatók rajta, amellyel alkotója 
az akkori magyar királyságban élŒ 
keresztények keleti és nyugati ágá-
hoz egyaránt szólni akart.

Rieger Tibor számára – mint el-
mondta az egybegy°lteknek – nem 
volt egyértelm°, hogy ezt a szobrot 
elkészíti. De elgondolkozott azon, 
hogy Szent István korából szinte 
minden elpusztult, csak alapköveket 
keresgélünk, s akkor a legesendŒbb 
anyag az megmaradt, közel ezer 
éve létezik, igaz, sérülten, de van, 
létezik. Átsüt rajta az a szellemiség, 
ami István király udvarában jelen 
volt. „Nagyon megindított, és úgy 
éreztem, hogy ha valaki ezt meg 

akarja ismerni, akkor legjobban a 
palást segítségével lehet ezt érzé-
keltetni. Az oda vezetŒ út, amíg csi-
náltam, nagyon szép és örömteli 
volt a számomra, kicsit úgy érez-
tem, mintha István udvarának kü-
szöbére lekuporodhattam volna. De 
úgy gondolom, hogy minden tevé-
kenységünkben szükséges lenne, ha 
nemcsak a cél megvalósulását tar-
tanánk örömnek, hanem az odáig 

vezetŒ utat is. Nekem ez most sike-
rült. Ez a palást is a Mindenhatónak 
szánt hálaadó ajándék, és én is, a 
magam szerény módján, hálát akar-
tam adni a Mindenhatónak. 2004-
ben, amikor elkészült a bronzpalást, 
egy daru beemelte az utcáról a ker-
tembe, ott állt a kiskapu mellett, és 
én azt gondoltam, ott marad nálam 

végleg. De aztán egyre több ér-
deklŒdŒ jött hozzám, két végle-
tét azért elmondom: volt egy kis 
kedves, fémgy°jtŒ emberke a 
közelben, aki megkérdezte: fŒ-
nök, hány kiló lehet ez? Nem 
haragudtam rá, ebbŒl élt sze-
gény, mondtam neki, hogy nem 
tudom, hány kiló, de nagyon 
súlyos. És most is csak ezt 
tudom mondani, hogy ez egy 

igen súlyos m°, de nem kilóra. 
A másik véglet, hogy valaki egy 
ügyben megkeresett, de földbe 
gyökerezett lábbal csak állt, 
csak állt és nézte a palástot, 
már nem is érdekelte, amiért 
jött, és végül megkérdezte,  
megengedem-e, hogy elhozza a 
családját is megnézni. És egyre 

több hasonló eset fordult elŒ. KésŒbb 
Kozma Imre atya, pannonhalmi osz-
tálytársam, barátom felajánlotta, hogy 
az Irgalmasok kórháza elé helyezzük el. 
Ott egyre többen látták, híre ment, míg 
Incze Ildikó, a Várnegyed Galéria 
vezetŒje kiállítást szervezett nekem, és 
ott, a Galéria elŒtt, ahová nem volt 
egyszer° sem szállítani, sem elhelyezni, 
még többen látták, s onnan került ide a 
Várba, elŒbb ideiglenes, és most – 

remélem – végleges helyére.”
Kozma Imre atya mondott szép érté-

kelŒ beszédet. A szoboravatási ünnep-
ség végén Török Máté zeneszerzŒ, elŒ-
adóm°vész, a Misztrál együttes egyik 
alapítója Dsida JenŒ: Psalmus Hungari-
cusának elsŒ fejezetét adta elŒ.

Cservenka Judit
beszámolójából.

A  magyar koronázó palást kiterített rajza
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Nem tartja véletlenszerûnek az év 
eleje óta Olaszországba érkezô töme-
ges migrációs hullámot a római kor-
mány, amely szerint szervezett akci-
óról van szó bûnszervezetek és líbiai 
politikai erôk részérôl –-- jelentette a 
La Stampa.

Az olasz napilap vezetett és jól meg-
rendezett migrációnak nevezte, hogy 
a húsvéti ünnepek alatt egyszerre 
8500-an kötöttek ki a dél-olaszországi 
partoknál. A szünet nélkül érkezô, em-
berekkel teli hajók a lap szerint térdre 
kényszerítették az olasz befogadási 
rendszert.

Az újság római kormányforrásokat 
idéz, amelyek „logisztikailag nem nor-
mális, majdnem katonai akciónak” 
minôsítették az olasz partokat elözönlô 
embertömeget. A La Stampa hozzátet-
te, hogy az olasz titkosszolgálatok re-

konstruálták a hajók líbiai indulásának 
idôpontjait, útvonalát, és ennek alap-
ján a migránsok szervezett mozgatá-
sáról beszélnek. Az olasz hatóságok 
feltételezése szerint a háttérben a lí-
biai embercsempész bûnszervezetek 
állnak, valamint líbiai politikai erôk, 
amelyek így akarják gyengíteni Fájez 
esz-Szarrádzsnak, a líbiai nemzeti egy-
ségkormány miniszterelnökének a ha-
talmát, bizonyítva, hogy az Olaszor-
szággal és az EU-val elkötelezett 
kormányfô képtelen a migrációs hely-
zet ellenôrzésére.

Az olasz hatóságok azonban egyes, a 
Földközi-tengeren tevékenykedô nem-
kormányzati szervezetek (NGO-k) te-
vékenységét is vizsgálják –-- írja az 
MTI. A titkosszolgálat, a rendôrség és 
az ügyészség is a nem Olaszországban 
bejegyzett szervezetek mûködésére 

kíván fényt deríteni, mindenekelôtt 
finanszírozásuk átvilágításával.

Kiemelt figyelem összpontosul az 
amerikai milliomos, Christopher Cat-
rambone által 2014-ben Máltán alapí-
tott, migránsokat segítô alapítványára, 
a Migrant Offshore Aid Stationre 
(MOAS), amely egy belize-i felségjel-
zésû hajóval eddig 33 ezer embert 
mentett ki a tengerrôl Líbia és Olasz-
ország között, és kivétel nélkül Olasz-
országba szállította ôket. Az olasz 
hatóságok a MOAS munkáját biz-
tosító pénzforrások eredetét vizs-
gálják.

A lap Matteo Renzi volt olasz mi-
niszterelnök kijelentését idézi, mi-
szerint „Itália befogadó és emberéle-
teket ment, de nem hagyja magát 
becsapni sem Európában, sem a sza-
bályokat be nem tartó NGO-k által”.
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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

Megerôszakolták 
az igazságot

Amikor egy angolszász bíróságon 
egy tanuvallomás készül, akkor elô-
ször a tanú felesküszik arra, hogy 
igazat mond, a TELJES igazságot 
mondja és minden mást nem, csak 
igazat mond. A teljes igazság azért 
fontos, mert valaki csak igazat mond-
hat, de ugyanakkor elhallgathat olyan 
fontos tényeket amik az igazságszol-
gáltatás mérlegének mutatóját egy 
ellenkezô irányba mozdíthatja.

Nos, az Élet és Irodalom-nak adott 
interjúban ---- amit a Magyar Nemzet 
részletesen ismertetett- Haraszti 
Miklós az SzDSZ balliberális párt 
alapító tagja (még a végsô párt ösz-
szeomlás elôtt lemondott tagságáról) 
éveken át az EBESZ (Európai Biz-
tonsági és Együttmûködési Szervezet) 
-nél mint biztos dolgozott a magyar 
ellenzék számára azt üzeni, hogy a vá-
lasztási rendszer megváltoztatása 
fontossabb mint a választásokra való 
felkészülés. (Egy cinikus polgár úgy is 
nézheti ezt a jótanácsot, hogy ha nem 
tudjátok jó politikával meggyôzni az 
embereket, akkor változtassátok meg 
a játékszabályokat). Haraszti a legu-
tóbbi holland választásokról jelentést 
készítô EBESZ csapatot is vezette így 
egész biztosan tisztában van a külön-
féle választási rendszerekkel, azok 
elônyeivel és hátrányaival.

Haraszti megbélyegzi a magyar vá-
lasztási rendszert mert nem arányos, 
nem igazságos, és azt állítja, hogy a 

FIDESZ-t nem a szavazók juttatták 
2014-ben kétharmados hatalomhoz 
hanem „a Fidesz törvény ered-
ménytorzító matematikája.”

Igazat mond Haraszti amikor rámu-
tat, hogy „a FIDESZ -KDNP 2014-ben 
a listán 44 százalékot ért el, valós tá-
mogatottsága alapján egy tisztán ará-
nyos rendszerben nem alakíthatott 
volna kormányt. Ám a 106 egyéni kör-
zetbôl 96-t megnyert.” Nos, --- de errôl 
Haraszti mélyen hallgat, --- ha magyar 
egyéni körzetes választási rendszer 
lett volna országos lista nélkül mint 
Nagybritanniában és az Egyesült Álla-
mokban és még 60 országban akkor a 
FIDESZ elônye (tegyük fel abban a 
másik rendszerben a voksolók ugyan-
úgy szavaztak volna) nem kétharmad 
hanem 96:10 azaz majdnem tízszeres 
lenne!

De Haraszti úr nagyon elhallgatta, 
hogy az amerikai elnökválasztási 
rendszer amelyet olyan demokratikus 
honalapitó atyák mint Washington, 
Jefferson és Benjamin Franklin 
fémjeleznek, és ahol a Függetlenségi 
Nyilatkozatban azt olvassuk, hogy „mi 
magától értetôdônek tartjuk, hogy 
minden ember egyenlô”, a Demokrata 
Párt elnökjelöltjének Mrs Hillary 
Clintonnak nagyon kellemetlen meg-
lepedést hozott 2016-ban. Bizony, a 
volt First Lady és szenátor a szava-
zatok 48.2 százalékát (65,853,516 voks), 
mig Donald Trump csak 46.1 száza-
lékát (62,984,825 voks) gyûjtötte ösze. 
Az amerikai elnökválasztó testület 
(electoral college) rendszer ugyanúgy 

mûködik mint a magyar egyéni körze-
tes rendszer. Az amerikai államok a 
lakosság aránya szerint küldenek 
képviselôket az elnökválasztó testület-
be, összesen 538-t. Ebbôl szerzett 304-t 
Donald Trump. Ha egy államban pl. 
egy republikánus képviselô jelölt kap-
ja a legtöbb szavazatot, az viszi az 
egész államot az electoral college-ba. 
Florida például 29 republikánus- párt 
képviselôt küldött, demokrata- pártit 
egyet sem.

Biztosra vehetjük, hogy Haraszti 
Miklós soha nem fog olyat mondani, 
hogy a magyar választási rendszer 
igazságossabb mint az amerikai elnök-
választási rendszer, és hogy az ameri-
kai rendszerre jellemzô az „eredmény 
torzító matematika”. Magyarországba 
rúgni mindig könnyû volt.

Majdnem egy év van a magyar par-
lamenti választásokig, és nem lesz 
meglepetés az, hogy a voksolás elôtt és 
utána is hallani fogjuk, hogy a FIDESZ 
csak igazságtalan választási rendszer 
miatt tudott gyôzni. Akkor majd re-
méljük, hogy az olyan nagy napilap 
mint a Magyar Nemzet képes lesz 
megírni a TELJES IGAZSÁGOT és 
nem volt SZDSZ-es vezérek és egyéb 
balliberálisok erôszakolják meg az 
igazságot. Reméljük, hogy amikor ez 
az erôszak újból és újra megtörténik a 
Magyar Nemzet nem asszisztál és 
nem tartja a gyertyát a „cudar áruló 
testvéreknek”.

Kroyherr Frigyes
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* * *
„Olvad a jég” a román-magyar vi-

szonyban, a kölcsönös tisztelet és ér-
dekek alapján „kitavaszodhat” -– hang-
súlyozta Németh Zsolt (Fidesz), az 
Országgyûlés külügyi bizottságának 
elnöke az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) Székelyudvarhelyen zajló 5. 
kongresszusán mondott köszöntôjében.

A politikus megjegyezte, minden bi-
zonnyal a székely zászló korszakaként 
vonul be a történelembe a román-
magyar kapcsolatok elmúlt öt „fagyos” 
éve. Úgy vélte: az EMNP-nek is meg-
van a maga része abban, hogy az olva-
dás jelei láthatók. E párt által fenn-
tartott politikai nyomás, Tôkés
Lászlónak az Európai Parlament-
ben és Szilágyi Zsoltnak az Európai 
Szabad Szövetségben (EFA) végzett 
munkája ugyanis hozzájárult a 
mostani enyhüléshez.

Németh Zsolt nyomatékosította: a kis 
lépések taktikájának mindig összhang-
ban kell lennie a nemzetpolitikai stra-
tégiával.

A fideszes politikus A gyûrûk ura 
regény hobbit hôseinek állhatatosságát 
kívánta az EMNP-nek. Amint felidézte: 
a közismert regényben a hobbitok egy 
csoportja azért kel útra, hogy meg-
mentse, megóvja szülôföldjét. Küz-
delmük és végsô gyôzelmük a hit, a 
kitartás, az önfeláldozó bajtársiasság 
és a meg nem alkuvás diadala. „Mi, 
hobbitok összetartozunk” --– vonatkoz-
tatta a regény tanulságát a magyar-
ságra a politikus.

A kongresszuson Zákonyi Botond,
Magyarország bukaresti nagykövete 
olvasta fel Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes és Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelôs államtitkár 
levelét. A politikusok az erdélyi ma-
gyar autonómiatörekvések jogossága 
mellett érveltek.

„Ami Dél-Tirolban vagy az Aland-
szigeteken természetes, az ugyanan-
nak az Európának a keleti végein, a 
Kárpát-medencében sem minôsülhet 
nemzetbiztonsági kockázatnak, és 
nem lehet üldözendô” –-- áll a levél-
ben.

A kongresszust Jill Evans, Wales 
európai parlamenti képviselôje üdvö-
zölte az Európai Szabad Szövetség 
nevében. Az EFA alelnöke nyoma-
tékosította: az autonómia a normalitás 
jegye Európában, és a pártszövetség 
támogatja az erdélyi magyarok auto-
nómiatörekvéseit, és azt a törekvését, 
hogy anyanyelvüket szabadon, hivata-
los nyelvként használhassák szülô-
földjükön.
Apáti István, a Jobbik országgyûlési 

képviselôje pártja nevében bocsánatot 
kért az erdélyi magyaroktól szolnoki 
párttársa, Szotyori Lázár Zoltán 
„ámokfutása” miatt. A szolnoki politi-
kus egy Erdélyben nagy feltûnést kel-
tô véleménynyilvánításában olyan kö-
zösségként jellemezte az erdélyi 
magyarokat, akiket a Fidesz megvá-
sárolt a magyar állampolgárság kiter-
jesztésével.

Az Erdély autonómiájáért fellépô 
Szabad Emberek Pártjának (POL) el-
nöke, Dan Masca köszöntésében azt 
ajánlotta az EMNP-nek, hogy ne csak 
Bukarest, hanem Budapest befolyá-
sától is ôrizkedjen. „Hagyjanak sza-
badon bennünket, és meg fognak le-
pôdni, hogy milyen sikeresek leszünk” 
–-- jelentette ki a marosvásárhelyi 
politikus.

Az EMNP Székelyudvarhelyen zajló 
kongresszusán zárt ajtók mögött vá-
lasztják meg a párt új elnökét és el-
nökségét, valamint módosítják a párt 
alapszabályát és programját.

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
konstruktív ellenzéki szerepét hang-
súlyozta a párt ötödik kongresszusán 
mondott köszöntôbeszédében Szilágyi
Zsolt, az újabb mandátumra jelölt 
pártelnök.

„Bármennyit is vitatkozunk az RM-
DSZ (Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség) vezetôivel, bármennyire is 
nem értettük meg egymást az MPP 
(Magyar Polgári Párt) vezetôivel, egy 
dolgot soha nem szabad elfelejtenünk, 
hogy ôk a testvéreink” –-- jelentette ki 
az EMNP elnöke. Hozzátette: a két 
rivális politikai szervezetet az EMNP 
szövetségesének tekinti minden olyan 

ügyben, amelynek célja Erdély és az 
erdélyi magyarok helyzetének a javí-
tása.

Nem tekinti viszont szövetségesnek 
azokban az ügyekben, „amelyek a bu-
karesti korrupt politika vagy a román 
zsákmányrendszer megerôsítésérôl 
szólnak” –-- jelentette ki.

* * *
Elutasította a bukaresti képviselôház 

a zászló- és himnusztörvény módosítá-
sáról szóló törvényhozói kezdemé-
nyezést, amely elfogadása esetén el-
lehetetlenítette volna a székely zászló 
kitûzését, illetve a székely himnusz 
megszólaltatását, nemcsak közintéz-
ményekben, hanem az ország egész 
területén.

A tervezet célja az volt, hogy betiltsa 
a Románia által el nem ismert államok, 
vagy „az országon belüli hivatalosan el 
nem ismert régiók” zászlóinak kitûzé-
sét, illetve az „alkotmányellenes, szeg-
regációs célokat követô entitások” 
himnuszának megszólaltatását.A kez-
deményezôk nevében Sorin Avram 
Iacoban szociáldemokrata képviselô 
indoklásában kifejtette: az teszi szük-
ségessé a törvény módosítását, hogy 
„szakadár szervezetek nyíltan a te-
rületi elkülönülésért küzdenek és az 
alkotmányos rend ellen uszítanak”.

A tervezet elôírásai között szerepelt, 
hogy más államok himnuszát csak 
nemzetközi események, találkozók ün-
nepségek alkalmával szabad nyilváno-
san megszólaltatni, hogy bármilyen 
hazai --- helyi, nemzeti, nemzetközi --- 
sporteseményen ki kell tûzni a román 
zászlót és el kell énekelni a román 
himnuszt, hogy valamennyi romániai 
rádió és televízió mûsorát a román 
himnusz énekelt változatával kell kez-
deni és befejezni, és hogy mindennap 
el kell énekelni a román himnuszt az 
iskolákban a tanórák kezdete elôtt.

