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MAGYAR

Korábban próbálkoztak Egyiptomból és Afrika egyéb részeibôl betelepített 
fajokkal is, sôt Amazóniából is kerültek ide növények, de az indiai érezte magát 
a legjobban Hévízen. A tavirózsa szigorúan védett, virágzása tavasztól ôsz vé-
géig gyönyörködteti a látogatót. Nagy levelei mérséklik a tó párolgását, míg 
indái a mélyben a tófenéki gyógyiszapot védik.

Ha az iszapot kicsit felkavarjuk, valóságos pezsgôfürdôt varázsolhatunk ma-
gunk köré: gyöngyözô buborékok hada fog gyengéden masszírozni. Az iszapot 
akár magunkra is kenhetjük, állítólag nem csak gyógyulunk, hanem szépülünk 
is tôle. Egzotikus helyeken egy vagyonért lehet delfinekkel úszni, itt barátságos 
szivárványos öklék gyûlnek körénk. Ez a hely egy csoda!

Az ásványi anyagokban gazdag gyógyvíz és az iszap együttesen mozgásszervi 
bajok és reumatikus betegségek hatékony ellenszere. A fürdô wellness 
részlegében van, aki csak a tavat és a látványt élvezi, de sokan gyógyulni járnak 
ide.

Hévíz hírét dr. Schulhof Vilmos alapozta meg, aki 1905-tôl majd’ negyven 
éven át volt a város fürdôorvosa. Ma nevét a tó körüli, kellemes sétány viseli. A 
sétány platánfái mára ugyanúgy hozzátartoznak a városképhez, mint a tavat 
borító tündérrózsák.

Aki teheti, mozgassa át magát alaposabban, és pattanjon nyeregbe. A város 
négy pontján, a Festetics-fürdôháznál, a városháza elôtt, a nagy parkolónál és 

Tavirózsák, téli hidegben is gôzölgô víz, vidáman úszkáló fürdôzôk, jelleg-
zetes épületek. Ezek a helyi képeslapok zsánerfotói a Hévízi Tófürdôrôl im-
már száz éve. Régi, fekete-fehér fotók és képeslapok nézegetése közben kap-
tunk kedvet a kiránduláshoz, mivel szeretjük az olyan helyeket, amelyeknek 
patinájuk, múltjuk van. A képek tanúsága szerint Hévízen nagy fürdôélet folyt 
már az 1900-as évek elején. Aztán kiderült, a helyi hedonizmus sokkal régebbi 
gyökerû. De ne szaladjunk ennyire elôre.

Körülnéztünk Hévízen, hogy kiderítsük, a fürdôzésen kívül még mit tartogat 
a város a kalandra és pihenésre egyaránt éhes turisták számára. Nyilván min-
den elôször idelátogató a Tófürdôvel kezdi. Mi is így tettünk. A tó Európa legna-
gyobb gyógyhatású, meleg vizes tava.

A madártávlatból óriási esôcseppre emlékeztetô, közel négy és fél hektáros, 
nagy felületû víztükör helyén egykor veszélyes ingovány, összefüggô lápmezô 
volt. Ennek köszönheti hideg és meleg vizû forrásait, s azt, hogy a 38 fokos víz 
hômérséklete a leghidegebb idôszakban sem csökken 20-22 fok alá.

A prospektusokon mindenhonnan visszaköszönnek Hévíz jelképei, a taviró-
zsák –-- vagy más néven tündérrózsák. Szerepelnek a város címerében is. 
Lovassy Sándor, a keszthelyi Gazdasági Akadémia tanára honosította meg, 
1898 óta díszítik a tavat sokszor egyenletes virágfelületet képezve. A virág a 
messzi Indiából érkezett.

Ákombákomok
Kedves olvasó, jártál mostanában 

Pesten a Centrál kávéházban?
Mert ha nem, akkor elmesélem, 

hogy nagyszerû ötlet fogadja az oda 
betérôket. „Legyen ön is költô” cím-
mel arra szólíttatik fel a vendég: 
„Engedje, hogy magával ragadja a 
régi korok hangulata, írjon verset 
Babits, Kosztolányi, Krúdy egy-
kori törzshelyén.” A csészékre, poha-
rakra és tányérokra helyezendô, jó 
minôségû, vastag alátéten még Tóth 
Árpád gyönyörû Esti sugárkoszorú 
címû verse is olvasható, amelyben 
megjelöltek hat szót, hátha ezek a 
szavak inspirálnak a versírásra. Az 
alátét jobb oldalán üres keret látható, 
ide várják a költeményeket.Babits 
Mihály írta egykoron: „…milyen kü-
lönös, rejtelmes dolog a vers. Mitôl 
lesz vers a vers? Mi az, ami lényegét 
és értékét adja? A tartalom bizonnyal 
nem. Jól tudjuk, hogy nagy gondolat 
nem elég a vershez, s hatalmas köl-
temények, prózára lefordítva, néha 
egészen banális semmiséggé mezte-
lenkednek. Az érzés szintén aligha; 
hisz a legmelegebb, legmélyebb ér-
zésbôl rossz vers születhetik. A fo-
rma talán? Mily üres játéknak hat 
sokszor a formai remeklés! A forma 
és tartalom összhangja? Ez tökélete-
sen meglehet olykor a legjelentékte-
lenebb versekben is. Vagy valameny-
nyi tényezô együtt? De hisz 
bármelyik hiányozhat, s a vers mégis 
nagyszerû lehet. Mi hát?… varázs-
lat.”
Már több vers is született a Central-

ban, elsôsorban a gyerekek tollából. 
Itt van például Kalász Marci két 
sora: „Este van, este van, a Nap már 
lement, / a Hold az égen már meg-
jelent.” Vagy Gál Sanyika Szlováki-
ában élô kisfiú haragos rímei: „M---i 
Pisti nagytökû / Elmaradt a többitû, / 
Ha még egyszer elmarad, / Levágunk 
a tökibû.” Marsall Lacika I. osztá-
lyos tanuló vélhetôen elsô verse így 
hangzik: „A padlás fontos / ám fostos. 
/ Galambok lakják / a ház kalapját. // 
A padlás a ház kalapja, / a konyha 
tüze az anyja, / a Nagyszoba az apja / 
a pince a ház talapja.”
Úgy látszik, Ágh Pistikét egy Ver-

ne-regény hozott lázba, mert ezt írta: 
„Távol Afrika erdeiben, / hol elefánt-
csorda tanyáz, / a pálmafáknak diói-
ból / sok vadmadár lakomáz…” Egy 
Kányádi Sanyika nevû kisfiú olyan 
csúnyán írt, hogy verse alig olvasha-
tó. Amit viszont kihámozhattunk: 
Damjanich Jánosról, az aradi tizen-
három egyikérôl szóltak a szavai.
Valószínû, hogy ezek a versek az 

indulás csírái --– VOLTAK. Ákombá-
komok? Szavak egymásutánja? Lép-
csôfokok? Rügyfakadások? A várat-
lan szüleményei? A gondolatok 
szavak közé zárt „vadhajtásai”? 
Amindent eldöntô nagybetûs Kez-
det.