A törvénymódosítást tavaly február-
ban kezdeményezte 58 szociáldemok-
rata és liberális törvényhozó. A szená-
tusban hallgatólagosan már 
elfogadottnak nyilvánított tervezetet 
most szavazattöbbséggel vetette el a 
képviselôházi szociálliberális kor-
mánytöbbség.

A székelyföldi megyék prefektusai --- 
a román kormány helyi képviselôi --- 
az utóbbi években perek tucatjait in-
dították azon magyar többségû 
önkormányzatok ellen, amelyek a köz-
hivatalokra vagy közterekre --- Romá-
nia és az Európai Unió zászlaja mellé -
-- kitûzték a székely zászlót. A román 
törvények tiltják más államok zászló-
jának kitûzését, kivéve ha diplomáciai 
eseményekrôl, vagy sportrendezvé-
nyekrôl van szó. Más jelképek haszná-
lata nem tilos, az önkormányzatok 
mégis rendre elveszítették a székely-
zászlók kitûzése miatt ellenük indított 
pereket.

* * *
A magyar kormány a leghatározot-

tabban arra kéri ukrán partnereit, 
hogy hatóságaik hagyjanak fel a kár-
pátaljai magyar intézmények vegzá-
lásával, a kijevi törvényalkotókat pe-
dig arra, hogy ne hozzanak olyan 
jogszabályokat, amelyek visszalépést 
jelentenek a kisebbségi jogok terén ---
jelentette ki Munkácson a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium gazda-
ságdiplomáciáért felelôs államtitkára.

Ez hatalmas elôrelépés, amelynek 

megvalósulásában a magyar kor-
mánynak oroszlánrésze van --- muta-
tott rá. A kormány minden fórumon 
támogatta az ukrán vízummentességet, 
sokszor konfliktusokat is vállalva eu-
rópai partnereivel, hogy ezt a ked-
vezményt minél hamarabb megkap-
hassa Ukrajna, amely rendkívül nehéz 
helyzetben van --- emlékeztetett. 
Ugyanakkor --- folytatta --- a magyar 
kormány kiállása Ukrajna mellett az 
elmúlt években minden fórumon, 
minden tekintetben, beleértve az or-
szág egységét, stabilitását, továbbá az 
Ukrajnának nyújtott szociális, gazda-
sági támogatást, sebesült ukrán kato-
nák gyógykezelését, azt jelzi, Magyar-
ország maximálisan tudatában van 
annak, milyen súlyos a helyzet a szom-
szédos országban, amely nagy mér-
tékben rászorul a segítségre.

„Éppen ezért rendkívül méltatlannak 
érezzük, hogy ezek a baráti gesztusok 
egyre kevésbé találnak viszonzásra 
Ukrajna részérôl, ahol fokozódnak 
azok a hatósági fellépések, amelyek 
egyértelmûen a kárpátaljai magyar 
kisebbség megfélemlítésére irányul-
nak, folyamatos és egyre nagyobb 
mértékû a kárpátaljai magyar intéz-
mények vegzálása, s ami még súlyo-
sabb, olyan törvényalkotási folyama-
tok kezdôdtek, amelyek a magyar 
kisebbség jogainak korlátozására irá-
nyulnak” ---- emlékeztetett az ál-
lamtitkár.

Hozzátette: ezt Magyarország nem 
tudja elfogadni, ugyanis a magyar ki-
sebbség eleve nincs a legjobb hely-
zetben, így bármilyen elmozdulás ne-
gatív irányban, a kisebbségeket érintô 
bármilyen jogkorlátozás a magyar 
kormány leghatározottabb tiltakozását 
fogja kiváltani. „Nem tartjuk szeren-
csésnek, hogy az ukrán kormány fo-
lyamatosan feszegeti az egyébként 
ôszinte magyar-ukrán barátság kere-
teit” --- mutatott rá.

Ha ezeket a kereteket Kijev szétfe-
szíti, akkor --- mint mondta --- az nem 
csak a kárpátaljai magyarság és Ma-
gyarország, hanem Ukrajna számára 
is szomorú következményekkel fog 
járni. „Reménykedünk abban, hogy ez 
a folyamat megállítható, ezért a leg-
határozottabban arra kérjük ukrán 
partnereinket, hogy a hatóságaik 
hagyjanak fel a kárpátaljai magyar 
intézmények vegzálásával, a kijevi 
törvényalkotókat pedig arra, hogy ne 
hozzanak olyan jogszabályokat, ame-
lyek visszalépést jelentenek a kisebb-
ségi jogok terén” --- hangsúlyozta Ma-
gyar Levente.

* * *
Magyarország kiemelt támogatásával 

épülhet fel Ottawa központjában a 
kommunizmus áldozatainak emlék-

parkja –-- közölte Rétvári Bence, az 
Emberi Erôforrások Minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára.

A kereszténydemokrata politikus 
elmondta: a kormány huszonötmillió 
forinttal, azaz több mint száztízezer 
kanadai dollárral járult hozzá a terv 
megvalósulásához. Errôl Balog Zol-
tán, a humántárca vezetôje a közel-
múltban tájékoztatta Ludwik Klim-
kowskit, a szervezô Tribute to Liberty 
alapítvány vezetôjét, és egy szimbo-
likus csekken átadta neki az összeget 
Budapesten.

Rétvári Bence: A digitális térben is 
nagyobb figyelmet szentelnek majd a 
kommunisták áldozatainak

–-- Kanada lakosságának közel egy-
negyede, nyolcmillió ember származik 
olyan országból, ahol a XX. században 
kommunista diktatúra épült ki, az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
leverését követô években pedig 37 
ezer honfitársunk menekült oda –-- 
mutatott rá Rétvári Bence a mementó 
és a magyar támogatás okaira.

A kiemelt támogatás kiemelt megje-
lenést is biztosít hazánknak. Mint az 
államtitkártól megtudtuk, ez azt je-
lenti, hogy nemcsak az emlékmûvön, 
hanem a hozzá kapcsolódó digitális 
térben is nagyobb figyelmet szentel-
nek majd a magyar sorsok, a kom-
munista elnyomás itteni áldozatainak, 
országunk 1945 és 90 közötti történe-
tének bemutatására.

–-- Kanadában egyébként évekkel 
ezelôtt elfogadtak egy sarkalatos tör-
vényt, amely azzal a kérdéssel foglal-
kozik, hogy kik alkotják a kanadai 
nemzetet. Ebben az ’56-os magyar 
emigrációt is nevesítették –-- jegyezte 
meg a politikus.

Rétvári Bence arra is kitért, hogy a 
kommunizmus áldozatainak budapesti 
emlékmûve novemberre készül el. 
Átadása így közel esik majd a bolsevik 
hatalomátvétel századik évfordulójá-
hoz. –-- A kommunizmus száz év alatt 
mintegy százmillió embert pusztított 
el, ezért szimbolikus jelentôségûnek 
tartom, hogy a Szabadság téri me-
mentót éppen akkor leplezzük le --– 
jelentette ki az államtitkár.

A politikai jelképek törvényi szabá-
lyozásának kérdésérôl szólva úgy 
vélekedett, ez független a Heineken és 
a Csíki sör megegyezésétôl. –-- A vörös 
csillag egy terhelt politikai szimbólum. 
Ennek a nevében tartották megszállva 
Magyarországot, fosztották meg az 
embereket a szabadságuktól, hurcol-
tak rabszolgamunkára százezreket, 
fojtották vérbe az 1956-os forradal-
mat. Ahogy a nácizmus jelképeit, 
ugyanúgy a kommunizmuséit is szám-
ûzni kell. Ezt valaha a Heineken is 
megértette, hiszen a hidegháború ide-
jén fehér csillag szerepelt az üvegeken
--– hangsúlyozta Rétvári Bence.

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006
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Irodalom Barátok oldala

Szóhalászok 
a világhálón

Acsádi Rozália, 
VIRÁGVASÁRNAP

csak találgatom
miféle ajándékot ígérnek a vizek
az aranyzöld fények a vizek partjainál
s a halak szemében összegyûlt éjsza-

kák
a csend átlátszó részecskéivel játszom:
annyi még a kincs és annyi az elrejtett 

szó
a fel nem ismert hangzat
a meg nem festett pillanat
uram ne ítélj korbácsos széllel
de távoli gitárzenével ébressz bennem 

új tavaszt
én nem hiszem hogy ilyen messzirôl
nem lehetne már visszatalálni oda
ahol a bennem élô gyermek feléd mo-

solyog 
egy késô nyári reggelen
s a vizek fûz-zöld fényeinél szárítani 

meg hajamat
hogy hadd lobogjon újra mint a szabad 

lovak sörénye
még egyszer átitatni ibolyaszínekkel a 

délutánt
és aztán újra és újra ráfesteni további 

színeket lágyan
ahogy a gitárszóló összeolvad a csend-

del
s a szomjat ezt az olthatatlan élni aka-

rást
mégis elmondani egyszer valahogy 

úgy
ahogy üvegfalon szivárog át a fény
elmondani hogy milyen a pára esô után
milyen a halk koppanások alatt 
szobám csendjébe takarózni borzon-

gások idején
mikor a dombok lélegzését álmodom
elmondani valamit a porszemek anató-

miájáról
s a hajnalról ahogy lemosódnak róla
az éjszaka odaapplikált csillagok
megmutatni a múlt sárszínû lenyoma-

tait
s letenni eléd egy gyönyörû könny-

cseppet:
a rigók esti énekét
és halkan elmondani neked
hogy kevés az idô erre a nagy egészre
kevés a szerelem misztériuma
a leírható sorok egymásutánja
kevés a megtartható idô
a fény a partokon
a fûz-zöld illatok ereje
a visszatért fecskék árnya törött lép-

csôink fölött
kevés a sárga tavasz
kevés a visszaálmodható játék
amikor apró papírhajókat úsztattam 

folyóidon
kevés a megígért vigasz a félelem el-

len…
bonts hát fel mint búcsúlevelet
mit magad írtál az örökkévalóságnak 

rólam
szükségét érzem hogy felnézzek rád
mielôtt elindulnál erre a furcsa útra
ahol nagy hosszú csended készülôdik
ahol árnyékok halála vajúdik elködlött 

láthatárokon túl
virágvasárnap van
én meg éppen téged faggatlak a csend 

jeleirôl
a csendrôl mikor már hetente hétszer 

meghalunk
pedig madarak szárnyai alól nyílik a 

nyár elénk
és arról hogy van-e még innen vissza-

találás
ahol már elhalványultak a szavak
és széttöredezett az idô
mint egy elfelejtett 
töviskoszorú
ébressz hát új tavaszt bennem 
életre feszítve várom 
megváltásodat

2017

Acsádi Rozália (sz. 1957),
1989-tôl 1993-ig megyei heti-és napila-

pokban jelentek meg írásai. 1999-tôl 
publikál irodalmi folyóiratokban. 32 
antológiának volt társszerzôje. 13 kötete 
van. 2013-ban jelent meg elsô regénye 
Láncok, láncszemek címmel. 1989-tôl 
1993-ig a Paksi Hírnök olvasó-szer-kesz-
tôje volt. A Tolna megyei Kézjegy anto-
lógiát 2000-tôl 2004-ig, majd 2012-tôl 
2014-ig szerkesztette.

Forrás: http://holdkatlan.hu/index.php/
szerzok/userprofile/felhar

* * *
Hajnal Éva 

IMA

Bekuckóztam csillogó csendbe,
szép türelembe és figyelembe
... és mintha minden kivirulna,
úgy szólítalak Téged újra ...
Hol vagy hát?
Jöjj közel,
vártalak,
vesd meg ujjaddal ágyamat,
halkíts le minden bánatot,
vedd el mindazt, mi bánthatott,
ülj csak ágyam szélére újra,
mintha öledbe belebújna
a félelem,
a fájdalom,
mintha csak szállna új dalom,
mintha, mi vagyok, fontos volna,
ölelj Magadhoz
újra,
újra ...
Szelídítsd minden dallamom,
hadd ragyogjon a hajnalom!
... és mintha gyermek lennék bújva,
taníts Magadról
újra,
újra ...

2017 április 9

Hajnal Éva (sz. 1960) tanítónô, költô a 
Litera-Túra Magazinnak nemcsak tu-
lajdonosa, de fôszerkesztôje is. „Boldog 
tanítónô, óvónô, tehetségmentor vagyok. 
Magyart, éneket, rajzot tanítok. Sok éve 
tehetségcsoportot és irodalmi színpadot 
vezetek. Nyaranta ingyenes bibliai te-
hetségtábort tartok barátaimmal. Maga-
zinbéli fôszerkesztôi munkámat jelenleg 
szabadidômben végzem…. Elsô verse-
met 7 évesen írtam. (6 évesen mentem 
iskolába, mert alkalmasnak találtak.) 
Több antológiában szerepelnek verseim, 
de a Lehetne vers … az elsô önálló 
kötetem, bár ezt megelôzte egy zárt 
terjesztésû verses füzet Haikuk(k) cím-
mel. Ezt tavaly tanév végén készítettük 
búcsúajándékként a negyedikes osztá-
lyomnak.”

Forrás: http://montazsmagazin.hu/lite-
r a - t u r a - m a g a z i n - e s - k i a d o - e g y i k -
tulajdonosa-hajnal-eva-kolto/

* * *
Jeremy Jones
ÉN IS ÁLDOTT VAGYOK…

„Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes!” 
Látod, eljöttem hozzád, én is, a konok.
Nem megyek semmire, semmi sem teljes, 
mert nélküled éhes és szomjas is vagyok! 
„Az Úr van teveled.” Más már nem lehet… 
Én minden csodát újra és újra akarok! 
Ha nem vagy itt, tombol a düh és a 

végletek, 
és minden tiszta utamra ráhull a homok. 
„Áldott vagy te az asszonyok között” 
és én áldott szerelemmel kincseket 

hozok. 
Lábadhoz bújok, s ujjaid között, 

mint kivert kutya, úgy meghunyászkodok. 
„Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.” 
Régi barátom már, benne még bízhatok. 
Nincsen más valóság, nincsen ködös 

klérus,
Fiadnak fiamért reménnyel áldozok. 
„Asszonyunk, Szûz Mária, Istennek 

szent anyja,” 
Vesd rám orcád fôleg akkor, ha lázadok! 
Mi mást tehetne, akinek nincs anyja?
Az én fajtám ott nevet, ahol a bú 

zokog. 
„Imádkozzál érettünk, bûnösökért,” 

kérlek, 
hogy elnyerjünk végre minden kínpa-

dot. 
Nem kell könnyezned a szomorú bû-

nökért, 
elég lesz imád, mi úgy leszünk bol-

dogok.
„Most és halálunk óráján” igen! 
Megtérni késô! Érzem, hogy nem fo-

gok.., 
de tudom, hogy minden magányos 

órán, 
kérlellek bénán, 
hisz oly áldott vagyok… 
Amen.

(idôpont ismeretlen)

Jeremy Jones (sz. 1971?) „Verseket 
1984-ig írogattam, még otthon, Szombat-
helyen, de a pályám máshogy alakult, 
így 30 évig nem foglalkoztam írással. 
2014. márciusában rátaláltam a Face-
bookon költészettel foglalkozó csopor-
tokra, így újra nekiálltam verseket ír-
ni….”

Forrás: http://teart8.webnode.hu/pro-
ducts/jeremy-jones/

* * *
Kardos M Zsöte

BÛVÖS IGÉZET

Fényem, szerelmem,
ha lennél velem,
nyílnék újra, mint tavaszi virág,
évek meg élet,
nem érne véget,
te volnál nékem a teljes világ.
Nappal ragyogás,
éjszaka varázs,
illatával telis teli édes,
szívembe vésett,
bûvös igézet,
lelked pompától aranyos ékes.
Sok díszes álmot,
mit nekünk gyártott
sorsunk, számtalan fenséges színben,
nem törli való,
örökkévaló,
szépséges gyönyörré tisztul minden.
Elveszett vágy nincs,
ami volt az kincs,
alkonyi lángokkal lobog az ég,
sugara leszáll,
mintha te volnál,
szelet söpör karod, vársz ott fent rég.
2017 április 7
Kardos M Zsöte (sz. 1949) Költô és 

pszihologus aki a technika segítségével 
kiált ránk, sajdul fel reggelente a Face-
book oldalakon fájdalmasan szép ver-
seivel. Rendszeresen jelennek meg ver-
sei a Litera-tura Irodalmi és Mûvészeti 
Magazin és más mai irodalmi foru-
mokon.

* * *
Lackfi János

A FEKETE ROUTER

Szilágyi / Örzsébet / E-mailjét megírta, 
/ Emoti- / Konokkal / Azt is telesírta.

Fiának / Megy a mail / London városába, 
/ Ahol az / Mosogat / Egy setét kocs-
mába’.

„Gyermekem, / Jól vagy-e / London vá-
rosában? / Megjött-e / A csomag? /  Ben-
ne kis kolbász van!

Egyél ám! / Nem fázol? / Van ott meleg 
holmi? / Inglisül / Beszélsz már? / Tu-
dunk majd szkájpolni?

Kell-e pénz? / Idenézz, / Nem élünk 
nagy lábon, / De amit / Spórulunk, / Ösz-
szeguberálom.

Hát az az / Egyetem? / Gyûjtesz a tan-
díjra? / S az a lány? / Gwendoline… / 
Olyan, mint egy díva!”

Kattintja / A küldést, / Sürgeti a gépet, / 
Ám a rend- / Szerhiba / Fel éppen most 
lépett.

„Apukám, / Levelet / Írtam a gyereknek, 
/ A szöveg / Hova tûnt? / Kihajítom ez-
tet.”

„Letöröm / Derekad, / Ha a gépet bán-
tod! / Egy vagyon, / Aranyom, / Kérjük 
meg a Márkot!”

„Értem én, / Szomszéd úr, / Hogy a cucc 
beégett, / Gôzöm sincs, / Mi a baj, / Hív-
ják fel a céget!”

„Vinné el / E-mailem / Bár valami an-
gyal. / Úgy talán / Szót váltok / Az én 
kisfiammal!”

„Nyugalom, / Asszonyom, / Húzza ki a 
routert. / Hogy az mi? / Kis doboz, / Szíve 
attól bútelt.

Ne velem / Visítson, / Nem tehetek ró-
la! / A vonal / Mûködik, / Mint egy svájci 
óra.

Keressen, / Keressen / Fekete dobozkát, 
/ Amelyben / A zöld fény / Éjjel is mo-
toszkált.

Routere / Fekete, / Kutasson utána, / 
Másszon fel, / Nézzen be / Padlásra, 
kamrába.

És hogyha / Kihúzta, / Vár tíz másod-
percet. / Akkor dug- / Ja vissza, / Hátha 
villog, serceg.”

Keresik, / Kutatják, / Kamrában, pad-
láson! / Szegecselt / Gerinccel / Ki lesz, 
ki felmásszon?

Megnézik / Végül a / Beépített szek-
rényt. / A router / Ott gubbaszt / Leszidott 
gyerekként.

Kihúzzák, / Kapcsolják, / Delejes fény 
villan, / Az e-mail / Kiröppen, / A mail-
boxból vígan.

Pár perc sem / Telt belé, / Máris jött a 
válasz! / Mobilról / Elküldve, / Szívélyes 
és nyájas!

„Köszi a / Csomagot, / Kéne pénz is 
némi.” / „Ó, igen, / Jaj, igen, / Így csak ô 
tud kérni!”

2017.  április 1. 

Lackfi János (sz. 1971), József Attila-

díjas költô, író, mûfordító, tanár, Nyu-
gat-kutató, fotós. Az ELTE Magyar Iro-
dalomtörténeti tanszéken doktorált. 
1994-ben már a JPTE Francia Tanszékén 
tartott kurzust a belga irodalomról. A 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Francia Tanszékének adjunktusa (1996-
tól), a Kreatív Írás program egyik ve-
zetô oktatója Vörös István mellett. 1999 
óta a Nagyvilág címû folyóirat, 2000-tôl 
a Dokk.hu internetes folyóirat egyik ala-
pító szerkesztôje. A Magyar Írószö-
vetség és a JAK tagja, valamint a Ma-
gyar PEN Club titkára. Irodalmi tevé-
kenysége mellett fényképei a Kalligram, 
a Kortárs és a Liget címû folyóiratokban 
jelentek meg. Párok címû elsô önálló 
kiállítása Kaposvárott, Piliscsabán, majd 
Budapesten, az Írószövetség Klubjában 
volt látható.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/
Lackfi_J%C3%A1nos

* * *
Márkus László

SZÓHALÁSZ

beszûkült tudattal
lépdel költônk
hálóját naponta kivetve
az élet tavából
szavakat húz ki
hogy aztán minden este
kopott padlásszobában
kóstolgatva sorba rakja 
majd
újra meg újra megkavarja
próbálja százszor
ezerszer
sohasem lankadva
hite buzgónak tûnik
mégis csodákra vár
olykor múzsája csókjától
megittasulva
rímeket dobál
vissza a tóba
majd újra kifogva
irigykedve néz
rájuk csodálkozik
ki tudhat ilyesmit írni
hisz már rég elfeledte
benne lakik a költô
ki csodákra képes olykor
majd meglátja az utókor
fogadkozik
de nem jut ötrôl hatra
hamisan szól már a lantja
s lusta kínok között
utat törni
Apollónhoz fohászkodva
felfelé a Parnasszusra

2017 április 3

Márkus László (sz. 1955) költô, foto-
mûvész laptulajdonos. Versei több on-
line webes irodalmi magazinban láttak 
napvilágot.

Állandó szerzôje a Hetedhéthatár köz-
érdekû magazinnak és a Lenolaj kul-
turális online mûhelynek. Társtulajdo-
nosa a Litera-Túra Mûvészeti Kiadónak 
és lapigazgatója a Litera-Túra Irodalmi 
és Mûvészeti Magazinnak.

Az irodalom és mûvészetek iránti ön-
zetlen szenvedélye naponta, látható a 
Litera-Túra Irodalmi és Mûvészeti 
Magazinban.

Forrás: http://lenolaj.hu/2017/02/13/
1955-februar-13-an-szuletett-markus-
laszlo-kolto-fotos-a-litera-tura-irodalmi-
es-muveszeti-magazin-tulajdonosa-
lapigazgato/

(Dr Kapantzian Artúr)
Irodalom Barátok - Magyar Irodalom 

és Kultúrtörténeti Társaság, 
Melbourne.

Elérhetôségünk:
Telefon: 0422 524 206
Email: kapantzian@bigpond.com
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/

izes.beszelgetok/



Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (7)
Magyar emigrációs 

sajtó — Hetilap 
Ausztráliában 

BefejezŒ rész.
A 6. Ausztráliai Magyar Találkozó 

sajtóankétjának vitaindító elôadása 
(Perth, 1985. január 2.) Részlet

Krónikása vagyunk az itt élô ma-
gyarságnak, és büszkén valljuk, hogy 
az ausztráliai magyarság élete, törté-
nelme reprodukálható a Magyar Élet 
lapjairól. Ezt – sajnos – tengerentúli 
laptársainkról nem tudjuk elmondani.

Ugyancsak kötelességszerûen adunk 
tájékoztatást más országok magyar 
emigrációja életérôl, szellemi tevé-
kenységérôl, emigrációs szervezetek 
munkájáról, eredményeirôl.  Figye-
lemmel kísérjük a magyar emigráció 
fôbb lapjainak cikkeit, és ha úgy 
érezzük, hogy azok szolgálják olvasó-
ink szélesebbkörû tájékoztatását, a 
forrásra hivatkozva közzétesszük. 
Ezáltal is igyekszünk ráhangolni az 
emigráció általános áramkörére, köz-
vetítjük a vezetô emigrációs szerve-
zetek és egyének küzdelmeit és ered-
ményeit a széles olvasóközönség ré-
szére, akik ezáltal magukénak érez-
hetik az élvonalban küzdôk emigrá-
ciós harcát. Ez a folyamatosan és 
tervszerû következtetéssel gyakorolt 
publicitás építi ki azt az emigrációs 
kzszellemet, amire oly nagyon szük-
ség van az otthon és az emigráció 
viszonyában beállott változás folya-
matában. Arra utalok itt, hogy – akár 
tetszik nekünk, akár nem – évente 
állítólag százezer külföldi magyar lá-
togat el Magyarországra. Nem lé-
nyegtelen, hogy ez a százezer magyar 
milyen ellenérvekkel vegyül el az 
otthoni lakosságban, akiknek a véle-
ményét az otthoni egyoldalú tájékoz-
tatás alakítja ki. Az emigrációs ma-
gyar sajtó feladata, hogy a hazaláto-
gatók magukkal vigyék azt a nemzet-
központú, magyarságvdelmi szemléle-
tet, amit a magyar nemzeti emigráció 
oly híven megôrzött.

Szilárdan valljuk,  hogy  az  emig-
ráció ellensége az otthoni rendszer-
nek és barátja, támogatója a magyar 
népnek. Ennélfogva az otthoni hely-
zetrôl szóló folyamatos tájékoztatás 
nagyon fontos feladata az emigrációs 
sajtónak. Nagy súlyt helyezünk rá, 
hogy ez a tájékoztatás a való tényeket 
tükrözze. Még így is elég vád ér min-
ket azon a címen, hogy csak a rosszat 
írjuk meg. Ne feledjük azonban, hogy 
az emigrációs sajtó egyúttal ellenzéki 
sajtó is, és ezáltal fontos feladata az 
otthoni ellenzék véleményének továb-
bítása, hangjának felemelése. Mi nem 
szabhatjuk meg az otthoni ellenzék 
politikai kiállásának határait és takti-
káját, de általában helyesnek tartjuk 
az otthoni aktív rezisztenciának azt a 
harcmodorát, amivel a polgári, ma-
gángazdálkodási jogokat milliméte-
renként igyekeznek kiharcolni a rend-
szertôl vagy a gyarmati adminisztrá-
ciótól. E megértés alapján vesszük át 
és továbbítjuk az ellenzéki búvópatak 
kiadványok híreit és tanulmányait, 
akkor is, ha azok nem az emigrációs 
politika maximáit követik. Mert a 
lényeg az – és itt gondoljunk Szé-
chenyi konzervatív küzdelmeire –, 
hogy az otthon megindult szellemi 
erjedés el ne akadjon, befussa pályá-
ját, alapozásává válhasson a nemzeti 

felszabadulás egyszer minden bi-
zonnyal érvényre kerülô kollektív 
akaratának, arra az idôre, amikor 
eljön annak a történelmi lehetôsége. 
Mert ne felejtsük el, ez a folyamat 
játszódott le gyors lefolyásban az 
ötvenhatos magyar felkelés alatt is: 
apró követelések plakátjait vitték elé-
gedetlen pártemberek, és szinte csak 
órákba telt, míg elhangzott a nyílt 
követelés: Ruszkik haza!

A szellemi harc hadállásait nehéz 
áttekinteni — az emigrációs közvé-
lemény megfogalmazására, még in-
kább százalékos felmérésére szinte 
senki sem vállalkozhat. Nem megbíz-
ható iránymutató az egyesületekben 
való részvétel, vagy a nemzeti ünne-
peken megjelenôk arányszáma, de a 
másik oldalon a hazautazók száma 
sem. Sok jó magyar van egyesülete-
ken kívül is, és a százezer hazautazó 
másféle magatartást tanúsítana, ha a 
képmutatás nem volna célirányos. De 
van az emigrációban egy jelenség, 
amely ha százalékos adatokat nem is 
ad, de nyújt részünkre általános kö-
vetkeztetésre alkalmas jelzést — ez 
pedig a nemezti emigráció sajtója. 
Annak ellenére, hogy a magyarorszá-
gi rezsim propagandája szabadon 
grasszál közöttünk, hogy a felületes 
hazajárók vendégeskedésbôl és jó 
dolláros nyaralásaikból általános jó-
létre következtetnek, hogy a külföldi 
lapok a budapesti kirakatok árukíná-
latáról a szocialista gazdasági rend-
szer dicsôségét zengik, hogy a koráb-
ban megtaposostt korosztályok otthon 
jobb helyzetük miatti hálából a dikta-
túra hangos hívei lettek – mindezek 
ellenére a nemzeti emigráció sajtója 
nem veszített hitelébôl, jelentôségé-
ben tovább növekedett, olvasói éppen 
az otthoni helyzetet kiértékelô írások 
után érdeklôdnek.

Nem beszélhetek más országok ma-
gyar hetilapjairól, mert nincsenek 
adataim, de a némelyek által megjó-
solt – és kihaló nemzedékünk amúgy-
is logikusnak vélhetô – csökkenéssel 
és visszafejlôdéssel ellentétben az 
ausztráliai Magyar Élet jelentôs fej-
lôdési idôszakon ment keresztül az 
utóbbi 2–3 évben.

Ha legszigorúbban kirekesztem a 
mindenképpen illô és különösen egy 
ilyen Találkozó alkalmára kötelezô 
szerénységgel a fejlôdés személyi 
komponenseit, értve alatta a munka-
társak és szerkesztôk külön fejlesz-
tési igyekezetét, akkor is marad elég 
figyelemre méltó olyan tényezô, ami 
a fejlôdést elôsegíti, ami a mi ese-
tünkben az olvasók növekvô érdeklô-
désében nyilvánul meg.

Az érdeklôdés növekedését felkeltô 
tényezôk közül néhányat kiemelve 
említem az otthoni általános helyze-
tet, a nagyhatalmi politikát, az auszt-
ráliai politikai fejleményeket és az 
itteni emigráció, illetve társas élet 
mozgásait. Mind a négy említett terü-
leten lényegesebb változások tünetei 
észlelhetôk, egyrészt az elkerülhe-
tetlen generációváltás követeli min-
denütt a változást, másrészt a félmeg-
oldások követelik vagy a folyamat 
befejezését, vagy visszatérést a dol-
gok természetes medrébe. Arra a 
változásra utalok, ami az európai és 
vele együtt a magyar önvédelmi 
küzdelem összeomlásával jött létre 
1945-ben katonailag és ennek a ter-
mészetellenes állapotnak erôltetett 
politikai fenntartása által. A változást 

az élet természetes rendje elôbb-
utóbb kikényszeríti, és jó, ha az ese-
ményekre felkészülünk, bár nem va-
lószínû, hogy az eseményeknek cse-
lekvô részesei lehetünk.

Ami ebben a kérdésben az újságot 
illeti, igyekezni fogunk tárgyilagos 
helyzetelemzést adni, szólamoktól, 
politikai stancáktól mentes kiértéke-
lést, aminek egyetlen kötött szem-
pontja lehet csak: az összmagyarság 
érdeke. 

Befejezésül még szeretnék valamit 
nyilvánosan kijelenteni: a Magyar 
Élet a nemzeti emigráció lapja, és 
hogy nem egyesületi vállalkozás, az 
ma már semmiképpen nem hátrány, 
sôt azzal az elônnyel jár, hogy részre-
hajlástól mentesen nyilvánosságot 
biztosítunk minden jó magyar mun-
kát végzô egyesületnek, és tôlünk 
telhetôen jó viszonyt tartunk fenn 
minden jószándékú egyesületi újság-
gal, folyóirattal. 

Munkatársaim nevében, a Találkozó 
összefogást hirdetô szellemében kö-
szöntöm az ausztráliai magyar sajtó 
és rádió ankétjának mélyen tisztelt 
résztvevôit.

(Magyar Élet, 1985. március 14.)

Az emigrációs diplo-
mácia küszködése

Rövidített változat.
A 40 éves emigrációs diplomáciá-

nak sok értékes tapasztalata van. 
A jelenlegi magyarországi helyzet 

érlelte meg a külföldre jutott magya-
rokban a szemléletet, hogy a magyar 
nép több mint egyharmadának üldöz-
tetése kérdését saját feladatának te-
kintse, és a világ lelkiismerete elé 
vigye. Ez így nagyon jól hangzik, egy-
szerû és logikus. A gyakorlati kivite-
lezés azonban ott akad el, hogy a 
magyar emigráció csak magyarok 
részérôl létezik, a nyugati hatalmak 
kormányai szempontjából magyar 
emigráció nincs, továbbá, az utódálla-
mok kommunista kormányait a nyu-
gati hatalmak kezdettôl fogva elis-
merték, azokkal diplomáciai kapcso-
latban vannak. Ez a gyakorlat az ún. 
hidegháborús években sem szünetelt. 
Mindamellett a magyar emigráció-
nak voltak egyénei és szervezetei, 
melyeknek módjában volt szóvátenni 
hivatalos helyeken a magyar sérel-
meket, sôt volt egy ideig egy Nemzeti 
Bizottmány nevû szervezet is, amit 
közvetve az amerikai kormány hozott 
létre volt magyar politikusokból, és 
gondoskodott róluk anyagilag is. E 
körülmény, és ennek ellenére is ered-
ménytelenségük miatt is, a magyar 
emigráció széles rétegei nem ismer-
ték el a Nemzeti Bizottmányt szószó-
lójuknak, és több igyekezet történt 
szélesebb alapú csúcsszervezet léte-
sítésére. Negyven év gyakorlata 
azonban bebizonyította, hogy akár 
kinevezett, akár demokratikusan lét-
rejött szervezet szorgoskodott a ma-
gyar függetlenség és a magyar ki-
sebbségek kérdésében politikai-dip-
lomáciai vonalon, az eredmény a nul-
lával volt egyenlô. Ennyi eredmény-
telenség azonban már nem írható a 
magyar emigráció számlájára, 
amelynek tagjai között nagyon tehet-
séges és befolyásos személyek is 
voltak, amely Közép- és Kelet-Európa 
emigrációi közt a legéletrevalóbb, 
szellemi kapacitása a legmagasabb. 

Egy tucatnyi országban több tucatra 

való magyar emigráns csoport igyek-
szik sok különbözô módon eredményt 
elérni, de a fogadtatás, mintha sze-
repkönyvbôl jönne, annyira egyönte-
tû: udvariasan meghallgatják (különö-
sen választások elôtt), azután ügyes 
mellébeszélés. 

Annyit a magyar emigráció régen 
magtanult, hogy felesleges zaklatni 
az amerikai kormányzatot trianoni, 
vagy oroszmegszállási problémákkal, 
ezért egyöntetûen a kisebbségi, elsô-
sorban romániai magyarüldözésekre 
központosítunk, súllyal az emberi jo-
gokra, ami ma egyetlen felpanaszol-
ható dolog, amivel itt a vasfüggöny 
mögötti rémuralmat még illethetjük. 
Nagyon elkeserítô viszont, amikor 
rájövünk, hogy az emberi jogokra 
szûkítve sem foglalkoznak olyan pa-
naszokkal, amelyekben magyarokról 
van szó. Az alábbi eset is ezt pél-
dázza:

A magyar emigráció egy tekintélyes 
és buzgó szervezete, az Erdélyi Világ-
szövetség, memorandumot küldött az 
elmúlt évben a Reagan–Gorbacsov 
találkozóra mindkét államfônek. A 
memorandum szövegét nem kaptuk 
meg, és az oroszok válaszáról sem 
hallottunk, de megkaptuk a State 
Department válaszlevelének másola-
tát, és úgy érezzük, nincs értelme 
takargatni annak tartalmát. A levél 
hû magyar fordításban így hangzik:

United States Department of States
Washington D.C. 20520
Decemeber 16. 1985.
Mr. István Zolcsák, Co-President, 
Transylvanian World Federation, 
Sao Paulo, Brazil.
Kedves Zolcsák úr!
Megkértek, hogy válaszoljak no-

vember 1-jén kelt levelére, melyet az 
Elnökhöz írt, és melyhez egy, a ro-
mániai magyarság problémáival fog-
lalkozó memorandum volt csatolva. 