Kô András  (Magyar Hírlap)

Nem csoda, hogy ez az egyik 
legvonzóbb magyar úti cél



Egregyen találunk közösségikerékpár-tárolókat, a bringákhoz a Tourinformban 
kiváltható kártya segítségével lehet hozzájutni. A turistabarát kerékpárkölcsön-
zô-rendszer neve HeBi, és mindössze ezer forint kaució fejében használhatjuk 
a profi bicikliket.

Mi útba ejtettük a cserszegtomaji arborétumot, és felkapaszkodtunk a 
Margit-kilátóra is, ahonnan a Keszthelyi-öböl körpanorámájában és a távoli 
Bakony sziluettjében gyönyörködhettünk. A kényelmes megoldások híveinek 
találták ki a Dottót. A kisvonat áprilistól októberig robog keresztül a város lát-
ványosságainak útvonalán, hogy egy ezresért Hévíz vigalmi negyedébe, egé-
szen az egregyi borozókig juttassa el a szomjas vándorokat.

Présházak, teraszok, klassz borok, finom falatok, pompás kilátás röviden így 
lehet Egregyet leírni. Szép emlékeink voltak az Öreg Harang borozóról, ahol 
korábban remek kemencés ételekkel és házi rétessel kényeztettük magunkat, 
most azonban kimondottan bort kóstolni jöttünk.

Ahol nagy hagyománya van a bornak, ott valószínûleg már régóta termeszte-
nek szôlôt. Egregyet már a rómaiak is ismerték. Nem messze innen húzódott az 
Adriát a Baltikummal összekötô híres kereskedelmi útvonal, a Borostyánút, 
amelyen nem csak borostyánt, hanem bort is szállítottak az antik atyafiak. 
Nekik köszönhetôen akkortájt honosodott meg és terjedt el a szôlômûvelés és a 
borkészítés az arra alkalmas területeken, így Hévíz környékén is.

Hagyományosan fehérbort termelô vidék ez, a legelterjedtebb fajták az 
olaszrizling, szürkebarát, rizlingszilváni vagy személyes kedvencem, a zöldvel-
telini. A Dombföldi utcán a pincék közt sétálva értük el az ódon hangulatú 
templomot. Építésének története a 13. századig nyúlik vissza, ez a Balaton kör-
nyékén épen maradt három Árpád-kori templom egyike.

Aki a zalai ízekre kíváncsi, megkóstolhatja a nokedli közeli rokonát, a tejfölös 
gombucát, a babos káposztát vagy a fumut, amely hangzása alapján akár vala-
miféle japán különlegesség is lehetne, de itt a mutatós, baba alakú kalácsot 
nevezik így.

Ha már az egyedi ételneveknél tartunk, tegye a szívére a kezét, aki egybôl 
kitalálja, hogy a zalai plutyka nem más, mint a menzák kísértete, a kelkáposz-
tafôzelék.

A környékrôl került elô az a beszédes római kori edény, amelynek felirata: da 
bibere, vagyis adj innom! Itt alakították ki a Korok és Borok nevû sétautat, 
amely bôvelkedik római, Árpád-kori és török idôkbôl való emlékekben és evôs-
ivós megállókban. Állomásai QR-kóddal jelöltek, így a hozzájuk tartozó infor-
mációhoz mobiltelefonunk segítségével könnyedén hozzájutottunk.

Nyári idôszakban a nagyobb hétvégi fesztiválok mellett –-- mint júniusban az 
Angyalok és Csavargók estéi, júliusban a Flavius Napok, Egregyi Búcsú, 
augusztusban a Nosztaliga fesztivál és Borünnep --–, hetente termelôi piaccal, 
folklórprogramokkal, könnyed nyáresti zenei eseményekkel és táncházzal is 
várják a Hévízre érkezôket.

Sok rendezvény lesz 
a Szent László király emlékévben

A Szent László-emlékév programsorozata a csúcspontjához közeledik, 
június 27-e király születésnapja, amire különösen sok eseménnyel készülnek 
Kárpát-medence szerte ---- mondta Gaál Gergely, a Szent László-emlékév 
tanácsadó testületének elnöke az M1 aktuális csatornán szombaton.

Felidézte: Szent László trónra lépésének 940., és szentté avatásának 825. 
évfordulója alkalmából nyilvánították 2017-et Szent László-emlékévvé.A testü-
let elnöke felhívta a figyelmet a többi között arra, hogy a Gyôri Püspökség két-
napos konferenciával, zarándoklattal, illetve körmenettel készül. Nagyváradon 
június 19-25 között tartják a Szent László-napokat, ennek keretében lesz az 
egész Kárpát-medencére meghirdetett tanulmányi verseny döntôje. Gaál 
Gergely úgy fogalmazott, nagyon fontosnak tartották, hogy a fiatalokhoz is 
eljusson a Szent László-emlékév üzenete, hogy a nagy király életének példája a 
fiatalokat is megérintse.
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HÍREK
Talán meg lehetett volna 

akadályozni a hûtôkocsis tragédiát
Valószínûleg meg lehetett volna akadályozni annak a 71 embernek a halálát, 

akik megfulladtak egy magyar rendszámú hûtôkamionban Ausztriában 2015 
augusztusában --- jelentette a Süddeutsche Zeitung (SZ) címû német lap és két 
német regionális közszolgálati médiatársaság, a Norddeutscher Rundfunk 
(NDR) és a Westdeutscher Rundfunk (WDR) közös tényfeltáró munkacsoport-
ja.

A beszámoló szerint a tragédiáért felelôs bûnszervezet legkevesebb 28 alka-
lommal csempészett embereket Nyugat-Európába. Hûtôkamionokat is használ-
tak, és ugyan a 2015. augusztus 26-án történt eset elôtt nem halt meg senki, de 
több ember orvosi kezelésre szorult, mert elájult a zsúfoltságban.Az ember-
csempész utak során több sofôrt elfogtak Németországban, Ausztriában és 
Magyarországon, és lefoglaltak számos bizonyítékot. A bûnszervezet két veze-
tôje, egy afgán és egy bolgár állampolgárságú férfi pedig legalább 2015 július 
eleje óta ismert volt a magyar hatóságok elôtt, de nem tartóztatták le ôket, így 
tovább folytathatták embercsempész tevékenységüket ---- áll a nyomozati 
anyagra hivatkozó beszámolóban.