Az Egyesült Államok kormányának 
álláspontját több tényezô határozza 
meg ezekben a kérdésekben. Támo-
gatjuk a nemzeti kisebbségek óhaját 
az emberi jogok és alapvetô szabad-
ságjogok élvezéséhez a helsinki záró-
okmány szellemében és elfogadjuk, 
hogy a romániai magyarság a legna-
gyobb kisebbségi nemzetiségi csoport 
Kelet-Európában a Szovjetunión kí-
vül, bár nem hitelesítjük egyik oldal 
statisztikai adatait sem a romániai 
magyar etnikum számát illetôen.

Az U.S. kormány úgy véli, hogy a 
felhozott kérdések több szempontúak, 
hátterük évszázadokba nyúlik vissza, 
és nem képzelhetô el egyszerû meg-
határozása vagy megoldása. Az Egye-
sült Államok határozottan támogatja 
mind Románia, mind Magyarország 
területi integritását, és megemlítjük, 
hogy egyik állam sem hangoztatott 
területi követelést a másikkal szem-
ben 1947 óta. Véleményünk szerint a 
romániai magyarokkal kapcsolatos 
kérdésekben, a hovatartozás miatt, a 
román kormány illetékes, ugyanakkor 
értékeljük, ha a magyar kormány és 
nép, csakúgy mint az US-beli és 
egyéb országok magyar csoportjai, 
erôs érdeklôdést tanúsítanak az em-
lített kérdések iránt különbözô  törté-
nelmi és jelenkori okokból. Megértjük 
azt is, hogy a tárgykör iránt mind a 
román, mind a magyar kormány ér-
zékenyen viseltetik.

A fentiek értelmében a State De-
partment és a bukaresti amerikai 
követség tisztviselôi több személyes 

megbeszélést folytattak a romániai 
magyar népcsoport helyzetével kap-
csolatban a jelen években. Úgy lát-
juk, hogy a magyar népcsoport hely-
zete Romániában alapos aggodalomra 
ad okot, ami érdemes a román kor-
mánnyal folytatott dialógusra, de azt 
is tudjuk, hogy az osztrák–magyar 
hatóságok viselkedése Erdélyben 
1918-ig és Erdély magyar megszállá-
sa 1940–44  években súlyosan kifogá-
solható. A Budapesten 1985 novem-
berében megtartott kulturális fóru-
mon az US kiküldött felemlített jó 
néhány panaszt a romániai magyarok 
kulturális szabadsága korlátozása te-
rén.

Az Ön által benyújtott memorandum 
egyes kitételei meglehetôs nehézséget 
okoznak a Departmentnek. A Románi-
ával kötött 1947-es békeszerzôdéssel 
kapcsolatos bármely külön felelôsség 
már nem terheli az Egyesült Államo-
kat, az Egyesült Királyságot és a 
Szovjetuniót, mert a békeszerzôdés 
életbelépte, 1947 februárja óta a szer-
zôdés 37. paragrafusa által elôírt 18 
hónap eltelt. Nincs rá bizonyítékunk, 
mely alátámasztja azt az állítását, 
hogy Románia „kiirtja Transylvania 
és Moldavia ôslakosságát”. Memoran-
dumában azt állítja, hogy a magyar-
ság a legnagyobb népcsoport Ma-
gyarország nyugati határai és a 
Kárpátok hegyláncolata között, holott 
az 1910 évi osztrák–magyar népszám-
lálás azt mutatja, hogy már jó ideje a 
románság volt a többségi csoport 
ezen a területen. A népi megoszlás 
sohasem volt kiegyenlítve és mindig 
is volt magyar többségû helység.

Az Ön memoranduma azt kívánja, 
hogy az Elnök tárgyalja meg Romá-
nia határainak felülvizsgálatát Gorba-
csov fôtitkárral Genfben. Nem tart-
juk helyénvalónak bármely US—
szovjet megbeszélésen a kelet-euró-
pai kisebbségek helyzetét felvetni. 
Kisebbségi csoportok ügyei Kelet-
Európában a körzet kormányainak 
kizárólagos hatáskörébe tartoznak, az 
Egyesült Államok politikai elve: nem 
beleavatkozni a kelet-európai orszá-
gok belügyeibe, vagy részesévé válni 
a szovjet igyekezetnek a terület 
kormányzásában.

Tisztelettel
Nicholas R. Lang, Office of Eastern 

Európa and Yugoslav Affairs

A State Department levelének rész-
letes kiértékelése az emigrációs szer-
vezetek feladata. Néhány tanulságot 
azonban mi is levonhatunk:

1. Az amerikai külügyminisztéri-
umban tudják, hogy mi a helyzet 
Romániában, de politikai változást 
nem akarnak Közép-Európában, így a 
kérdést elhárítják maguktól.

2. Trianont a nyugati nagyhatalmak 
idézték elô, a visszacsonkítást Sztalin 
rendelte el, amit nyugati szövetsége-
sei, ezúttal az Egyesült Államok is 
jóváhagyott, tehát a mai helyzetet, a 
nagyhatalmi politika idézte elô.

3. Helyénvaló a tiltakozás akkor is, 
ha tudjuk, hogy elutasítják, mindez 
nem mentesíthet az alól, hogy szól-
junk, dörömböljünk, ellenkezôleg, ar-
ra kell hogy késztessen, hogy fokoz-
zuk aktivitásunkat, mert az elfelezett 
Európa sem lehet végleges megoldás, 
milliók leválasztása és más országok-
ba kényszerítése soviniszta ôrület 
martalékául dobása sem lehet állan-
dósult gyakorlat.

(Magyar Élet, 1986. augusztus 7.) 

9. oldalMAGYAR ÉLET2017. május 4. 



Nincs olyan középiskolás diák, aki ne 
találkozna a tanulmányai során azok-
nak a múzsáknak a nevével, akik a 
világirodalom nagy alkotóit inspirál-
ták. Dante és Beatrice, Petrarca és 
Laura vagy Hölderlin és Diotima 
neve a köztudatban is összeforrt, és 
egyetlen érettségizô sem kerülheti 
meg, hogy pontosan tudja, ki volt 
Júlia, akinek Balassi Bálint „így 
köszöne”, vagy mely nagy magyar 
költôk életmûvének alakulásában volt 
elévülhetetlen szerepe Szendrey Jú-
liának, Lédának, Csinszkának, 
Kozmutza Flórának vagy Gyarmati 
Fanninak. Nônap elmúltával most 
három ritkábban emlegetett történetet 
elevenítünk fel: kiderül, hogyan ins-
pirálta a Bánk bán szerzôjét vígjáté-
kírásra a kor egyik legünnepeltebb 
színésznôje, melyik legendás tragiká-
hoz írta utolsó sorait „a legszerencsét-
lenebb magyar költô”, és kiknek a 
szerelme ívelt át fél évszázadon és 
több kontinensen.
A légy esete a pókokkal
A múzsa szó jelentése a legpuritánabb 

megfogalmazás szerint „ihletet adó 
személy”. Így nem feltétlenül csak 
abban az esetben beszélhetünk mú-
zsáról, ha az adott szerzô megnevezi 
szíve hölgyét, és ódát zeng róla vagy 
hozzá. Ezért aztán ebben az értelemben 
tekinthetjük Katona József múzsá-
jának a kor ünnepelt színésznôjét, 
Déryné Széppataki Rózát, hiszen a 
Bánk bán írójának A rózsa, vagy a 
tapasztalatlan légy a pókok között cí-
mû mûvét egyértelmûen ô ihlette.

Katona József ugyanis olthatatlan 
szerelmet táplált a körülrajongott 
primadonna iránt, bár érzelmeit nem 
tudta élôszóban kifejezni. Katona, aki 
fordított és írt is darabokat, 1812. ja-
nuár 20-án Békesi mûvésznéven ki-
segítô színészi szerzôdést is aláírt a 
pesti színtársulattal, ahol az akkoriban 
még csak huszadik életévéhez közele-
dô Széppataki Róza számított az új 
üdvöskének. A fiatal színésznô késôbb 
úgy emlékezett vissza Katona József-
re: „Nagy különc, szörnyû komoly 
mindig s igen rövid beszédû. Egy-egy 
szóval végzett mindent”. Így aztán 
Széppataki Rózát meglepetésként ér-
te, amikor a színlaposztó egy bizonyos 
K. J. alábbi levelét csúsztatta a kezé-
be:

Én magát véghetetlen szeretettel sze-
retem, s lelkemben hordom képét, 
mióta elôször színpadon megláttam 
játszani, s ezen szende képét fogom 
titkon keblembe zárva, véglehellete-
mig hordani.

Ha meghallgat s hajlandó hozzám, 
egy darabka rózsaszín szalagot, ha 
meg nem hallgat, egy darabka fekete 
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szalagot zárjon a felelethez. E két szín 
fogja éltem irányát kormányozni. Ha 
rózsaszín lesz a jel, félév múlva visz-
szatérek Pesthez, s akkor bôvebben 
fogom nyilatkozni, ha fekete lesz, 
akkor szívem örökre gyászolni fog.”

Katona József ekkor éppen szülôváro-
sába, Kecskemétre utazott joggyakor-
latra –-- erre utalt a fél évvel késôbbre 
tervezett visszaérkezéssel. Széppataki 
Róza úgy döntött: bárki is legyen a 
titokzatos hódolója, nem fog senkivel 
levelek vagy jelek küldözgetésébe bo-
csátkozni. Kezdetben még kétségei is 
voltak, kit takarhat a K. J. monogram, 
amikor pedig Katonára kezdett gyana-
kodni, így reagált: „...még inkább nem, 
mert az mindig mogorva, oly vissza-
tartó; aztán az hármat se szólt még 
velem”.

Így aztán, mire Katona József vissza-
tért Pestre, Széppataki Róza már Dé-
ryné ifiasszony néven szerepelt a 
színlapokon: feleségül ment Déry 
István színészhez. Az író csak ezután 
árulta el, hogy ô írta a levelet, és 
ugyanúgy, ahogy a Rózával kapcso-
latos reményeinek, a színjátszásnak is 
készült búcsút mondani: letette ugya-
nis utolsó vizsgáját, és a színészmes-
terség akkoriban már méltatlannak 
számított volna egy végzett jogászhoz. 
Utolsó alkalommal egy saját átiratá-
ban, az István, a magyarok elsô királya 
címû „új nemzeti vitézi nézôjátékban” 
alakította a címszerepet – miközben 
hitvesét, Gyzelát nem más, mint maga 
Déryné formálta meg.

A reménytelen szerelmes és szíve 
hölgye között viszont ezután fordult 
igazán kínosra a viszony: Katona 
ugyanis bemutatta Rózának egy jó 
barátját, Prepelitzay Sámuelt. Déry-
né, akinek házassága nem sikerült jól, 
bálványozni kezdte Sámuelt. Az író-
ként továbbra is a társulat közelében 
tevékenykedô Katona József pedig 
hamar értesült arról az anekdotáról, 
miszerint bizonyos Gyertyánffy úr, a 
színésznô gazdag és ügyefogyott hó-
dolója egy olyan rózsát küldött imá-
dottjának, amelynek szirmaira verse-
ket íratott. Róza azonban szerelmi 
zálogul Prepelitzaynak ajándékozta 
azt, és a felsült rajongó maga indult 
visszaszerezni a különleges emléket 
Déryné szerelmétôl.

Katona Józsefbôl pedig ennek hatá-
sára kitört a viszonzatlan érzelmei 
miatti sértettség, amelyet hosszú idôn 
át magába fojtott, és a fenti eset alap-
ján megírta A rózsa, vagy a tapasz-
talatlan légy a pókok között címû víg-
játékát. A társulat boldogan fogadta a 
darabot, és már az olvasópróbánál tar-
tottak, amikor egyik színésztársa fi-
gyelmeztette Dérynét, hogy a fôhôs-
nôt, a kacér Katicát róla mintázták. 
Nem volt elég, hogy a szereplôk a 
meglehetôsen könnyen felismerhetô 
Deresházy és Deresházyné, illetve 
Gyerfanorinszky neveket viselték –-- a 
vígjáték úgy végzôdött, hogy a fiatal 
hódolóról, akit a mûvésznô végül 
kitüntet kegyeivel, kiderül, hogy a 
tulajdon rég elvesztett testvére.

Déryné szerzôdésbontással fenyeget-
te meg a színigazgatót, ha elôadják a 
darabot.

Sikerrel járt: a vígjáték 1886-ban 
megjelent ugyan nyomtatásban, de az 
ôsbemutatója csak 1929-ben volt, 
Kecskeméten. A színésznô az emléki-
rataiban azt a híresztelést is leírta, 
hogy Gyertyánffy annak idején ötven 
forintot ajánlott a szerzônek ennek a 
darabnak a megírásáért.

Ez Katonától elég nem szép volt. Én 
Katonával többé soha se találkoztam”

Nyolcvanévesen szelte át 
szerelméért az óceánt

–-- zárta le Déryné ezt a történetet, és 
egyben Katona Józsefhez fûzôdô 
kapcsolatát is. Az egyetlen szépnek 
tekinthetô fordulat a keserû szerelmi 
drámában az, hogy Katona József ha-
lála után Déryné játszotta el Melinda 
szerepét a Bánk bán 1833-as ôsbemu-
tatóján.
Csak izzadság, nem könny
Reviczky Gyulát, annak ellenére, 

hogy az irodalomtörténet az impresz-
szionista és szimbolista költészet 
elôfutárának tekinti, és a nyugatos 
költôk köre nagy tisztelettel adózott a 
munkássága elôtt, gyakran emlegetik 
a magyar irodalom egyik legszeren-
csétlenebb sorsú költôjeként.

Hányatott sorsához azonban egy 
olyan szerelem is hozzátartozik, amely 
a kor és általánosságban a magyar 
színháztörténet egyik legnagyobb mû-
vésznôjéhez, Jászai Marihoz fûzte. 
Ma már nemcsak a költô bizalmas ba-
rátja, a cikluscímet adó Koroda Pál, 
hanem az utókor is tudja, hogy a Re-
viczky utolsó, Halál elôtt címen meg-
jelent szerelmes verseit ihletô „Re-ze-
da” nem más, mint a nemzet 
tragikája.

Sokáig arra korlátozódtak a lexikonok 
szócikkei, hogy az eredetileg Balek 
Gyula nevû fiatal költô (aki törvény-
telen gyerekként született, és apja 
egyszerûen elfelejtette ôt a nevére 

amelyek tanúsága szerint Jászai Mari 
és a költô találkoztak: Reviczky több 
meghívást is kapott az ünnepelt szí-
nésznôtôl. Ekkoriban azonban feltehe-
tôen még csak barátok lehettek: kap-
csolatukban a fordulópontot érdekes 
módon éppen egy ellenkezô ellenjelû 
kritika jelentette:

Reviczky bírálta Jászai Mari Stuart 
Mária-alakítását, a színésznô a kora-
beli hagyományoknak és a darab tra-
gikumának is ellentmondva szalma-
sárga ruhában játszotta végig a 
jeleneteket fekete helyett. A fiatal 
kritikus Jászai egész szerepfelfogását 
helytelenítette, sôt, még azt a meg-
jegyzést is megengedte magának, 
hogy csak Márkus Emília, a „szôke 
csoda” tudná ezt a szerepet megfele-
lôen eljátszani és a közönséget „kellô-
képpen meghatni”.

Reviczky azután is ragaszkodott a 
véleményéhez, hogy Jászai Mari meg-
betegedett, a színház dolgozói pedig 
tüntetést is szerveztek a védelmében. 
Úgy tudni, a színésznô ezek után vérig 
sértve azért kereste fel Reviczky 
Gyulát, hogy pontot tegyen ennek az 
ügynek a végére. A folytatásról csak 
annyi bizonyos, hogy 1889. február 17-
én már a következô verset kapta a 
költôtôl:

„Égess el! Kéjes tûzhalálra vágyom./ 
Szerelmed máglyáján adjam ki lel-
kem./ Hadd égjen a pogány, ki a ha-
lálon / Túl sem hisz másban, csak a 
szerelemben... /

Hozzád simulva, tûzhányó öledbe/ 
Kábuljak el a mámorok hevétül / S 
ajkaddal ajkam sisteregjen egybe / A 
gyönyöröknek végsô gyönyöréül. /

Égess el! Összeomlom kebeledre / Az 
üdvözültek csöndes mosolyával,/ S 
hajad árnyában édesen pihenve/ 
Ellobogok fényes szerelmi lánggal!”

De a következô Reviczky-sorokat is 
Jászai Mari ihlette: „Új nap ragyog fel 
életemre, /Egy drága, ritka nô szerel-
me /Szívem új életvágyra lobban,/
Csókodtul, ölelô karodban,/ Uristen, 
hagyj sokáig élnem. / Hirdessen édes 
dalzenében, /

Hogy mennyi boldogság szakadt 
rám, / Midôn már a halált ohajtám./

Csupa sugár, fély, semmi árnyék, / Ó, 
hátra van a hosszú nyár még; / S 
szívében annyi még az ének / Szegény 
fakó fülemilédnek...”

Reviczky Gyula tüdôbeteg volt, és 
rövidesen annyit rosszabbodott az ál-
lapota, hogy barátai segítségével az 
Adriai-tenger mellé kellett utaznia 
gyógykúrára. Jászai Mari egy ideig 
még sorra küldte neki a biztató, szép 
leveleket, amikor azonban az egyre 
súlyosabb állapotban lévô költô ha-
zatért Pestre, a színésznôt már nem 
találta ott. Megoszlanak a vélemények 
arról, hogy vajon Jászai Mari attól ret-
tegett-e, hogy elkaphatja a fertôzô 
betegséget, vagy Szomory Dezsô 
iránt föllobbant szerelme miatt hagyta 
el végleg Reviczky Gyulát. Az minden-
esetre tény, hogy Reviczky 1889. jú-
lius 11-én, mindössze 34 évesen halt 
meg, és Jászai Mari nem vett részt 
másnapi temetésén. A költô azonban 
neki hagyta utolsó sorait: „Azzal a 
zsebkendôvel, mit te adtál/ Törlöm le, 
hûtlen, izzadságomat / Amely lám az 
utolsó –-- csak izzadságomat, nem 
könnyemet.”

Várni fogok, amíg élek

Füst Milán és múzsája, Jaulusz 
Erzsébet kapcsolata többek között 
azért különleges, mert kevés olyan 
történetet ismerünk, amelynek egyik 
szereplôje nyolcvanévesen szeli át az 
óceánt egy hajón, hogy még egyszer 
utoljára láthassa imádottját.
Eddig a végkifejletig kalandos út 

vezetett.
A Füst Milán 1905 és 1944 között írt 

naplójában E., majd J. E. monog-
rammal jelölt múzsa kiléte sokáig az 
irodalomtörténészek elôtt sem volt 
ismert: Radnóti Zsuzsa kutatásai 
nyomán derült arra fény, hogy ki is 
volt a titokzatos hölgy. Késôbb ka-
landos körülmények között elôkerült 
az író és Ezsébet 1905 és 1922 között 
folytatott levelezése, amelybôl kide-
rült, hogy Füst Milán 17 évesen ismer-
te meg barátja, Jaulusz István nála öt 
és fél évvel idôsebb nôvérét.
Azonnal beleszeretett az önálló, 

dolgozó, mûvelt és okos nôbe.
Ô azonban minden tehetsége ellenére 

nem találta elég izgalmasnak a fiatal 
költôt, és egyébként is az foglalkoztatta 
a legjobban, hogy énekesnô válhasson 
belôle: ennek reményében utazott el 
Berlinbe éneket tanulni. Ott valósággal 
lubickolt a felszabadult ifjú mûvészek 
színes világában, és feltûnt mellette 
egy vôlegényjelölt, Berger Géza is. 
Bár Erzsébet akkortájt adta annak 
jelét, hogy Füst Milán kedvesebb a 
szívének, de Berger megfelelô életfel-
tételeket tudott teremteni számára -– 
így a költô lovagiasan visszavonult.

Azonban az elsô világháború harcai-
ban Berger Gézának nyoma veszett, 
és az énekesnôi karrier indítása is 
kudarcba fulladt. Jaulusz Erzsébet 
ezért visszatért Berlinbôl, és igyeke-
zett felújítani a kapcsolatát Füst Mi-
lánnal –-- az íróban azonban akkor még 
túl élesen éltek a korábbi sebek. 1921-
ben azzal is igyekezett lezárni ezt a 
számára fájdalmas viszonyt, hogy 
befejezte Catullus címû mûvét, amely-
ben Clodia alakját Erzsébet ihlette.

Füst Milánnak még az öngyilkosság 
gondolata is megfordult a fejében, és 
egy rendkívül szenvedélyes levélben 
zúdította Jaulusz Erzsébetre az összes 
sérelmét, amelyeket a nô valaha oko-
zott neki. Erzsébetbôl éppen ez a kitö-
rés váltott ki valódi, mély érzelmeket. 
Ezek után ô kezdeményezett, és Füst 
Milán menekült a kapcsolat elôl. 
Olyannyira, hogy 1923-ban feleségül 
vette egykori tanítványát, Helfer Er-
zsébetet.

Bár felesége minden áldozatra kész 
volt érte, Füst Milán képtelen volt el-
felejteni Jaulusz Erzsébetet: egy-
folytában róla álmodott és fantáziált. 
Házassága is válságba került emiatt: 
szanatóriumban, egy pszichoanalitikus 
segítségével próbált szabadulni a 
problémáitól. 1932-ben az akkor már 
közel ötvenéves Jaulusz Erzsébet férj-
hez ment, és párjával Pennsylvaniában, 
Ambridge-ben települt le.

Ekkor Füst Milán ezt írta naplójába: 
„Július 18-án érkezett a házassági 
értesítés. –-- Csodálatos, mily izgató 
hatással volt rám.

Úgy látszik, végleg lezárni valamit 
nem tudok... S tán azt reméltem, hogy 
mégis, egyszer valahol még találkozni 
fogunk.

–-- Hát Isten veled, J. E., ezennel 
megpróbálom végleg lezárni veled 

Déryné Széppataki Róza

Jászai Mari

venni és örökségébôl részesíteni) vi-
szonzatlan szerelmet táplált Jászai 
Mari iránt. A szerelem azonban nem 
volt egyoldalú: mostanra azt valószí-
nûsítik, hogy 1887-ben kezdôdött szo-
rosabb kapcsolatuk. Feltehetôen 
Grillparzer Medea címû darabjának 
bemutatója után ismerkedtek meg 
személyesen –-- történt ugyanis, hogy 
az addig jóformán nyomorgó Revicz-
kyt Légrády Károly befolyásos lap-
tulajdonos színikritikusnak szerzôd-
tette a Pesti Hírlap-hoz. A költô ettôl 
kezdve rendszeres látogatója lett a 
Nemzeti Színháznak, és kiemelkedô 
alapossággal és mélységgel elemezte 
Jászai Mari alakításait –-- különös 
tekintettel a Medeá-ra.
Jászai Mari Medeája öntudatos, 

büszke alkotás.
Tragikánk jól tudta, hogy nagy mû-

vésznôk remek játékával fogják össze-
mérni az övét, és nem nyújtott alkal-
mat az összehasonlításra: önálló 
felfogással dolgozta ki szerepét... Já-
szai Mari mûvészete Medea eljátszása 
óta ismét emelkedést mutat...”

Ezután több levél is fennmaradt, 



való ügyemet. Hogy mit akartam tôled 
még most is –-- miért vitatkoztam 
veled, még mindig nem tudom. --– 
Sosem fogod tehát megtudni haragom 
okát –-- azok igazi mélyeit sem fogod 
látni soha... nem fogod megtudni, hogy 
láttalak egyszer fekete köpenyben 
befordulni a Báthory utca sarkán, s 
hogy akkor ... tíz évvel azután, hogy 
utoljára láttalak – majd lefordultam a 
villamosról... mert: ott megyen az én 
igazi életem, a hazám –-- éreztem --–, 
úgy vágyódtam utánad –-- nem is 
teutánad, egy fantom után, akit a kép-
zelet teremtett, vagy a múltad után --– 
nem tudom, mindegy. Hát isten ve-
led.”

Ugyanezek a gondolatok így jelennek 
meg Füst Milán egyik legnagyobb 
mûvében, A feleségem történeté-ben, 
Störr kapitány vallomásának formájá-
ban: „Ma már minden bizalmamat 
abba vetem, hogy egy nap, verôfényes 
idôben megint csak fel fog tûnni 
valahol, egy néptelen utcában, valami 
sarkon, s ha nem is fiatalon többé, de 
éppoly kedvesen tipegve, ismerôs 
lépteivel. S hogy fekete köpenyén 
keresztül fog sütni a nap. A lelkemet 
teszem rá, hogy ez így lesz.

Különben minek élni? Mert én már 
csak erre várok, és mindaddig várni 
fogok, amíg élek.”
Füst Milánnak megadatott a 

vágyott találkozás:
1945-ben, 13 év után újra összetalál-

koztak Budapesten Erzsébettel. A két 
idôsödô ember között újra fellobbant a 
szerelem, és titokban kezdtek talál-
kozgatni, hiszen mindketten házasok 
voltak. Szerelmüknek ez a kései, betel-
jesült szakasza 1947-ben ért véget, 
amikor Erzsébet, hogy állampolgár-
ságát megôrizze, visszatelepült a fér-
jével az Egyesült Államokba. Levelei 
azonban arról árulkodtak azután is, 
hogy érzelmeik szemernyit sem vál-
toztak:

„Ez a mi kettônk dolga ötven év alatt 
sem veszített semmit melegségébôl, 
lelki összetartozandóságból... még 
most sem múlt el közöttünk minden --
– mint ahogy nem is fog soha elmúlni, 
amíg ez a földi csontvázunk képes lesz 
gondolni –-- és fôképpen érezni!”

Így kerülhetett sor arra a már emlí-
tett momentumra, hogy 1962-ben Jau-
lusz Erzsébet nyolcvanévesen hajózott 
át az óceán túlsó partjára, hogy utol-
jára láthassa Füst Milánt. Az asszony 
arra kérte az írót, hogy tartson vele 
Amerikába, ô azonban ezt képtelen 
volt megtenni. Nem találkoztak többé, 
de Füst Milán élete végéig nem 
szakadt meg közöttük a levelezés.

Forrás: Száz rejtély a magyar 
irodalomból, Gesta Könyvkiadó, 
Budapest
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Ady és Léda. Örök téma, végzetes 
és szívet, lelket szaggató szerelem.

No és a szôke lány, Csinszka?  Egy 
pillanatra „megláthatjuk” ôt, és Adyt,
a Veres Pálné utca 4-6 számú ház elsô 
emeletének egy lakásában.

Budapest gyönyörû város, ez nem 
titok, bárki tudhatja. A belvárosban 
járva számtalan régi, ma már valóban 
eredeti pompájában felújított épület 
hirdeti, hogy ez a város a boldog bé-
keidôkben, vagy a múlt századelôn is 
világi nagyváros volt. 

Van egy épület itt a belváros szívé-
ben, a Veres Pálné utcában, ahol annak 
elsô emeleten élt Ady Endre fiatal 
fe-leségével Boncza Bertával, akit ô 
maga nevezett el Csinszkának.  Hosszú 
út vezetett a svájci nevelôintézetben 
élô, eredetileg  csucsai kisasszony éle-
tében, amíg 1917 októberében birtokba 
vehette ezt a lakást, férjével, az akkor 
már nagybeteg Adyval. 

Egész életében múzsának készült, 
annak született, legalább is azt gondol-
ta és ezért mindent el is követett. 
Elsôként még a nevelôintézetbôl bom-
bázta leveleivel Adyt. A sokat tapasz-
talt nô, Léda, Ady akkori szerelme 
felismerte a veszélyt a gyereklány 
leveleiben, mikor azokat a költô meg-
mutatta neki. „ Nagy bestia lakik 
ebben a nevelôintézeti kislányban... 
mondta.

És igaza lett. Csinszka lett a már 
akkor is nagybeteg Ady utolsó ments-
vára. Igaz, a nem éppen visszafogott 
életû költô igyekezett házassága alatt 
mindvégi kibújni a szoros figyelem, és 
az egészsége megóvása miatti, számá-
ra szigorú rendszabályok alól, mégis 
valóban ez a fiatal lány volt, aki ápolta, 
és igazán hû, utolsó társává vált.

A költô múzsájaként alig öt év adatik 
meg Csinszkának, aki vigyázza a nagy-
beteg Adyt, a magyar irodalom pedig 
gazdagodik, az Ôrizem a szemed és a 
Nézz, Drágám, kincseimre csodálatos 
soraival. Csinszka múzsa nagyon akart 
lenni, de a nemzet özvegye nem, mégis 
gyorsan, nagyon fiatalon vált özvegy-
gyé.

A Veres Pálné utcai, ma már mú-
zeumként mûködô lakást Csinszka az 
édesapjától Boncza Miklóstól örököl-
te. Történetük fura és szomorú érde-
kessége, hogy az apa semmiképpen 
nem akarta a lányát Adyhoz adni 
különösen annak életmódja és ismert 
betegsége miatt. Féltette lányát, és 
amikor a házasságot az árvaszék enge-
délyével mégis megkötötték kijelen-
tette, ha a fiatalok két évig együtt 
maradnak úgy hajlandó velük talál-
kozni, addig azonban nem. A két év 
letelte elôtt három hónappal halt meg 
Boncza Miklós, és bár addigra meg-
enyhült már, tartotta a szavát és sosem 
találkozott többé lányával és híres 
vejével.

Amikor tehát Boncza Miklós 1917-
ben meghalt, a lakást Bertuka örökölte, 
a lakásban azonban a Magyar Közi-
gazgatás szerkesztôsége mûködött, 
amely semmi jelét nem mutatta, hogy 
a lakást elhagyni kívánja, így Csinszka 
hosszú pereskedés helyett sajátos 
módszert választott. Egyszerûen leve-
gônek nézte a lakásban pöffeszkedô 
szerkesztôket, munkásokat hívatott, s 
átalakította a szobákat, kicseréltette a 
bútorokat, leszedette a függönyöket, 
végül olyan helyzetbe hozva ezzel a 
szerkesztôség tagjait, hogy azok kény-
telenek voltak önként felállni és távoz-
ni, akkor már nem létezô irodáikból.

Állandó, szeretett otthont kívánt lét-
rehozni férje számára. Hiszen köztu-
dott volt, hogy Adynak ezt megelôzôen 
sosem volt saját otthona. Érdmind-
szent, Párizs, és panziók, hotelszobák 

Csinszka a különös múzsa
jelentették számára az otthont. Ady 
igazi nomád életének negyvenéves 
korára a budapesti otthonnal Csinszka 
vetett véget. A lakás egy kis hallszerû 
elôszobából, három lakószobából, für-
dô, konyha, kamra, cselédszobából és 
egy kis balkonból állt. Csinszka úgy 
tervezte, hogy a középsô szobából egy 
Biedermeier szalont hoz létre, ahová 
meghívják majd férje barátait, tiszte-
lôit, s ahol felolvashat majd Ady, shoz-
zászólhatnak verseihez a beavatottak. 
Ennek megfelelôen a szoba közepén 
egy egytalpú kerek asztalt, körülötte 
pedig hajlított, lengyel ülôgarnitúrát 
helyezett el, a garnitúra darabjait kék 
selyembrokáttal borította be, így jött 
létre a kék szalon.

A középsô szobától balra Ady, jobbra 
pedig Bertuka szobája nyílt, az ajtók 
helyett függönyökkel elválasztva. A 
költô szobájába Csinszka két ágyat is 
elhelyeztetett, az egyik az éjszakai 
álmot vigyázta, míg a másikra nappal, 
ha kifáradt a munkában, lefekhetett. 

Így írt errôl maga Ady Endréné 
Csinszka:  1917 ôszén, miután a Ma-
gyar Közigazgatás címû lapot kite-
szem a Veres Pálné utcai lakásból, 
szuggerálom a Tóni nevû ezermester 
házmester fiút s a fehérre meszelt 
falak után (ami forradalmat kelt a 
házban) kipucoljuk, rendbeszedjük az 
egész kis lakást. Akkor filcet szerzek, 
az egészet zöld filccel behúzatom s 
mikor a földje és a falak készen, meg-
mutatom Bandinak a csodát. Bandi 
bámul, s olyan, mint egy gyerek. Most 
már a nagy bútorokat is helyükre ál-
lítom, s bár szék még egy sincs benne, 
nagyon jól néz ki az egész. Egy ilyen 
rendezô napomon találkozom az utcán 
Márffyval, felviszem és megmutatom 
neki a még senkitôl sem látott otthon 
tervét. Elcsudálkozik. „Honnan tanulta 
ezt? „

Valamikor 1917. november közepén 
költöznek be a felújított és újonnan 
bebútorozott lakásba. „Bandi szobá-
jában egy ágy. Az ablaknál háttal a 
világosságnak sarokra fordítva író-
asztal, mellette könyvespolc. Dívány 
és székek. Szobája kényelmének hasz-
nát már alig veszi. Legjobban ágyát 
kedveli, és ha nem komoly beteg, 
akkor is szívest, örömest elheverész 
benne. Könyvespolcán kevés a könyv. 
Inkább véletlenség folytán, mint ol-
vasó kedve szerint került ide néhány 
kötet. Parányi ceruzavégekkel íróas-
ztalán írhatná verseit, amik eddig 
kávéházi asztalok márványán vagy 
ebédlôk asztalán borospoharak szom-
szédságában születtek. A munkakedv 
azonban már nagyon kerüli.” Írja 
Bölöni. Bertuka tervei gyorsan össze-
omlottak. Ady ebben az idôben már 

nagyon rossz állapotban volt, s nem 
akart lemondani sem a rendszeres 
borivásról, sem a dohányzásról, de 
még csak az éjszakai életrôl sem. 
Mivel egyre súlyosbodó betegsége 
miatt szellemi együttléten kívül 
egyébrôl szó sem lehetett, mindez 
Csinszkát is nagyon megviselte, ám 
szó nélkül, lényének teljes szeretetével 
ápolta a költôt. Mesélték, hogy Ady 
élete legvégén már sem írni, sem be-
szélni nem tudott, gondolatait Bertuka 
tolmácsolta a külvilágnak. 

Ady egyre inkább betegeskedik, már 
nem segít, már nincs sok öröme a la-
kásbeli kényelemben sem. Karácsonyt 
Csucsán töltik, majd csak 1918 febru-
árjában térnek vissza. Csinszka, öné-
letrajzában így ír: „Most már van 
rendes fészkünk... Nagyon jó és szép 
nálunk. Virágos, világos, csöndes és 
mindig süt a nap. A Bandi szobája 
mesterileg van megoldva --– most már 
képek után nézünk és könyvek kelle-
nének –-- mert Bandi sem a képeit, 
sem a könyveit nem tudja Lajostól
megkapni. Én megveszem a Léda-
képet –-- s illô rámában az édesanyám 
képe alá teszem. Nagy megbotrány-
kozás.”

1919. január 11-én Adyt beviszik a 
Városligeti Park szanatóriumba, s ott 
január 27-én elhuny. Halála után 
Csinszka eladta azt a lakást, amely 
hosszú hányattatás után, eredeti bú-
toraival együtt a Petôfi Irodalmi 
Múzeum tulajdonává vált, az a hajlék, 
ahol annak idején úgy gondolta, hogy a 
világ legnagyobb boldogságának szín-
helye lesz.
1922-ben Ady Endre özvegye, 

Csinszka férjhez megy Márffy 
Ödönhöz, s beköltözik férje kertes 
villájába…

A mai Ady-emléklakásban a tárgyak 
körülbelül nyolcvan százaléka hiteles. 
Ami Csinszka és Ady régi életébôl 
megvan, annak nagy részét a második 
férj, Márffy Ödön ôrizte meg, --- és 
milyen a sors --- majd az ô második 
felesége, Cseszka, szinte egészen a 
múzeum megnyitásáig. Így tehát az 
eredeti tárgyakat részben a költô fe-
lesége második férjének második 
felesége ôrizte meg. 