Az SZ, az NDR és a WDR szerint a magyar hatóságok 2015. augusztus 13-án 
megkezdték a bûnözôk telefonjainak lehallgatását és a beszélgetések rögzítését. 
A tényfeltáró munkacsoport által megismert dokumentumok között több száz 
oldal csak a beszélgetések leiratait tartalmazza, köztük a tragédiával végzôdött 
úton folytatott telefonbeszélgetésekét.

Azonban a magyar hatóságok “nyilvánvalóan” túlságosan késôn kezdtek 
hozzá a felvételek lefordításához és elemzéséhez, ezért valószínûleg nem tûnt 
fel nekik az embercsempészek életveszélyes tevékenysége ---- áll a beszámo-
lóban, amely szerint a magyar illetékesek többszöri érdeklôdésre nem adtak 
felvilágosítást arról, hogy pontosan mikor értékelték ki a felvételeket.

Schmidt Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Fôügyészség sajtószóvivôje az SZ, 
az NDR és a WDR munkacsoportjának elmondta: ha a magyar hatóságoknak 
lett volna esélyük a “rettenetes cselekmény” megakadályozására, akkor meg is 
tették volna, de a rögzített beszélgetéseket csak a tragédia után tudták lefordíta-
ni és kiértékelni.

Azt is elmondta, hogy nem figyelt állandóan valaki fülhallgatóval a felvétele-
ket készítô berendezéseknél, mivel az utakat hajnali 3 óra és 5 óra körül bonyo-
lították le.

Az embercsempészek 2015. augusztus 26-án hajnalban a 71 embert bezárták 
egy belülrôl nem nyitható, sötét, szellôzés nélküli hûtôkamionba. A Kecskemét-
rôl a magyar-osztrák határra tartó hûtôkocsiban 59 férfi, 8 nô és 4 gyermek az 
indulástól számított három órán belül, még magyar területen megfulladt. 
Dörömbölésüket és kiabálásukat a kamiont vezetô férfi ugyan észlelte, de a 
bûnszervezet vezetôjétôl telefonon kapott utasítás miatt nem nyitotta ki a rak-
tér ajtaját, hogy minél hamarabb eljusson Nyugat-Európába. Késôbb a vádlot-
tak a kamiont az ausztriai A4-es autópályán, Parndorf közelében hagyták és 
visszatértek Magyarországra.

A bûnszervezet tagjai másnap hajnalban 67 embert zsúfoltak be egy szintén 
zárt hûtôkocsiba Mórahalom közelében, ôket az ausztriai Gálosig (Gols) vitték. 
A bezárt emberek ebben ki tudták rúgni a kamion rakterének ajtaját, így senki 
sem halt meg. A Parndorfnál veszteglô kamionban fekvô holttesteket is másnap 
fedezték fel.

A Bács-Kiskun Megyei Fôügyészség 11 afgán, bolgár és libanoni férfi ellen 
emelt vádat. A kiemelt jelentôségû bûnügy valamennyi vádlottját bûnszervezet-
ben, a csempészett személyek sanyargatásával, részben üzletszerûen elkövetett 
embercsempészés bûntettével vádolják. Négy vádlottnak ezen kívül különös 
kegyetlenséggel, több, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy 
sérelmére elkövetett emberölés bûntette miatt is felelnie kell. A tárgyalás 
június 21-én kezdôdött a Kecskeméti Törvényszéken.

Lengyelország átadja a V4-csoport 
soros elnökségét Magyarországnak

A visegrádi csoport (V4)  varsói csúcstalálkozóján Beata Szydlo lengyel 
kormányfô átadja a csoport soros elnökségét Orbán Viktor magyar minisz-
terelnöknek, ezt megelôzôen pedig a térség kormányfôi a Benelux-államok 
vezetôivel tárgyalnak a Brexit következményeirôl, a migrációs válságról, vala-
mint a közös uniós védelmi politikáról is.

A soros elnökség átadási ceremóniája  a varsói Király Várban lesz, miután a 
V4-országok, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia miniszter-
elnökei értékelik az elmúlt év során megvalósított kezdeményezéseket.Ezt 
megelôzôen a visegrádi vezetô politikusok a Benelux-államok, Belgium, Hollan-
dia és Luxemburg kormányfôivel egyeztetnek. A két regionális csoport csúcsta-
lálkozója „magasabb politikai szintre emeli az eddig a külügyminiszteri szinten 
ápolt kapcsolatokat” ---- mondta a PAP lengyel hírügynökségnek Rafal Boc-
henek lengyel kormányszóvivô. A bôvített formátumú munkamegbeszélésen 
az Európai Unió jövôjérôl, a folyamatban lévô brit kilépésnek (Brexit) erre gya-
korolt hatásáról tárgyalnak, napirenden szerepelnek a közös uniós piac 
kérdései, az EU biztonsági és védelempolitikája, a migrációs válság kezelése --- 
számolt be Bochenek A V4- és a Benelux-országoknak az EU-ban betöltött sze-
repét illetôen Konrad Szymanski uniós ügyekért felelôs lengyel külügymi-
niszter-helyettes  a PAP-nak nyilatkozva úgy értékelte: egyre nagyobb súlyuk 
van a regionális országcsoportoknak, aminek „fô oka az, hogy növekedik a 
kormányfôk szerepe az uniós politika alakításában”.

Hangsúlyozta azt is: aV4-en belüli intenzív együttmûködés „nem helyettesíti, 
hanem megerôsíti az EU-t”.

A Benelux-országok és a visegrádi négyek hasonló állásponton vannak 
egyebek mellett az EU és a NATO együttmûködését illetôen, az uniós védelmi 
politika szerepének megerôsítésével összefüggésben, hasonló a hozzáállásuk a 
brit kilépési tárgyalásokhoz is - magyarázta Szymanski. 
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LIBERÁLIS MÉREG
 A KÖNYVHÉT 

MEGNYITÓJÁN
Závada Pál „véletlenül” egy napi-

tüntire készült, burkoltan orbánozó 
politikai pamfletjét olvasta fel a 16. 
Gyermekkönyvnap és a 88. Ünnepi 
Könyvhét megnyitóján. Lehetséges-e, 
hogy nem tudta hol van? Vagy azt nem 
tudta, hogy a Gyermekkönyvnapra 
nem való pl. a következô mondata 
(sem):„Pártállami prés szorításában, 
egy új autokráciában élünk”?

Tegyük hozzá gyorsan, ezt ô, a szónok 
mondta az ünnepi megnyitón! Vajon 
meddig maradna szabadlábon egy 
pártállamban? Majd utána meddig 
préselnék ki belôle a szuszt, ha valóban 
pártállami rendezvényen kísérletezne 
ilyen vérlázító beszéddel?