Tôle került ide a költô Veres Pálné
utcai ágya, heverôje, takarója, szô-
nyege, könyvespolca –-- a most látható 
íróasztal viszont nem ide tartozik, ez 
egy régi, debreceni szerkesztôségi 
asztal. Viszont a vitrinben látható 
csontfésû, a hamutartó, a kis utazó-
vekker valódi Ady-relikvia, és ere-
detinek mondják a szalonban látható, 
oszlopos asztali órát is, melyen éppen 
kilencvenhat éve, 1919. január 27-én 
megállt az idô Ady halálának órájá-
ban.

Ady Endre egykori belvárosi lakása 
most emlékmúzeum, A költônek és 
fiatal feleségének alig több mint egy 

év jutott ebben a lakásban, 1917 no-
vemberétôl 1919 januárjáig, Ady halá-
láig.

Aztán Ady halála után Csinszka fel is 
számolta itteni életét, amikor hozzá-
ment második férjéhez, Márffy Ödön-
höz, a festôhöz. Adyval közös napjaik 
emléke csak 1977-ben, a költô szüle-
tésének centenáriumán költözött visz-
sza, amikor múzeumot alakítottak ki a 
lakásból.

„Elsô emeleten, villany, gáz, lift és 
központi fûtés, a város szívében és 
mégis csöndes helyen. Egy kis hall-
szerû elôszoba, három lakószoba, für-
dô, konyha, kamra, cselédszoba és egy 
kis balkon” –-- összegzi a Veres Pálné 
utca 4–6. szám alatti lakás adottságait 
Csinszka a beköltözés elôtt. 

Száz év múltán csak annyi változott, 
hogy a konyha és a cselédszoba helyén 
egy kis kamaraterem lett, ami pénz-
tárnak és kabáttárolónak is jó.

Ez a nagy költôvel való házassága 
idején fiatal lány, a költô halála után 
Babits Mihályt szemelte ki magának, 
mondják a rossz nyelvek.  Alig két hó-
nappal Ady halála után már bekopogtat 
Babits Mihályhoz a rajzaival. Igen, 
bármily furcsa is, a rajzaival, nem a 
verseivel, és azután ôt is bombázza a 
leveleivel.

A költô, irodalmár azonban  megré-
mült Csinszka elszántságát látva, és 
visszakozót fújt. 

Így aztán Csinszka, az elismert festô 
Márffy Ödön felesége lett. 

Ekkor ezt írja Babitsnak: „Feleségül
mentem barátodhoz, Márffy Ödönhöz. 
Új gazdámmal nagyon meg vagyok 
elégedve.” És így lett a múzsából egy 
festô modellje és felesége, sôt, mai 
szóhasználattal élve, menedzsere, aki 
nekilátott vevôket szerezni a Márffy-
képeknek. Ebbôl a boldog házasságból 
már tizennégy év jutott neki, Márffy 
Ödön festészetének pedig a „Csinszka-
korszak”.

Aztán az élet újrarendezte a sorokat 
és a sorsokat, mert Csinszka –-- akit, ki 
tudja, miért, már negyvenévesen 
foglalkoztatott az elmúlás gondolata --
– egy vacsora alkalmával élettelenül 
bukott az asztalra, és többé nem is tért 
magához.

Úgy hunyt el 1934. október 24-én 
Boncza Berta, aki egy személyben 
Ady özvegye, Babits szerelme és Már-
ffy hitvese volt.

Különleges életének és Ady Endre 
lépteinek nyomát, kettejük rövid 
együttélésének hangulatát  ma is fel-
fedezhetjük ebben a Veres Pálné utcai 
lakásban.

Aki pedig nem rest, a házból kilépve 
csak pár lépés és a sarkon túl ott a 
Centrál kávéház, a kor híres költôinek, 
íróinak megszokott és a Nyugat címû 
folyóirat születésének helye. Ez azon-
ban egy másik történet…..

Kovács HédiÜGYVÉD
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 

Már vénülô kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülô szememmel
Ôrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Ôsi vad, kit rettenet
Ûz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülô kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülô szememmel
Ôrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S ôrizem a szemedet.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. május 7-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
9.30-tól --- 12 óráig vasárnapi iskola a Bocskaiban

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,

1 órától Anyák napi mûsor az iskolásoktól a 
Bocskaiban

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban

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 május 7-én 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. május 7-én 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 május 7-én vasárnap de. 11 órakor Istentisztelet

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

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

2017.(minden hónap elsô vasárnapján) május 7-én du. 2 órakor 
Bibliaóra (minden hónap harmadik vasárnapján) 

du. 2 órától  Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok 
Robina

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második 
vasárnapján  2017. május 11.00 órától Istentisztelet

és magyar nyelvû játszócsoport 
gyermekeinknek 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit,
vallási megkülönbôztetés nélkül 

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

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

Anyáknapi kis 
mûsoros délután
2017. május 7-én 

vasárnap
a Bocskai 

Nagyteremben
123 St. Georges Road North Fitzroy

11-es villamos a Collins Street-rôl a 20. megálló
Belépés ingyenes

Finom Anyáknapi ebéd 12 órától
10 dollár

Nagyobb asztaltársaságnak helyfoglalás 
lehetséges

Csutoros Istvánnál 
a 9439 7067 telefon számon

2017. május 6-án 
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!

József Attila

MAMA
Már egy hete csak a mamára
gondolok mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral az ölében,
ment a padlásra, ment serényen.
Én még ôszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra,
Engem vigyen föl a padlásra.
Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám,
s a ruhák fényesen, suhogón,
keringtek, szálltak a magosba.
Nem nyafognék, de most már késô,
most látom, milyen óriás ô —
szürke haja lebben az égen,
kékítôt old az ég vizében.
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Az elmúlt 
hét

KONRÁD: JÓ A BULI
A remek hangulat sokáig fenntart-

ható, bár az is elképzelhetô, hogy így 
sem lehet „jobb belátásra” kényszerí-
teni a csökönyös kormányt.

A Kossuth-díjas író tovább zsidózik. 
Hét hete sincs, hogy Konrád György, 
az egykori SZDSZ-alapító Orbán Vik-
torhoz intézett nyílt levelében ekkép-
pen fogalmazott: „Az ön propagan-
dagépezete göbbelsi lendülettel a zsi-
dó Sorosban mutatja fel a nemzetnek 
és a világnak minden bajok okozóját 

(…), ön a hatalmának önkényes 
meghosszabbítása érdekében a ravasz 
és képmutató politikai antiszemitizmus 
szólamtárából két marokkal merít.”

Levelének végén a kivételes ember 
felszólította Magyarország miniszter-
elnökét: „a legderekabb hazafias cse-
lekedete az lenne, ha lemondana”. A 
visszafogottságát ezúttal mellôzô en-
tellektüel hisztérikus szózata még a 
jámbor olvasókat is meghökkentette --
– a kevésbé jámborok viszont nem 
hagyták szó nélkül a tenyeres-talpas 
tempót: „Mire föl zsidózik itt ez a 
leharcolt ember?”, „Ha valami nem a 
szájuk íze szerint történik, az már anti-
szemitizmus?” stb.

Sok értelme azonban nem volt a kri-
tikáknak, ahogyan arról minap is meg-
gyôzôdhettünk. A Hír TV-nek nyilat-
kozó Konrád nagyjából ott folytatta, 
ahol abbahagyta. Szerinte „csak a vak 
nem látja, és a süket nem hallja”, hogy 
ami most a CEU és Soros György 
körül zajlik, abba bizony a zsidózás is 
vastagon belefoglaltatik. Mégpedig 
azért –-- magyarázta a bölcs --–, mert a 
Fidesz így akarja elkanalazni Vonáék-
tól azokat a szavazókat, akik nosztal-
giával gondolnak a Jobbik korábbi 
antiszemita retorikájára.

Konrád ember azt is elmondta a mû-
sorvezetônek, úgy látja, az elmúlt na-
pok egymásba érô tüntetései olyanok, 
mint egy jól sikerült, fergeteges buli. 
A remek hangulat sokáig fenntartható, 
bár az is elképzelhetô, hogy így sem 
lehet „jobb belátásra” kényszeríteni a 
csökönyös kormányt. Akkor pedig -– 
itt egy kis hatásszünetet tartott a lát-
nok –- „egy erôszakosabb dolog jöhet”.

Vajon mi? Gyuri bácsi is kimegy a 

flaszterre rendôröket lökdösni? To-
vább zsidózik?

A TÖMLÖCBEN IS 
KEDVELTÉK

Derûsen hat a mai elvadult világban 
Stadler József minapi Facebook-be-
jegyzése: „Visszavásároltuk a stadiont 
a Stadler-alapítvány részére, az adás-
vételi szerzôdést aláírtuk. (…) Áldott 
húsvéti ünnepeket kívánok, és köszö-
nöm a sok bátorító üzenetet minden-
kinek!”

Ennyi a hír, részleteket nem tudok. 
De már ez is üdítô.

Ha létezik szimpatikus haramia, az 
okvetlenül Stadler József. Minden re-
latív. A számadó juhászból lett ro-
mantikus falurossza sokoldalú tevé-
kenységével az évtizedek során a ha-
zai latorvilág egyik hungarikumává 
lett. Gonosztevônek semmiképp se 
mondanám, inkább afféle tájjellegû 
betyár. Valamiféle népi áhítat veszi 
körül, noha a törvénnyel örökké hadi-
lábon állt (most speciel szabadlábon 
van). Úgy lett milliomos, hogy anno 
nemes egyszerûséggel fölvásárolta 
Bács-Kiskun megye sörösüvegkészle-
tét, majd az áremelés után eladta. 
Csak ezen hatvanmilliót keresett -– 
akkori áron. Késôbb betört az orosz 
piacra, ott nyolcvanezer vagon elad-
hatatlannak mondott konzervet sózott 
Szerjózsáék nyakába. Elôször akkor 
botlott meg, amikor visszaigényelte az 
áfát Leo nardo da Vinci Utolsó vacsora 
„freskója” után. Gyenge volt mûvé-
szettörténetbôl.

Ettôl kezdve el-elvitték, jó néhány 
évet bent töltött… Dacára mindennek, 
Stadler Józsi bácsi munkásságáról 
még a büntetlen elôéletûek is elis-
merôen beszélnek. Ha lennének hara-
gosai, azok is –-- csakhogy nincsenek. 
Akasztón, szûkebb pátriájában a mai 
napig elérzékenyülve beszélnek az 
„aranyos Jóskáról”, aki --– ha épp 
szabadlábon van –-- mindenkin segít. 
(A tömlöcben is kedvelték, zsebestôl a 
fejszés gyilkosig…) A most visszavásá-
rolt futballstadiont még a rácsos idôk 
elôtt építtette. Saját csapata hosszú 
éveken át itt fogadta az NB I-es ellen-
feleket.

Nem akarok én itt szobrot állítani 
Stadler (Sobri) Jóskának, azért mégse 
akárki… Ô maga egyébként sosem 
futballozott, pedig nagy játékos.

BÜKI BAKIT EMLEGET
A hídlezárásokra szakosodott Büki 

Zoltán szabadságharcos azon háboro-
dott fel a minap, hogy a budapesti 
rendôrfôkapitány nem engedélyezte a 
dunai átkelôk csütörtökre tervezett 
lezárását. Hallatlan!

A lapunknak nyilatkozó dugószerve-
zô, a Demokratikus Magyarországért 
Civil Társaság frontembere elmondta, 
ezek után természetesen ismét bíró-
sághoz fordul, kedvezô határozat ese-
tén pedig a csapata jövô hét csütör-
tökön vagy pénteken haladéktalanul 
élni fog a fôváros megbénításához va-
ló állampolgári jogával. De még meny-
nyire! Hozzátette, van gyakorlatuk 
benne, ha úgy alakul, akár száz 
emberrel is le tudnak zárni öt hidat, 
nem probléma. Nekik. (Április elejére 
már szerveztek egy hasonló fesztivált, 
de a rendôrség akkor is betiltotta -– 
dacára ennek néhány kétségbeejtô 
figura ott erôlködött a hidaknál…)

Büki Zoltánnak a jelek szerint mániá-
ja a hídlezárás. Két éve, 2015-ben 
például a Szabadság hídon tartott ha-
sonló bemutatót csapatával. „Mondjon 
le az Orbán-kormány!” –-- javasolta a 

hídfôre kiálló forradalmár, és egész 
addig ott feszített, amíg a feltorlódott 
autósok be nem ígértek neki néhány 
aktuális pofont. (Büki korábban az 
Együtt–PM színeiben háborgott a köz-
tereken, csak a „sajnálatos események” 
–- a második Fidesz-kétharmad –-- 
után állt be „civilnek”.)

Felmérés ugyan nem készült, de gya-
nítom, hogy ezeket az akciózó „hidal-
gókat” nem feltétlenül kedveli a du-
gókra érzékeny fôváros közönsége. 
Elôfordult már, hogy a hídon rekedt, 
feldühödött sofôrök Büki dunai fürösz-
tését helyezték kilátásba… Igaz, a túl-
mozgásos szabadságharcost ez sem 
szokta eltántorítani a blokádtól. Bár a 
legjobban annak örülne, ha a testi fe-
nyítés a rendôrség részérôl érné az ô 
hidászcsapatát.

De jól is venné ki magát akkor a té-
vétudósításokban egy látványos gumi-
botozás, bilincselés meg hasonlók! 
Alatta a felirat: „Orbán-diktatúra”.

CEU-
FRONTÁTVONULÁS

Több lehetséges üzenete is van annak 
a péntek délutáni hírnek, miszerint a 
CEU-ügy kapcsán Soros György a jö-
vô héten találkozik Jean-Claude Jun-
ckerrel, az Európai Bizottság elnö-
kével.

Az egyik talán az, hogy a nagypénzû 
spekuláns immár nem bízik abban, 
hogy budapesti „szabadságharcosai” 
gyôztesen hagyják majd el a csatateret 
a magyar kormányzattal hetek óta ví-
vott mérkôzéseik végén. („Mérkôzé-
seik” –-- kétségbeejtô idétlenkedé-
seik.)

Alighanem Soros is látja már (elvégre 
nem buta ember), hogy a belváros 
flaszterein dacoló harcosai nemhogy 
híveket nem szereztek a CEU-ügynek 
álcázott Orbán-ellenességnek --– éppen 
fordítva. A dolog momentán úgy fest, 
hogy Budapest, sôt az ország közönsé-
gének kezd nagyon elege lenni a köz-
területeken hôbörgô, randalírozó, fes-
tô-mázoló „forradalmi ifjúságból”. Ott 
tartunk, hogy már a politikától eddig 
elzárkózó jámbor polgár feje is beda-
gad, elvörösödik, ha a liberális szóno-
kok fellépéseirôl érkeznek hírek.

A rafinált Soros most taktikát vált. 
Máshonnan próbálkozik. „Frontátvonu-
lás.” Találkozót kezdeményez a kon-
tinens elsô emberével. Az senkit ne 
tévesszen meg, hogy hivatalosan Jun-
cker a házigazda, a „meghívó fél”. Ez 
csak amolyan formaság. Mégiscsak 
jobban néz ki, ha a borvirágos ábrázatú 
ember brüsszeli palotájában tárgyal-
nak a felek, nem pedig a pénzmágnás 
valamelyik luxusirodájában.

Hogy itt nem lehet kötetlenül, bizal-
masan beszélgetni a CEU-ról, a „ma-

gyar kérdésrôl” –-- dehogynem. Sôt 
Juncker elnökkel itt lehet csak igazán 
szót érteni, itt tud kellôképpen felol-
dódni (ezt látni is rajta) –-- márpedig 
Sorosnak ez a legfontosabb. Innen 
kezdve már a pénzember ügyességén 
múlik, mennyire tudja meggyôzni az 
uniós vezért arról, hogy le kellene ját-
szani a pályáról Orbán Viktort.

(Ui.: Érdekelne, hogy vajon a politi-
kusokat szelíden felpofozgató Juncker 
Sorosnak is kiosztja-e a tockost.)

MÁR KÁDÁRRAL 
ÉRVELNEK

Régi hagyományai vannak a Soros-
birodalom elleni harcnak a magyar 
történelemben, tájékoztatott diadalit-
tas cikkében minap a Hvg.hu. A bolse-
vik múltban kutakodó hírportál elôbá-
nyászott egy 1988. február 9-én rög-
zített hangfelvételt. A tekercsen az 
akkor már erôsen leszálló ágban lévô 
Kádár János pártfôtitkárt hallhatjuk, 
amint az MSZMP Politikai Bizott-
ságának ülésén éppen leleplezi a ha-
zánkba beszivárgó sorosizmus igazi 
arcát. „Illegális csatornákon is kapnak 
ezek [mármint a hazai ellenzékiek] 
pénzt (…), apparátusokat és ki tudja, 
milyen technikát – mondotta volt a 
proletárvezér – (…), s mindez nem 
elég, legalizálják is a támogatást, még-
pedig a Soros Alapítvány képében.” A 
portál szerint a háborgó Kádár (aki 
egyébként három hónappal késôbb 
selyemzsinórt kapott a pártvezetéstôl) 
szavai ékesen bizonyítják: a kommu-
nista vezetôk tenyere is viszketett 
Soros Györgytôl.

Vagyis – és ez az írás rezüméje –: 
„Soros és a sorosisták megítélésében 
meglepô hasonlóság van Orbán Viktor 
és Kádár János között.” Ezen a nyom-
vonalon haladva pedig – sugallja a 
bölcselet szerzôje –, a mai miniszter-
elnök voltaképp nem más, mint egy 
kései kádárista. Van még kérdés?