A szánalmas politikussá vedlett író 
veszi a bátorságot, és célzatosan fel-
teszi József Attila kérdését:

„fô-e uj méreg, mely közénk hatol --–
meddig lesz hely, hol fölolvashatol?”
Mi, akiket a Závadák liberális mé-

reggel fröcskölnek nap mint nap, in-
kább ezt a kérdést tesszük fel:

Meddig kell még tûrnünk, hogy poli-
tikai céljaikra használják ünnepeinket 
az ilyen Závada-félék?

Majd hozzátesszük csendesen:
Ilyen nyitány után csak reményke-

dünk abban, hogy a könyvhéten meg-
jelenô irodalmi kínálat nem kizárólag 
a szónok ízléséhez igazodik.

(Magyar Idôk)
TORONYMAGASAN 

VEZET AZ 
„ELUTASÍTOTT” 

FIDESZ
Közvélemény-kutatást készített a 

Jobbik-közelinek mondott Irányt Inté-
zet a Magyar Nemzet részére, amely 
felmérésbl kiderül:

–-- kevesebben utasítják el a nagyob-
bik kormánypártot, mint a legutóbbi 
felméréskor –-- 24 százaléknyian, 
vagyis 76 százalék nem –-- emelkedett 
a Fideszre szavazók száma, amely 51 
százalék –-- a Fidesz--–KDNP szava-
zótábora magasan a legelkötelezet-
tebb

A cikk címe persze arról szól, amit 
szerzje szeretne: „A legelutasítottabb 
párt a Fidesz”, hisz egyértelmen a 
Fidesz legnépszerbb. Nem tudunk 
másra gondolni, mint hogy a lap arra 
számít, olvasói nem olvassák el az 
írást.

(Magyar Idôk)
ROMÁNIA SOHA NEM 

KÉR BOCSÁNATOT
Érzékenységüket sérti, hogy az érzé-

kenységünket sértik
Azt már megszokhattuk, hogy a ro-

mánok érzékenységét sérti, ha mi 
magyarok, vagy bárki más a trianoni 
békediktátum jogosságát, sôt igazsá-
gosságát pedzegeti. Az persze ôket 
nem zavarja, hogy nekünk milyen fáj-
dalmas a történelmi eset, hiszen sze-
rintük Mohács óta a magyaroknak 
csak sír a szája.

A minap például egy olyan román tör-
ténész, Marius Diaconescu csapott 
egyet a képzeletbeli magyar-román 
megbékélés asztalára, aki történetesen 
Budapesten doktorált.

Kijelentette: Románia soha nem fog 
bocsánatot kérni Magyarországtól 
Trianon miatt. Annyira meglepôdtünk, 
hogy még a szemöldökünk is elfelejtett 
felszaladni. Mondjuk, nem is nekik 
kéne! Elismervén a román diplomácia 
lavírozási tehetségét, az hogy Erdély 
hozzájuk került, csak kismértékben 
múlott rajtuk. Leginkább kapták… 
Ajándékért meg nem szokás bocsána-
tot kérni, még ha a házmester szom-
szédtól vette is el.

(Magyar Idôk)



(Folytatás az 1. oldalról.)
S a tény számos olyan aggályt vet 

fel, amire a nemzetközi szakirodalom 
is kitér. Az észrevételek leginkább 
három téma köré csoportosulnak, 
ezek a legitimitás (reprezentáció), az 
elszámoltathatóság és az anyagi tá-
mogatóktól (donorok) való független-
ség kérdése (Hudson, Cooley & Ron). 
Természetesen ezek a kérdések rész-
ben összekapcsolódnak, de az érthetŒ-
ség kedvéért ebben a keretben tár-
gyaljuk azokat.

A nemzetközi, kormányoktól függet-
len civil szervezetek az 1990-es évek 
után váltak jelentékeny szereplŒvé, 
amikor is a Szovjetunió felbomlása 
után számos posztszovjet állam dön-
tött a nyugati típusú intézményrend-
szerek átvétele mellett, illetve a ju-
goszláv háborúk s az afrikai fegy-
veres konfliktusok jelentŒs civil áldo-
zatokkal jártak. A tranzíciós országok 
esetén az NGO-k elsŒsorban a poli-
tikai intézményrendszerek és a jog-
szabályi környezet kialakításában 
vettek rész, míg a háborús térségek-
ben inkább a humanitárius tevékeny-
ségükkel emelkedtek ki (Cooley & 
Ron.)

Foglalkoztak az NGO-k társadalmi 
felhatalmazásának kérdésével, azaz 
azzal, hogy milyen legitimációs alap-
pal fejtik ki tevékenységüket (Van 
Tuijl & Jordan). A modern, nyugati 
típusú demokráciákban ugyanis az a 
társadalom egy csoportjának képvise-
leti alapja (representation claim) jel-
lemzŒen a szabad, egyenlô és titkos 
választásokon való részvételen, és az 
ott elért eredményen alapul. Azt a 
kritikai és támogató szakirodalom is 
elismeri, hogy ezek a feltételek nem 
teljesülnek az NGO-k esetén. 

A hálózatosodás lényege, hogy az 
egyes NGO-k egyfelôl több országban 
mûködtetnek irodákat, másrészt a 
hasonló profilú szervezetek jó kap-
csolatot ápolnak egymással (Keck & 
Sikkink). Így lehetôség nyílik arra, 
hogy a különbözô országokban mûkö-
dô NGO-k fiókszervezetei egymásnak 
biztosítsanak megszólalási lehetôsé-
get, vitafelületeket, így végsô soron 
egymás munkáira hivatkozva segít-
sék elô az általuk képviselt (köz)politi-
kai ügyek exponálását. Ez viszont azt 
is eredményezi, hogy NGO-k munká-
jának szakmai minôségét, tehát a 
legitimáció egyik forrását, maguk az 
NGO-k egymás között teremtik meg, 
amely gyakorlat – pusztán jellegébôl 
fakadóan – nincs összhangban a mo-
dern demokráciák mûködési elveivel.

Javarészt az NGO-k belsô vezetôsé-
ge dönt a vezetés további összetételé-
rôl és – ezzel összefüggésben – a szer-
vezet politikai céljairól. Ez a jelenség 
– éppen a fentebb leírt hálózatosodás 
miatt – azonban azt eredményezi, 
hogy az NGO-k vezetése jellemzôen 
saját szempontjaik szerint, egy zárt 
csoportból választja ki vezetôit és 
képviselôit, akiknek nem kell részt 
venniük a politikai versenyben, azaz 
a számonkérhetôség demokratikus 
kritériuma az ô esetükben jellemzôen 
nem valósul meg (Nelson). Ezen felül 
a politikai közösség tagjainak keve-
sebb lehetôségük van megismerni 
egy-egy NGO mûködését, illetve az 
NGO-k vezetôire is jóval kevesebb 
jogszabályi, átláthatóságot célzó elô-
rás vonatkozik, mint a vállaltan poli-
tikus közéleti szereplôkre.

4. oldal MAGYAR ÉLET 2017. június 28.

Defence Initiative
Az említett támogatásokból olyan 

programok megvalósítására vannak 
példák, amelyekben a Magyarorszá-
gon tevékenykedô NGO-k aktuális 
belpolitikai kérdésnek számító ügyek-
ben (mint például a migrációs válság, 
azonos nemûek házassága, droglibe-
ralizáció) alapvetôen a forrásokat 
folyósító külföldi támogatók politikai 
értékválasztása mentén foglaltak 
állást. (EKINT, 2015) (EKINT, 2016) 
(K-Monitor, 2016) (atlatszo.hu, 2016) 
(Krétakör, 2016) (Amnesty Internati-
onal Magyarország, 2016) (Magyar 
Helsinki Bizottság, 2016) (Társaság a 
Szabadságjogokért, 2016) Az említett 
kérdésekben történt politikai 
rtékvállalás abban is megmutatkozott, 
hogy a hazai politikai szereplôk közül 
többen is támogatóan viszonyultak e 
szervezetek programjaihoz, az általuk 
megjelenített ügyekhez. (Együtt, 
2015) (PM, 2017) (Demokratikus Koa-
líció, 2015) (MSZP, 2015) (LMP, 2014)

E portálok ugyanis rendszeresen 
egymásra hivatkozva közölnek – töb-
bek között aktuális belpolitikai tartal-
mú – írásokat, elemzéseket. A portá-
lok üzemeltetése és mûködése a vizs-
gált idôszakban több esetben is azo-
nos külföldi forrásokból származó 
(például Open Society Institute Buda-
pest) jelentôs összegû támogatásokkal 
valósult meg. (K-Monitor, 2016) 
(atlatszo.hu, 2016)

Mindemellett arra is találhatunk 
példát, amikor a külföldi források 
egy része olyan Magyarországon be-
jegyzett szervezeteken keresztül jut 
el az NGO-khoz, amelyek egyébként 
szintén külföldi forrásokból mûköd-
nek. Ennek eredményeként a támoga-
tás látszólag két belföldi szervezet 
között valósul meg, azonban gyakorla-
tilag külföldi támogatásról beszélhe-
tünk. Hazai példával szolgálnak erre 
az Ökotárs Alapítványon keresztül 
megvalósuló támogatások. Az Alapít-
ványt többek között olyan külföldi 
szervezetek támogatják, mint a Net-
work of European Foundations, az 
Environmental Partnership Associa-
tion és a Norvég Civil Támogatási 
Alap. (Ökotárs, 2016)

Konklúzió
Tanulmányunk megállapításai men-

tén belátható, hogy a NGO-k aktív 
szereplôi a nemzetközi és az egyes 
országok belpolitikai életének is. 
Nemzetközi hálózataik révén számos 
államban fejtik ki tevékenységüket. 
Az ilyen szerveztek gyakorta politikai 
értékeket vállalnak fel és promotál-
nak a célországaikban. Szemben a 
hagyományos politikai szereplôkkel, 
e szervezetek esetében a demokrati-
kus legitimáció nem áll fel, és csak 
bizonyos esetekben eredeztethetô a 
társadalmi támogatottságból. Az ilyen 
szervezetek sokszor az úgynevezett 
hálózatosodás eszközével élve terem-
tik meg egymás legitimitását. A de-
mokratikus elszámoltathatósági krité-
riumok is mérsékelten érvényesülnek 
esetükben, mivel viszonylag zárt 
vezetésû entitásként döntéshozatali 
mechanizmusaik és vezetôválasztási 
eljárásaik ismeretlenek maradnak a 
politikai közösség tagjai elôtt. Ezen 
felül ezen szervezetek nagyban függ-
nek az úgynevezett donoroktól, ame-
lyek a szervezetek mûködéséhez 
szükséges anyagi forrásokat biztosít-
ják. Ez viszont az NGO-szektor olyan 
jellegû piacosodásához vezet, ami-

lyen keretek között ezen szerveztek 
könnyen donorjaik lobbistájává vál-
hatnak és válnak.

Megvizsgálva a nyugati szabályozá-
si trendeket, látható hogy a fentebb 
bemutatott növekvô politikai szerep-
vállalásuk miatt egyre több állam 
kapcsolja össze a törvényhozás szint-
jén is a NGO-k tevékenységét és 
klasszikus lobbizást. Ez a jelenség  
olyan kihívás az államok számára, 
aminek törvényi szabályozása min-
denképpen megfontolandó, elsôsor-
ban azért, mert az NGO-k egyre na-
gyobb politikai súllyal vesznek részt 
a közéletet meghatározó témák és 
azok értelmezésének kialakításában.

(Századvég 2017. március 21.)

Biztonságpolitikai
probléma
Az egyre növekvô mértékû globali-

záció miatt a migráció ma már szinte 
minden országban, kontinensen vagy 
földrészen komoly biztonsági, biz-
tonságpolitikai kihívás elé állítja a 
döntéshozókat. A migrációra már 
szinte mindenhol biztonsági kérdés-
ként tekintenek.

A Párizsban 2005-ben kitört zavar-
gás-sorozat a migráció másik aspek-
tusára hívta fel a figyelmet: egészen 
addig nagyon sokan úgy vélekedtek, 
hogy az elsô generációs bevándorlók 
puszta léte és „normáktól eltérô” vi-
selkedése okozza a legfôbb problé-
mát, holott pont ez a réteg az, amely 
elôtt pontos célok (beilleszkedés, 
munkakeresés, jobb megélhetés, stb.) 
lebegnek, és a beilleszkedésre töre-
kednek. 2005-ben sem ôk képezték az 
esemény-sorozat gyújtópontját, ha-
nem a második- és harmadik gene-
rációs bevándorlók. Ôk azok, akik 
személyesen már nem vettek részt a 
migrációs folyamatban, de érzik an-
nak hatásait. Ezen a ponton minden-
képpen említést kell tenni a beillesz-
kedési- és identitás-keresési problé-
mákról, amik megnehezítik a máso-
dik- és harmadik generációs beván-
dorlók életét, ami feszültséget és elé-
gedetlenséget szül, ami – 2005-ben is 
láthattuk – rossz irányba viszi a beil-
leszkedésre tett kísérleteket.

(Vajkai Edina: A migráció 
kérdésének térnyerése a 

biztonságpolitikában.)