Van. Tényleg annyira hülyének nézi a 
balliberális Hvg.hu a magyar embert, 
hogy az képes bevenni a bárgyú pár-
huzamot? A jelek szerint igen. Szerin-
tem viszont négy elemitôl fölfelé a 
nehéz felfogásúaknak is az jön le az 
egészbôl: Soros és szellemisége még a 
kétségbeejtô Kádár-rendszernek sem 
kellett. Abból, hogy a mai kormányzat 
nem kér a karitatív krisnást alakító 
Sorosból, még nem következik sem-
miféle Kádár-szimpátia, bármennyire 
szuggerálja is ránk a portál…

Azt már csak halkan jegyzem meg, a 
koronatanúként fölvezetett Kádár 
szózatain ekkor – a nyolcvanas évek 
végén – már a pártvezetés bátrabbik 
része is kuncogott. Ahogy most mi is 
az erôlködô hávégén…

ahogy 
Pilhál György 

látta

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.

ÚJDONDSÁG:
Minden pénteken és szombaton

friss lángos

126 Main St. Croydon VIC 3136
Tel.: (03) 9723-1807

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Magyaróvár, 2. 
Kunta Kinte, 3. Az oboához, (Ha van, 
akkor a zongorához), 4. Genovától, 5. 
Rúpia, 6. A brácsát, 7. Arthur Milleré, 
8. Balatonfüredé. A város neve nem a 
fürdô szóból, hanem a régi magyar 
kicsinyítô képzôvel (-d) ellátott fürj 
szóból ered, 9. A Fülöp-szigetekhez., 
10. I. János Pál.

E heti kérdéseink:

1. A törököknél a nôk lakhelye a há-

rem. De mi a neve a férfiak lakosztá-

lyának?

2. Melyik ország zászlaján szerepel 

a jin és jang motívum?

3. Melyik nagy történelmi személy 

született Arthur Wellesley néven?

4. Kinek az irodalmi mûve a Képte-

len természetrajz?

5. Melyik híres film utolsó szava 

„Rózsabimbó”?

6. Melyik város elôkelô városrésze a 

Mayfair?

7. Ki mondta kinek, „Noli me tangere?

8. Hányadik felesége volt Zeusznak 

Héra?

9. Hol halt meg 1957. febr. 9-én 

Horthy Miklós?

10. Mi a német neve Sopronnak? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Mi az, amit sosem tudnál meg az 

USA-ról, ha nem néznéd a Baywatch 
címû sorozatot?

1. Az amerikai férfiak és nôk idejük 
15 százalékát azzal töltik, hogy lassítva 
futnak a tengerparton.

2. Az amerikaiak óránként átlagosan 
majdnem kétszer fulladnak a tenger-
be.

3. Ha valaki sok idôt tölt a víz alatt, a 
mesterséges légzés mindig segít. Iga-
zából soha, senki nem hal meg a ful-
ladástól.

4. Az USA polgárai ha valami fontosat 
mondanak, utána 15 másodpercig né-
zik az óceánt elgondolkodva.

5. Az összes amerikai nô eszméletlen 
nagy mellekkel rendelkezik.

6. Ha Kaliforniában strandolsz, nagy 
esélyed van arra, hogy egy ékszertol-
vaj banda vagy terroristák fogságába 
kerülsz.

7. A legtöbb, nem vízparton végzett 
tevékenységüket az amerikaiak két 
percen belül befejezik.

8. Minden amerikai vízimentônek 
sportkocsija és luxus háza van.

9. Furcsa módon a motorcsónakok -- 
eltérôen az autóktól --- nem tudnak 
beszélgetni David Hasselhoffal.

* * *
Az alábbi válaszok mindegyike az 

amerikai KRESZ vizsgákon hangzott 
el:

--- Kérdés: Ha egy vak ember megy 
át az úton, elsôbbséget ad neki?

--- Válasz: Minek? Úgysem látja a 
rendszámomat.

--- Kérdés: Egy egyenrangú keresz-
tezôdésben, ha mind a négy irányból 
egy-egy autó érkezik, kinek van el-
sôbbsége?

--- Válasz: Annak a kisteherautónak, 
amelynek a mûszerfalán egy puska 
van, és az autó hátuljára egy matrica 
látható ezzel a felirattal: „Nem az 
autóbalesetek ölik meg az embereket. 
Én.”

--- Kérdés: Ha ködben autózik, mit 
használ?

--- Válasz: Kölcsönautót.
--- Kérdés: Milyen problémával kell 

szembenéznie, ha ittas vezetés miatt 
letartóztatják?

--- Válasz: Legközelebb gyorsabban 
kell hajtanom.

--- Kérdés: Milyen életmódváltozással 
jár, ha elveszik a jogosítványát?

--- Válasz: Jogosítvány nélkül kell ve-
zetnem.

--- Kérdés: Hogyan tud leküzdeni egy 
kemény forgalmi dugót?

--- Válasz: Töltött fegyvert hordok 
magammal.

--- Kérdés: Milyen fontos dolgot kell 
végrehajtani ha Önt elôzik, vagy ha Ön 
elôz?

--- Válasz: Ha jól néz ki a másik 
vezetô, akkor integetek neki.

--- Kérdés: Mi a különbség egy piros 
és egy sárga lámpajelzés között?

--- Válasz: A szín.
* * *

Háziállatok versenyeznek, hogy me-
lyikük a legfélelmetesebb.

Azt mondja a disznó:
--- Belehempergek a sárba, visítva 

rohangálok körbe, az összes baromfi 
megijed tôlem.

Mondja a bika:
--- Felszegem a fejem, fújtatok egy 

kicsit, rohangálok a réten, az összes 
tehén, birka szerteszéjjel fut.

Mondja a csirke:
--- Úgy teszek, mintha döglött lennék, 

a fél ország összecsinálja magát a fé-
lelemtôl, hogy madárinfluenzám van...

* * *
--- Miért dôl el a fal, ha a szôke nô 

Egyperces tudomány

A céklalé megfiatalítja 
az agyat

Hatékonyabban mûködik az idôsebb 
felnôttek agya, ha testmozgás elôtt 
céklalét isznak kiegészítôként, állítja 
az amerikai Wake Forest Egyetem 
kutatóinak tanulmánya.

„Azt már korábban is tudtuk, számos 
tanulmány kimutatta, hogy a test-
mozgás pozitív hatású az agyra” --– 
mondta W. Jack Rejeski, a Journals 
of Gerontology: Medical Sciences fo-
lyóiratban megjelent tanulmány társ-
szerzôje. „Mi azt mutattuk ki, hogy ha 
magas vérnyomásban szenvedô idô-
sebb felnôttekkel testedzés elôtt cék-
lalét itatunk, akkor az agymûködés 
szinte olyanná válik, amit fiatal fel-
nôtteknél látunk.”
A táplálék nagyon fontos az agy 

szempontjából
Noha további munka szükséges az 

izgalmas eredmények megismétlé-
séhez és kiterjesztéséhez, ezek arra 
utalnak, hogy kritikusan fontos lehet 
az agyunk egészségének és jó mû-
ködésének fenntartásához az, hogy 
mit fogyasztunk, ahogy idôsödünk.

Ez az elsô kísérlet, amely együtt 
vizsgálja a testmozgás és a céklalé 
hatását a motoros kéregben lévô 
funkcionális agyi hálózatokra, vala-
mint a motoros kéreg és a mozgé-
konyságot támogató agyrész, az insula 
(sziget) másodlagos összeköttetéseire, 
mondta Rejeski.

A tanulmányba 26 férfit és nôt vontak 
be, akik kora 55 évnél magasabb volt 
és nem edzettek. A résztvevôk mind 
magas vérnyomásban szenvedtek, de 
nem szedtek kettônél több gyógyszert 
a betegségükre.
Céklalé és placebo

A kísérletben hat hétig fogyasztottak 
háromszor egy héten egy Beet-It Sport 
Shot nevû céklalé táplálékkiegészítôt 
egy órával a futópadon végzett mér-
sékelt intenzitású 50 perces séta elôtt. 
A résztvevôk fele olyan italt kapott, 
amely 560 mg nitrátot tartalmazott, a 
másik fele viszont placebo italt fo-
gyasztott, nagyon kevés nitráttal.

A cékla nagy mennyiségû élelmi 
nitrátot tartalmaz, amely nitritté, 
majd nitrogén-oxiddá (NO) alakul a 
szervezetben.

A NO fokozza véráramlást a testben, 
és több tanulmány kimutatta, hogy 
képes növelni a különbözô korú embe-
rek fizikai teljesítményét.

„A nitrogén-oxid igazán erôteljes 
molekula” –-- mondta Rejeski. „A test 
oxigénhiányos vagy sok oxigént hasz-
náló helyeire vándorol, és az agy iga-
zán nagy oxigénfogyasztó a szerveze-
tünkben.”
Erôsíti a szomatomotros központot
Amikor testmozgást végez valaki, 

akkor az agy szomatomotoros kérge 
(amely az izmokból érkezô információt 
dolgozza fel) válogat a testbôl érkezô 
adatok között. A testmozgás támogatja 
szomatomotoros kéreg mûködését.

Így tehát a céklalé és a testedzés 
kombinálása még több oxigént juttat 
az agyba, és kiváló környezetet teremt 
a szomatomotoros kéreg erôsítéséhez.

A testedzés után végzett vizsgálatok 
azt mutatták, hogy noha a céklalé ivá-
sa elôtt a kísérleti csoport minden tag-
jának egyforma szinten volt a vérben 
lévô nitrát- és nitritszintje, a test-
mozgás után a céklalevet fogyasztó 
csoport vérében jóval magasabb nit-
rát- és nitritszintet mértek, mint a 
placebo csoportéban (akik csak cék-
lalé-utánzatot ittak).

nekidôl?
--- ???
--- Mert okos enged...

* * *
Egy férfi bemegy a kocsmába és 

odaszól a csaposnak:
--- Uram, nincs pénzem. Ha mutatok 

valami érdekes dolgot, meghív egy 
italra?

--- Persze, de csak akkor, ha tényleg 
egyedülálló a dolog.

A férfi elôhúz a zsebébôl egy hör-
csögöt, leteszi az asztalra. A hörcsög 
leugrik, odaszalad a zongorához, majd 
elkezd játszani rajta.

A csapos szó nélkül leteszi az italt. A 
férfi megissza, majd kér még egyet. A 
csapos azt mondja:

--- Na van még valami érdekesség?
A férfi kihúz a zsebébôl egy békát, 

leteszi az asztalra. A béka elkezd 
énekelni a hörcsög zongorakíséretével. 
A csapos felajánl 500 dollárt a békáért, 
emberünk odaadja neki, majd bezse-
beli a pénzt. Egy másik vendég meg-
rökönyödve:

--- Maga nem normális! Egy ilyen 
békával milliomos lehetne, ehelyett 
eladja 500 dollárért?

--- Á, nem volt ez rossz üzlet, ez csak 
egy sima egyszerû béka! A hörcsög 
volt a hasbeszélô!

* * *
Hajnal négykor felhívja egy részeges 

hang a szálloda recepcióját:
--- Megmondaná, hogy mikor nyit a 

bár?
--- Délelôtt 11-kor --- mondja udva-

riasan a recepciós.
Eltelik fél óra, ugyanaz a hang, kicsit 

dadogva újra telefonál:
--- El.. elnézést ké..kérek, de mikor 

nyit a..a bár?
A recepciós kicsit ingerültebben vá-

laszolja:
--- Uram, még mindig csak 11-kor 

nyit.
Újabb fél óra után teljesen elázott 

hangon jelentkezik ismét a vendég, és 
megint a bár nyitvatartását kérdezi. A 
recepciós már türelmetlenül:

--- Uram, a bár 11-kor nyit, de ha 
annyira szüksége van rá, akkor ki-
nyitom és bemehet.

Erre a hang:
--- Ddeee én nem bemennnni 

a..a..akarok, haaanem kimenni...
* * *

Vlagyimir, a hajótörött, már legalább 
15 éve él egyedül egy lakatlan szi-
geten. Egyik reggel azt veszi észre, 
hogy közeledik egy hajó a sziget felé. 
Gyorsan meggyújtja a jelzôtüzet, in-
teget, kiabál, ennek köszönhetôen 
észre is veszik. A hajó lehorgonyozik, 
és egy csónak, benne néhány mat-
rózzal elindul a partra. A parton az 
elsô tiszt átad Vlagyimirnek egy újsá-
got, és ezt mondja neki:

--- A kapitány úr azt javasolja, hogy 
olvassa el, mik történnek manapság a 
világban, aztán döntse el, hogy meg-
mentsük-e?

* * *
A tanító bácsi korholja Mórickát:
--- Tudod fiam, én a te korodban nem 

mertem volna hazudni.
--- Miért, a tanító bácsi hány éves 

korában kezdte?
* * *

--- Katona! Fel tudna váltani egy ez-
rest?

--- Persze, haver.
--- Katona, így nem beszélünk egy 

tiszttel! Szóval fel tudja váltani?
--- Nem, uram!

Ötlettôl a megvalósításig 
Diótermesztés 

Ausztráliában magyar 
ötlet alapján

A diót 1820 óta ismerik Ausztráliában, 
de üzemi szintû termesztése az 1980-
as évek óta figyelhetô meg az ötödik 
kontinensen. Az üzemi diótermesztés 
fellendítése három magyar ember ne-
véhez fûzôdik, akik megalapították az 
Ausztrál Dió Szövetséget (Australian 
Walnut Industry Association). Chiba 
Márta a szövetség elnöke, jelenleg 
tiszteletbeli elnöke, Chiba Károly a 
szövetség egykori gazdasági vezetôje 
és dr. Kenéz János a szövetség egyko-
ri titkára vezetésével létesítették az 
elsô árugyümölcstermô ültetvényeket, 
rendszeres megbeszéléseket, tanács-
kozásokat, közös ültetvénylátogatá-
sokat szerveztek.

Kezdettôl fogva szinte minden évben 
emelkedô tendenciát mutatott a dió-
ültetvény felülete Ausztráliában, mely 
jelenleg eléri a 10 000 ha üzemi áru-
gyümölcstermô felületet. A közeli 
jövôben továbbra is számítani lehet a 
diótermesztés emelkedô tendenciája, 
mely mögött a folyamatos kereslet és 
a kiváló értékesítési árak állnak. 

Magyar diófajták sajnos nem játsza-
nak szerepet az ausztrál diótermesz-
tésben, mivel nincs elég téli hideg az 
országban. Talán csak Tasmániában 
van lehetôség magyar diófajták sike-
res adaptációjára. 

De miért is érdemes diót fogyasz-
tani? 

A dió szinte valamennyi része fel-
használható, mivel jelentôs beltartami 
anyagokkal rendelkezik. A dió leve-
lébôl és hajtásából készült fôzet haj-
hullás ellen illetve a haj színének mé-
lyítésére kiválóan alkalmas. Emellett 
vírusos, baktériumos és gombás ere-
detû betegségek ellen is hatásos ke-
nôcs illetve fôzet formájában. 

Zöld burka jelentôs fenoltartalommal 
bír (ez az anyag, ami feketére színezi 
az ember kezét), ami számos dagana-
tos betegség okozóját a szabadgyökö-
ket ártalmatlanítja. Nagyanyáink ide-
jében kedvelt csemege volt a zölddió, 
melyet a Föld déli féltekéjén de-
cemberben gyûjtenek, amikor még 
teljes mértékben átszúrható a termés. 
Ezt a termést fûszerezik és felöntô-
levét többször felforralják, így befôtt, 
lekvár illetve likôr is készíthetô be-
lôle. 

Számos országban fogyasztják a friss 
diót, mely nagy víztartalommal ren-
delkezô frissen érett termést jelent. 
Ekkor a magbél íze még friss, kel-
lemes, kissé édeskés, viszont a mag-
belet körülvevô kissé kesernyés mag-
héj igen értékes egészségvédô anya-
gokat tartalmaz, így nem érdemes el-
távolítani. 

A dióhéj apró ôrleményét alkatrészek, 
rézcsövek tisztítására használják a 
közlekedési eszközök gyártása, illetve 
javítása során. 

A diótermést szárított héjas illetve 
dióbél formájában vásárolhatjuk meg 
a kereskedelemben. A dióbél mintegy 
70%-át olajtartalom alkotja, mely a 
szervezet számára nagyon kedvezô 
összetételû, mivel döntô többségében 
többszörösen telítetlen zsírsavakból 
áll. Ezenkívül mintegy 15%-ban fe-
hérjét tartalmaz. E két fô alkotóelem 
jelentôs energiatartalmat ad a dióbél-
nek, ezért csekély mértékû fogyasztá-
sa javasolt, ellenkezô esetben --– a 
jelentôs energiabevitel miatt -– elhí-
záshoz vezet. C-vitamin tartalma cse-

kély, viszont jelentôsebb mértékû A, 
D, E és K vitamint tartalmaz. Értékes 
ásványi anyagforrás, mivel foszfor, 
kálium, kalcium, magnézium és szelén 
tartalma jelentôsnek mondható, így 
fogyasztása különösen ajánlott a téli 
vitaminszegény idôszakban. A dió 
egészségvédô anyagainak mintegy 
95%- a maghéjban található, mely fe-
nolos vegyületek (rutin, katekin, piro-
katekin, juglon, fahéjsav, galluszsav, 
valiniasav) formájában van jelen, 
amelyek jelentôs mértékben megkötik 
a szabad gyököket.