 Flottát szerveznének 
osztrák és olasz fiatalok Európa 

védelmére.
A szervezet hajókkal akarja megál-

lítani, hogy az embercsempészek és 
az NGO-k bevándorlókat szállítsanak 
Európába.

Az olaszországi kikötôkbôl a Föld-
közi-tengeren bajba került bevándor-
lók kimentésére induló, nem kor-
mányzati szervezetek üzemeltette 
hajók megállításán fáradozik az Iden-
titás Generáció néven ismert nemzet-
közi mozgalom, amely olasz és oszt-
rák aktivistákból áll, akik most Védd 
meg Európát! (Defend Europe) cím-
mel pénzgyûjtési kampányt indítottak 
saját flotta létrehozására — írja az 
MTI.

Lorenzo Fiato, az Európát az iszla-
mizálódástól védeni kívánó mozgalom 
olasz szóvivôje az Ansa olasz hírügy-
nökségnek elmondta, hogy a kezde-
ményezés a migrációtól közvetlenül 
érintett Olaszország és a vele szom-
szédos Ausztria csoportjaitól indult, 
de: „a tömeges bevándorlást egész 

Politikai támadás polgári társulatok képében
Nyugat-Európa közös problémjának 
tartjuk.”

Hozzátette: a pénzgyûjtési akció ré-
vén hajókat akarnak vásárolni, profi 
legénységgel, valamint a források 
jogászokra, ügyvédekre is kellenek 
az NGO-k elleni fellépésük esetleges 
jogi következményei miatt.

A Defende Europe honlapja szerint 
a felajánlások már megközelítették 
az 50 ezer eurót. A honlapon az 
olvasható, hogy a bûnözô NGO-k 
azért gyûjtenek pénzt, hogy hajóikkal 
a líbiai partokon összeszedjék a 
migránsokat:  céljaik elérésére még 
az embercsempészekkel is együttmû-
ködnek, a nemzetközi emberkeres-
kedelem és a migráció üzletének 
részei, itt az idô megállítani ezeket a 
bûnözôket!

Lorenzo Fiato kijelentette, nem a 
már migránsokkal teli mentôhajókat, 
hanem a kikötôkbôl induló üres 
hajókat igyekeznek zavaró akciókkal 
feltartóztatni, megakadályozva, hogy 
eljussanak odáig, ahol a mentést 
elvégezhetik.

„Lassítani, követni, blokkolni akar-
juk a kikötôkbôl induló NGO-hajókat, 
mivel ha ezek nem lennének, a töme-
ges migrációval a líbiai hatóságoknak 
kellene foglalkozniuk” – mondta 
Lorenzo Fiato.

Hangsúlyozta, hogy véleménye sze-
rint a migránsokkal teli hajók azért 
szállnak tengerre Líbiából, mivel 
tudják, hogy úgyis megmentik ôket.

(Pörge Béla, 2017. május 31.)

Nemzetek. államok 
vagy komglomerátumok
Az Egyesült Államokban a XX. 

században nem voltak háborúk és 
forradalmak, így a tôkekoncentrációk, 
változatos formákban virágozhattak. 
Az Amerikai Egyesült Államokban 
ugyan tartanak szabad választásokat, 
de az amerikai hatalmi rendszerben a 
folyamatosan választási helyzetben 
lévô különbözô szintû és minôségû, 
de sok átfedést mutató meglehetôsen 
autonóm testületek és tisztségek 
semmiféle ellensúlyát sem tudják 
képviselni a tôkekoncentrátumoknak. 
Az oly sokat hangoztatott fékek és 
ellensúlyok rendszere garantálja, 
hogy a tôkekoncentrátumok mozgás-
terét lényegében semmi se korlátoz-
za. Talán egyetlen intézményesült 
tisztség képes bizonyos ellensúlya 
lenni a tôkehatalomnak: az Egyesült 
Államok elnöki tisztsége. Azonban az 
elnök csak valamelyik végletesen be-
betonozott politikai nagypárt támoga-
tásával kerülhet pozícióba. A két 
nagypárt mögött pedig ott állnak a 
konglomerátumok és a nagy tôkekon-
centrációk. 

A második világháború utáni idô-
szakban, majd még erôsebben a 
nyolcvanas évektôl a konglomerátu-
mok új szervezettípussal gazdagod-
tak. Az úgynevezett NGO-k, azaz nem 
kormányzati szervezetek kiválóan 
hasznosíthatókká váltak különbözô 
nem gazdasági célú tevékenységek 
kivitelezésére. A különbözô alapít-
ványokon és egyesületeken keresztül 
a hatalmas vagyonok lehetôséget kap-
tak, hogy a korrupció látszatának el-
kerülésével tudjanak befolyásolni tár-
sadalmi csoportokat, politikai szerve-
zeteket, vagy állami döntéshozókat. 
Az amerikai külügy hamar felismer-
te, hogy ezekkel a szervezetekkel 

külföldön is nagy befolyásra tehetnek 
szert a rendszert lényegében fenntar-
tó konglomerátumok, tôkekoncent-
rációk és az azokat képviselô szemé-
lyek.

A globalizáció jelensége különös 
hangsúlyt adott ezeknek a konglome-
rátumoknak, hiszen így nemcsak a 
lényegében egységes globális piacon 
tudtak szabadon részt venni és tarol-
ni, hanem az egyes NGO-kon keresz-
tül államok kulturális és politikai éle-
tébe is beleszólhattak.

A kulturális és politikai célok egy-
beestek és minden esetben abba az 
irányba mutattak, hogy a hagyomá-
nyos demokratikus, szuverén államot 
– ahol az állam képviselôi a választók 
felhatalmazása alapján az ott élô, 
kulturálisan, és nyelvileg többé-ke-
vésbé homogén népesség elvárásinak 
megfelelôen kormányoznak – cserél-
jék le egy meggyengített államtí-
pusra. Ahol már nem a választók 
akarata az elsô, hanem bizonyos libe-
rális értékek képviselete, mely érté-
kek, hogy, hogy nem, mindig egybe-
estek a konglomerátumok és tôkekon-
centrációk érdekével.

Soros és a hozzá hasonlók tevékeny-
ségének hosszú távú célja, hogy az 
állam, az egyes kulturálisan és nyel-
vileg homogén nép, esetleg nemzet 
átalakuljon, méghozzá úgy, hogy a 
konglomerátum számára biztosítson 
munkaerôt, területet, piacot, és ha 
kell, tôkét is.

Amikor Soros a bevándorlókat arra 
buzdítja, hogy jöjjenek Európába, az 
európai államokat pedig, hogy azokat 
feltétel nélkül engedjék be, akkor 
nem tesz mást, mint munkaerôt és 
piacot próbál teremteni a konglome-
rátumok számára. A beáramló tömeg 
szociális, kulturális, bûnügyi terheit 
az állam és ezen keresztül a már 
helyben lakó népesség viseli. 

A konglomerátum-logika ha tökéle-
tesen mûködik és állandó növekedési 
pályán van, akkor elôbb-utóbb tönkre-
tesz mindent a környezetében. Olyan 
mértékben koncentrálja a tôkét, hogy 
mesterséges tôkehiányt teremt, olyan 
mértékben pörgeti túl a fogyasztást, 
hogy válságot okoz, olyan mértékben 
csökkenti a költségeket és növeli a 
profitot, hogy szegénységet okoz, mi-
közben soha nem látott mennyiségû 
javakat teremt.

Ha a másik oldalon nem áll egy 
stabil állam, a konglomerátumok azon 
túl, hogy felszámolják a nemzeteket, 
hogy egy identitás nélküli masszává 
alakítják a társadalmat, végül para-
dox módon tönkreteszik a gazdaságot 
is.

Akkor, amikor Orbán harcot hirdet 
Soros ellen, és amikor Soros, az ame-
rikai követséggel, az európai liberáli-
sokkal és hazai ellenzékkel együtt 
harcot hirdet Orbán, a magyar kor-
mány és lényegében Magyarország 
ellen, akkor ennek az évszázados 
harcnak, vagy ha jobban tetszik, fo-
lyamatnak egy újabb szakaszát 
látjuk.

„Orbán Viktor a szabadság ellensé-
ge, aki diktatúrát épít Magyarorszá-
gon.” Az Orbánt kritizáló propaganda 
tulajdonképpen erre az egy mondatra 
építi, ezzel indokolja, hogy miért kell 
megbuktatni a közel kétharmados 
támogatottságú kormányt, hogy miért 
kell beavatkozni Magyarország bel-
ügyeibe.

 Csorja Gergely, Magyar 
Fórum, 2017. május 16



Orbán Viktor miniszterelnök a Kos-
suth rádió 180 perc címû mûsorában a 
migráció Magyarországra vonatkozó 
hatásairól és a nemzeti konzultáció 
sikerességérôl beszélt.

 • Nem akarjuk, hogy az európai 
kulturális hagyományokat félretéve 
összevegyítsék egy másik világné-
zettel
 • A magyar nép minden lehetséges 

formában kinyilvánítja, hogy nem 
akar ilyen kísérletnek a részese len-
ni
 • A nemzeti konzultáció minden 

idôk legsikeresebbje lett, megerôsí-
tette a kormány és Magyarország 
álláspontját

Orbán Viktor kihangsúlyozta: ma-
gyar Magyarországot akarunk és 
európai Európát. Nem akarunk részt 
venni olyan kísérletekben, amelyek 
átalakítják akár Magyarországot, akár 
a szélesebb otthonunkat, Európát. Azt 
várjuk el a vezetôinktôl, hogy a kö-
zösséget érintô döntéseket mindig a 
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ORBÁN VIKTOR: 
MAGYARORSZÁGGAL NE 

KÍSÉRLETEZZENEK 
magyarok érdekébôl vezessék le. Az 
egyes tagállamoknak meg van a joguk 
egy olyan kísérlethez, hogy az európai 
kulturális hagyományokat félretéve 
összevegyítsék egy másik kultúrával, 
vallással, egy másik világnézettel és 
tömegesen engednek be idegen 
népelemeket – tette hozzá a mi-
niszterelnök.

A MA ISMERT EURÓPA 
VÁLTOZÓBAN VAN

Úgy folytatta: az az Európa, amit mi 
ismerünk és szeretünk, amit tisztelünk 
és ahová vágytunk a kommunizmus 
idején, és ahova most is boldogan 
utazunk, meg fog változni, ha a dolgok 
így folytatódnak. Ha a németek, a 
franciák, az olaszok effajta kísérletnek 

akarják kitenni magukat, mi ezt a 
jogot nem tagadhatjuk el tôlük. De azt 
kérjük, ne kényszerítsék ránk, hogy 
egy ilyen kísérletben mi is részt 
vegyünk. A miniszterelnök kérdésre 
válaszolva úgy fogalmazott, nemzeti 
konzultáció nélkül is elég elszánt tud-
na maradni. De nem ugyanaz az állás-
pont, amit a kormány néhány tagja 
hosszas viták után alakít ki, illetve, 
amit több millió ember. Más a súlya, a 
kötôereje, a betartásához fûzôdô 
elvárás és a külvilág is másként tekint 
rá – mutatott rá.

„Az Eurábiával, vagy az iszlám és a 
keresztény kultúra maradványainak 
az összevegyítésével próbálkozó or-
szágoknak be kell látniuk, hogy nem a 

miniszterelnök, nem a magyar kor-
mány, hanem a magyar nép nyilvánítja 
ki minden lehetséges formában, hogy 
nem akar ilyen kísérletnek a részese 
lenni.”

Arra a kérdésre, hogy mi a for-
gatókönyv akkor, ha a kötelezett-
ségszegési eljárás végén a bíróság el-
marasztalja hazánkat, azt felelte: senki 
sem kötelezhet bennünket arra, hogy 
feladjuk az álláspontunkat.

Egy kormányt még csak-csak meg 
lehet szorongatni, de egy néppet nem 
lehet. Ráadásul nem egyedül vagyunk 
ezzel az állásponttal, vannak még így 
Közép-Európában, akik feltesszük a 
kezünket, és azt mondjuk, hogy „kö-
szönjük, mi ebbôl nem kérünk!” Ki 
kell tartanunk az álláspontunk mellett, 
aztán hogy mi lesz a bírói ítélet után, 
azt majd meglátjuk – hívta fel a 
figyelmet Orbán Viktor.

Forrás: MTI

A miniszterelnök úgy fogalmazott, 
nemzeti konzultáció nélkül is elég 
elszánt tudna maradni.

MAGYARORSZÁG 
ÁLLÁSPONTJA VILÁGOS

Úgy folytatta: egy dolgot biztosan 
tudunk, hogy a magyar nép világossá 
tette, hogy nem akarja összekeverni 
magát másokkal, nem akar beengedni 
tôlünk különbözô kultúrájú, civi-
lizációjú embereket. Nem akarja fel-
adni az eddig elért eredményeket, 
gazdaságiakat és társadalmiakat. Ki 
akar tartani amellett, hogy bizton-
ságban akar élni, nem akar illegális 
bevándorlókat, nem akar kockáztatni. 
Elég sokan vannak azok, akik a nem-
zeti konzultáció során ezt megerô-
sítették. Most egy egész nép keresi az 
útját-módját annak, hogyan tud ki-
tartani álláspontja mellett. Nekem, 
mint miniszterelnöknek az a dolgom, 
hogy olyan diplomáciai vonalat ve-
zessek, hogy a végén a dolgok úgy 
maradjanak, ahogy azt a magyarok 
akarják – olvasható a hirado.hu által 
közölt cikkben.