Egyes kutatások szerint rendszeres 
diófogyasztással mérsékelhetô az Alz-
heimer kór kialakulása, csökkenti a 
vér koleszterin szintjét, valamint a 
szív- és érrendszeri betegségek kia-
lakulásának kockázatát, az érfal ru-
galmassága fokozható, a vérrögkép-
zôdés mérsékelhetô. Rendszeres fo-
gyasztásával csökkenthetô az LDL 
(azaz a „rossz”) koleszterin és a trig-
liceridek mennyisége valamint nö-
velhetô a HDL (azaz a „jó”) koleszterin 
aránya. Cukorbetegek is fogyaszt-
hatják, mivel alacsony szénhidrát-tar-
talommal rendelkezik. Egyes véle-
mények szerint az agy mûködése 
számára értékes anyagokat tartalmaz. 
Nagy olajtartalma miatt létfontosságú 
a zsírban oldódó vitaminok felvéte-
lében betöltött szerepe. Számos táp-
lálkozási tanácsadó szerint azonban 
csupán 3-4 termést fogyaszthatunk el 
naponta jelentôsebb energia bevitel 
emelése nélkül. 

dr. Bujdosó Géza 



05:25 Öt kontinens
05:55 Család-barát
07:25 Ridikül
08:20 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Három jármód
Portugál dokumentumfilm-

sorozat  a ló és az ember 
kapcsolatát vizsgálja, amely 
több ezer éves múltra tekint 
vissza.
09:20 Világ
09:45 Summa
10:05 Baptista magazin
10:35 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
11:05 Angol nyelvû hírek
11:30 Házassággal kezdô-

dik (1943)Magyar játékfilm   
Apja nagy meg-könnyebbü-
lésére végre férjhez megy 
az elkényeztetett, makran-
cos Lili. Az öregúr abban 
reménykedik, hogy megsza-
badul zsarnokától, s lánya 
ezentúl férjét, Pétert terro-
rizálja, ô pedig végre élheti 
a maga életét. A dolgok 
azonban másképp alakul-
nak. Innen Péter elme-
gyógyintézetbe viteti ônagy-
ságát okulásul, és válni 
akar. Lili, megtudván, hogy 
ôrülttôl nem lehet elválni, 
közveszélyes elmeháboro-
dottnak tetteti magát. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk (2016) Tevel
Tolna megye egy szép fek-

vésû völgyében helyezkedik 
el. Falun belül is mindenütt 
festôi lankák és emelkedôk, 
gyönyörû képek kísérik az 
ideérkezôk útját.
14:15 Öt kontinens 
14:45 Itthon vagy!
15:10 Roma Magazin 
15:35 Domovina
16:05 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)  Az óriásokjátszótere
Afrika a fekete földrész, a 

harmadik világ, az élet böl-
csôje.
16:25 Szenes Iván írta 
17:20 Család-barát
18:30 Hazajáró (2011) 
Magas-Tátra - A magyar 

turistaság bölcsôje
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Hogy volt?!

Az Eurovíziós Dalfesztivál 
és  Magyarország
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon!
22:30 Ridikül 
23:25 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2014) 
Rongyosan a hazáért
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 
02:20Házassággal kezdôdik 

(1943)Magyar játékfilm 
 Mikor a fiatalasszony 

látja, hogy férje nem rohan 
utána, balesetet produkál.    
03:35 Nyitott stúdió (1993)
  Maskarades
04:05 Hogy volt?!  Idén 

Pápai Joci képviseli hazán-
kat az Eurovíziós Dalfeszti-
válon.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

2017. május 4. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Május 8. hétfô Május 9. kedd Május 10.  szerda

Május 11.  csütörtök

Május 12. péntek Május 13.  szombat Május 14.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Hazajáró (2011)
Magas-Tátra - A magyar 

turistaság bölcsôje
07:40 Ridikül
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Térkép
09:25 Család és otthon
09:50 Magyar gazda 
10:10 Evangélikus riportok
10:40 Reformáció 
10:45 Református riportok
11:20 Angol nyelvû hírek
11:45 Zrínyi (1973)
Magyar tévéfilm
Bessenyei Ferenc (Zrínyi 

Miklós), Bitskey Tibor (Zrí-
nyi Péter), Darvas Iván (ez-
redes),  Kálmán György 
(Montecuccoli), Koncz Gá-
bor (Guzich), Kozák András 
(Portia), Lukács Sándor 
(Lipót), Mádi Szabó Gábor 
(Wesselényi), Nagy Attila 
(Nádasdy), Ruttkai Éva 
(Mária, Zrínyi felesége), 
Zenthe Ferenc (Bajazet bég),
Ferenczi Krisztina (Zrínyi 
Ilona) Zrínyi Miklós és fe-
lesége 1663-ban eltemették 
második gyermeküket is. 
Arra gondoltak, talán azért 
vette el ôket az Isten, hogy 
Miklós teljes életét a hazá-
nak szentelje. A császárnak 
terhére van Zrínyi, de 
kénytelen rátermettségét 
elismerve megbízni a ma-
gyar sereg vezetésével, 
hogy megfékezzék a Bécset 
fenyegetô törököt. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Minden tudás
13:40 Hazajáró
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:05 Srpski ekran Szerb 

nyelvû nemzetiségi magazin
15:30 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi    

16:00 Útravaló
16:25 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
17:20 Család-barát
18:30 Hazajáró (2011)
Pieninek - A Magurán túl, a 

Gorálok földjén
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Budapesti Nemzet-

közi Cirkuszfesztivál (2016)   
Az elsô budapesti cirkusz-
fesztivált 20 évvel ezelôtt, 
1996-ban rendezték meg.13 
ország artistamûvészével
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Maradj talpon!

  22:35 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hagyaték (2014)
Az örök igazság útján - II. 

Rákóczi Ferenc öröksége
Magyar történelmi doku-

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

(2014) Zenés filmsorozat
02:25 Zrínyi (1973)

03:30 Világörökség Portugá-
liában A batalhai kolostor
04:05 Budapesti Nemzetkö-

zi Cirkuszfesztivál (2016)
 05:00 Híradó

  05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Hazajáró (2011)
Torockói-hegység - Az 

ötödik szék titkai
07:35 Ridikül
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Magyar Krónika 
09:25 Médiaklikk
09:50 Útravaló
10:05 Az én ’56-om (2016)
Kalmár Károly
10:10 Tanúságtevôk
10:35 Kereszt-Tények
10:45 Így szól az Úr!
10:55 Reformáció 
11:10 Angol nyelvû hírek
11:35 Zrínyi (1973)
3/3. Magyar tévéfilm
Zrínyi Miklós Lipótnál tesz 

panaszt azért, mert Monte-
cucccoli elveszítette a tôle 
elvett várat. A haditanács 
Zrínyit fondorlattal Bécs-
ben tartja, hogy a törökkel 
való egyezkedésbe ne tud-
jon beleszólni. Vasváron 
meg-történik a régen várt 
békekötés, melynek érdeké-
ben Lipót feláldozza Ma-
gyarországot. Zrínyit a csá-
szár birtokaira számûzi, egy 
vadászaton halálos sebet kap.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Az én ’56-om (2016)
Lányi Zsolt
13:55 Az én ’56-om (2016)
Kovács Gábor
14:10 Magyar Krónika
14:40 Család és otthon
15:05 Rondó
16:00 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
Sossussvlei, Sperrgebiet
Sáfrány József filmsoroza-

ta a maga egyszerûségével 
és csodálatos képeivel pró-
bálja fellibbenteni a titokza-
tosság fátylát, s egyben 
igyekszik megmutatni Afri-
ka bûvös és varázslatos 
szépségét
16:20 Szenes Iván írta 
17:15 Család-barát 
18:30 Hazajáró (2011) 
Káposztafalvi karszt
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Szenes Iván írta 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Maradj talpon! 
22:20 „Lehettem volna...”-

Psota Irén arcai (2004) 
22:35 Ridikül 
23:30 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Tengerek világa 

(2010) A fókák birodalma
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Zrínyi (1973)

  Magyar tévéfilm
03:30 Nyitott stúdió (1995)   

Túloldalon - Huzella Péter
04:05 Szenes Iván írta 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Hazajáró (2011)
Káposztafalvi karszt  - A 

Szepesség paradicsoma
07:40 Ridikül
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
09:25 Iskolapad
09:45 Élô egyház
10:10 Katolikus krónika
10:35 Isten kezében
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 A vén bakancsos és a 

fia, a huszár (1985)
Magyar tévéjáték
Szereplôk: Berkes László, 

Lakó Tibor (Pista), Csákányi 
Eszter (Lidi), Gobbi Hilda 
(Korcsmárosné), Páger An-
tal (Mihály, a vén bakan-
csos), Raksányi Gellért 
(Kántor), Kôszegi Ákos 
(Laci), Varga Mária (Ilon)
A vén bakancsos és a fia, a 

huszár Szigeti József népi 
színmûve Gobbi Hilda fô-
szereplésével. Ilon, a zsu-
gori és nagyravágyó korcs-
márosnénak a lánya a sze-
gény bakancsos fiát, a 
huszárt szereti. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
14:45 Esély
15:05 P’amende
15:35 Öt kontinens
16:05 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)  Caprivi, Chobe
a maga egyszerûségével és 

csodálatos képeivel próbálja 
fellibbenteni a titokzatosság 
fátylát, s egyben igyekszik 
megmutatni Afrika bûvös 
és varázslatos szépségét, 
elkalauzolva minket többek
16:25 Szenes Iván írta 
17:20 Család-barát
18:30 Hazajáró (2011)
Retyezát-hegység- A 

Kárpátok esszenciája
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Merre jártál tegnap 

S. Nagy?-60 éves szerzôi 
jubileumi koncert (2014)
Rendezte: Lukin Ágnes
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 POÉN PÉNTEK - 

Van képünk hozzá – 
Válogatás a Rádiókabaré 

legsikeresebb jelenetei 
22:30 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Tengerek világa 

(2010) A szirtcápa birodalma
A mai adás fôszereplôi a 

cápák, melyek egyes fajai a 
tenger csúcsragadozói, más 
képviselôi viszont riasztó 
termetük ellenére csupán 
szelíd óriások. 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 
01:30 Szenes Iván írta
02:15 A vén bakancsos és a 

fia, a huszár (1985)
03:40 Merre jártál tegnap 

S. Nagy?-60 éves szerzôi 
jubileumi koncert (2014) 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
06:40 Kulturális Híradó
07:10 Hazajáró (2011)
Retyezát-hegység- A Kár-

pátok esszenciája
07:45 Magyarnóta-hang-

verseny (2002) Csepeli 
Munkásotthonban csendül-
nek fel a népszerû dalok. 
Kosáry Judit, Zsuzsa Mi-
hály, Miklóssy József, Bôsi 
Szabó László, Csikós Márta, 
Tarnai Kiss László és Dió-
szegi Irén népszerû nótákat 
énekel Puka Károly és ze-
nekara kíséretével.
08:45 Német nyelvû hírek
08:50 Kínai nyelvû hírek
09:00 Orosz nyelvû hírek
09:10 Itthon vagy!
09:35 Hazajáró
10:05 Rúzs és selyem
10:35 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvû hírek
11:25 A Noszty fiú esete 

Tóth Marival (1938)
Magyar játékfilm  Szerep-
lôk: Rajnai Gábor (Noszty 
Pál), Jávor Pál (Noszty Feri, 
a fia), Simor Erzsi (Vilma, a 
lánya), Szörényi Éva (Tóth 
Mari), Bilicsi Tivadar 
(Kopereczky báró), Makláry 
Zoltán (Kozsehuba), Gózon 
Gyula (Bubenyik)A fiatal 
huszártiszt, Noszty Feri 
kártyás, léha fiatalember, 
akinek ráadásul tisztázatlan 
nôügyei vannak. Édesapja 
azt szeretné, ha a gazdag 
Tóth Marit venné feleségül,    
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Izzás és méltóság  Be-

de-Fazekas Csaba Kossuth-
díjas operaénekes portréja  
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek Történelmi 
kollégiumok
14:45 Hangvilla
15:15 Hogy volt?! 
Az Eurovíziós Dalfesztivál 

és  Magyarország IdénPápai 
Joci képviseli hazánkat. 
  16:15 Szerencse lent (2015)  
Magyar ismeretterjesztô 

film  A barnaszén bányásza-
tának jelentôs szerepe volt   
17:15 Család-barát 
18:50 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2016) Igal
Somogy megye Rómája 

némi túlzással, bár való igaz, 
ez a szép fekvésû kisváros 
szintén hét dombra épült. 
20:00 Mindenbôl egy van 

(2015)A malôr Az irodában 
folyamatosan csörög a tele-
fon, mindenki Nikivel akar 
beszélni.
 21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Fábry
22:55 Tóth János Házibuli
János és Balázs házibulit 

szerveznek.
23:25 Opera CaféA Magyar 

Állami Operaház mûsora. 
23:55 Evangélium 
00:25Három jármód (2009)   

Portugál dokumentumfilm- 
00:55 Himnusz
  01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:30 Gasztroangyal
  Madaras   Megismerjük 
Marcsi szülôfaluját és a 
kedves ismerôsöket. 
02:25 Virtuózok 2017

 04:05 Mindenbôl egy van  
 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Család-barát
07:00 Térkép
07:35 Gasztroangyal
Madaras Megismerjük 

Marcsi szülôfaluját és a 
kedves ismerôsöket. Emel-
lett a katonaéletbe is be-
leláthatunk, kiderül, hogyan 
töltik napjaikat és milyen 
ételeket fogyasztanak a kör-
nyéken szolgálatot teljesítô 
honvédek.
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Minden tudás
09:15 Profit7
09:35 Kárpát expressz
10:05 Noé barátai 
10:30 Térkép
11:00 Angol nyelvû hírek
11:10 Virtuózok 2017
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
Koltai Lajos 2. epizód
13:45 Reformáció 
13:55 Három jármód (2009)   

Portugál dokumentumfilm-
sorozat   Portugália a  Mûlo-
vaglás fellegvára, 
14:25 Az én ’56-om (2016)
Lányi Zsolt
14:35 Az én ’56-om (2016)
Kovács Gábor
14:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
15:20 Rúzs és selyem 
15:50 Örökzöld dallamok 

(1978)Randevú a Georgia 
16:20 Dunának, Mekongnak 
egy a hangja Vietnamban él 
a legnagyobb nem magyar 
származású, de magyarul 
kiválóan, gyakorlatilag 
anyanyelvi szinten beszélô 
mintegy 4 ezer fôs közösség.  
16:50 Ahonnan elindultam... 
Batta Györgybátor kiállá-
sának a felvidéki magyarság 
megmaradásáért. (2016)
17:25 Család-barát
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz 
Czigány Ildikó, az elsô ma-

gyar utasforgalmi pilótanô 
különleges utazásra invitál-
ja az utazni vágyó nézôt. 
20:00 Gasztroangyal

   Madaras
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Elhallgatott gyalázat 

(2013) A háborúkban a nôk 
megerôszakolása, de talán a 
legbrutálisabbaka Magyar-
országot megszálló szovjet 
katonák voltak. 
22:25 Harmincad u. 6.Ôfel-

sége a Királynô látogatása
22:35 Az On The Spot be-

mutatja: Egy gádzsó utazása 
Romanisztánban (2015)
23:30HangvillaXIX. század 

legnépszerûbb tánccal, a 
keringôvel foglalkozik. 
00:00TôkéczkiésTakaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek    A Zrínyiek
00:30 Mesterember

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

  01:30 Hogy volt?!
 Igó Éva felvételeibôl
 02:25 TÖRZS JENÔ 130 

Az okos mama(1935)
Magyar filmvígjáték
03:40 Nyitott stúdió (1992)   

Ternipe együttes (Ifjúság)
04:05 Slágertévé (2001)

  05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát
07:05 Hazajáró (2011)
Pieninek - A Magurán túl, a 

Gorálok földjén
07:40 Ridikül
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
08:55 Nagyok
Koltai Lajos
09:30 Esély
09:55 Kék bolygó
10:15 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
10:40 Új nemzedék
11:20 Angol nyelvû hírek
11:45 Megyejáró (2009)
Hajdú-Bihar megye
A megye székhelye Debre-

cen, mely évszázadokon 
keresztül táplálta az Alföld 
és a Tiszántúl tudományos 
és kulturális életét. 
12:00 Zrínyi (1973) 
Magyar tévéfilm   Lipótnak 

éppen úgy terhére van Zrí-
nyi Miklós, mint a töröknek, 
majd felajánlja ura nevében 
Erdély és Magyarország 
trónját. Az udvari kémek 
mindenrôl értesítik a hadi-
tanácsot, amely azon a véle-
ményen van, hogy ennek a 
zseniális provokációnak az 
a célja, hogy a császár 
távolítsa el Zrínyit a seregek 
élérôl.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda 
13:40 Noé barátai
14:10 Nagyok

  Koltai Lajos
14:40 Kárpát expressz 
15:05 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:30 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:00 Zebra 
16:20 Szenes Iván írta 
17:15 Család-barát
18:30 Hazajáró (2011)
Torockói-hegység - Az 

ötödik szék titkai
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Maradj talpon!
22:35 Ridikül 
23:30 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Tengerek világa 

(2010) A hajóskapitány és a 
tenger José, a nyugalmazott 
hajóskapitány a Los Cris-
tianos öbölben telepedett le, 
hogy élete alkonyát a kelle-
mes Kanári-szigeteken tölt-
hesse.
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 

(2014) Zenés filmsorozat
02:20 Zrínyi (1973)

  Magyar tévéfilm
Guzichnak fáj, hogy Lipót 

császár félvállról veszi a 
magyar hadak gyôzelmét, 
de Zrínyi lecsendesíti. 
03:10 Nyitott stúdió (1993) 
Martin zenekar
03:40 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

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

STEVE’S
TAXI

TRUCKS
Iroda, gyár és lakás 

költöztetés.
Belsô butor mozdítés,

Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

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

Ha jót szeretne enni – Grünerhez kell menni
füstölt csülök, csaba (erôs is), disznósajt (erôs is), 

kenômájas, hurkák, császárhús, töpörtyü, körözött, 
magyaros fözô kolbász, magyaros sütni való kolbász, 

hazai konzervek, akác méz, stb, stb

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda, Telefon/Fax: 9534-2715.