AMERIKÁBAN SOKKAL 
SZIGORÚBB SZABÁLYOZÁS 

VAN
A külföldrôl támogatott szerveze-

tekrôl szóló törvénnyel kapcsolatos 
véleményekrôl a miniszterelnök azt 
mondta: míg a Velencei Bizottság ál-
lásfoglalása a jogi okfejtés mellett 
„politikai epeömlést” tartalmazott, 
addig az amerikaiak véleménye „izgal-
mas”, beavatkozásuk ebbe a vitába 
„érdekes vállalkozás”. Az Egyesült 
Államokban ugyanis – fejtette ki – a 
magyarnál sokkal szigorúbb szabály 
van, ott a külföldrôl finanszírozott 

szervezetekre vonatkozó elôírások 
brutálisak, „mi az amerikaiakhoz ké-
pest finomak és udvariasak vagyunk”.

Szerinte felfoghatatlan, hogy „ha va-
laki nem szégyell pénzt elfogadni, 
miért szégyelli azt bevallani”.

Arra a felvetésre, hogy több érintett 
szervezet is polgári engedetlenséget 
hirdetett a jogszabállyal kapcsolatban, 
a kormányfô úgy reagált: ha a magyar 
nép választott képviselôi törvényt 
alkotnak, akkor azt mindenkinek be 
kell tartania. Megjegyezte, a magyar 
jogrendszerben polgári engedetlenség 
nincs.

A gazdasági helyzetrôl szólva Orbán 
Viktor arról beszélt, hogy az Or-
szággyûlés csütörtökön elfogadta jövô 
évi költségvetést, és az idei év után 
2018-ban is emelkedni fog a mi-
nimálbér, ahogyan minden más bér is.

„Nincs olyan társadalmi csoport Ma-
gyarországon, amely a következô év-
ben ne tehetne legalább egy lépést 
elôre. (…) Jobb helyzetben leszünk 
jövôre, mint idén vagyunk” – han-
goztatta, kiemelve a foglalkoztatás és 
az adófizetôk számának bôvülését, a 
gyermekvállalás támogatását. Utóbbi-
val kapcsolatban megerôsítette: a 
kormány nem migránsokkal, hanem 
magyar gyermekek megszületésével 
akarja orvosolni a népességfogyást, 
amirôl persze a nôk döntenek, a ka-
binet dolga a családbarát ország fel-
tételeinek megteremtése.

Összegzése szerint az ország 
fejlôdése józan ésszel aligha vitatható, 
„még az ellenzékiek is kínban vannak, 
amikor szamárságokat kell beszélniük 
arról, hogy az ország nem fejlôdik, 
hanem hanyatlik”.

A magyar elnökség alatt a Visegrádi 
Négyeknek nem lehet kisebb céljuk, 
minthogy meghatározzák az Európai 
Unió jövôjét – jelentette ki az 
Alapjogokért központ stratégiai 
igazgatója az M1 aktuális csatorna 
mûsorában.

Annál is inkább, mert Németországon 
és néhány szövetségesén kívül a V4-ek 
mellett nincs még egy blokk, amelynek 
határozott elképzelése volna Európa 
jövôjérôl – közölte Kovács István. A 
V4-ek bebizonyították, hogy a mig-
ráció kérdésében is képesek alter-
natívát kialakítani a fôsodrot jelentô 
brüsszeli elképzelésekkel szemben – 
tette hozzá.

A szakértô úgy vélekedett, hogy 
mára Németország mellett a V4-ek 
határozzák meg az EU gazdasági 
fejlôdését, hiszen az országcsoport 
GDP-je immár tartósan az európai 
átlag felett bôvül. 



Európa több országban is bevezették 
az arc teljes eltakarásának a tilalmát. 
Számos politikus nyíltan kiállt emel-
lett, de már nemcsak saját országában, 
hanem, demonstrálva véleményüket, 
nem hajlandóak felvenni a fejkendôket 
sem az ôket esetleg vendégül látó 
muszlim országokban. 

Norvégiában a napokban nyújtották 
be azt a törvényjavaslatot, amely til-
taná az arc elfedését valamennyi ok-
tatási intézményben. A kormány célja, 
hogy tiltsák az arcot elfedô muszlim 
fátyol viselését az óvodákban, az isko-
lákban és az egyetemeken. Ezzel a 
kezdeményezésével pedig Norvégia 
beállt azoknak az európai országoknak 
a sorába, ahol hasonló korlátozások 
már életbe léptek –-- írja a Daily Mail.

Norvégiában az érintett intézmények-
nek szeptember 20-ig kell reagálniuk a 
javaslatra. A leendô tilalom a teljes 

arcot eltakaró nikáb, símaszk és arc-
maszk viseletére terjedne ki, kivételt 
képezne ez alól a védômaszk viselete.

A londoni székhelyû Országos Diák-
szövetség norvégiai –-- mintegy 230 
ezer tagot számláló –-- szárnya jelezte, 
hogy ellenzi a javaslatot.

Hasonló tiltó rendelkezés többek kö-
zött Franciaországban, Hollandiában, 
Belgiumban, Bulgáriában és Bajoror-
szágban is létezik már.

Norvégiában kisebbségi kormány 
van, amiben a jobbközép Konzervatív 
Párt a radikális Haladás Párttal kötött 
koalíciót. A kormány részérôl azt 
mondták, hogy a törvényjavaslatot az 
ellenzék soraiból is támogatni fogják.

A törvény elfogadásával Norvégia 
lenne az elsô skandináv állam, amely 
tiltaná mind a gyerekeknek, mind a 
felnôtteknek az arc elfedését.

Per Sandberg ideiglenes bevándorlás- 

és integrációügyi miniszter azt mond-
ta, hogy az arcot elfedô viselet, mint a 
burka vagy a nikáb, nem része a nor-
vég oktatásnak. Továbbá azt is mond-
ta, hogy a teljes arcot elfedô öltözék 
elnyomja a nôket, és semmi keresniva-
lója sincs Norvégiában”.
Torbjoern Roe Isaksen oktatási mi-

niszter szerint minden okuk megvan 
azt hinni, hogy a parlament jóváhagyja 
majd a tiltó javaslatot. 
Emberjogi és biztonsági kérdés
Mindegyik európai országban ügyel-

tek arra, hogy ne vallási alapon tiltsák 
az arc elfedését, ezért minden olyan 
eset a törvény hatálya alá került, ami-
kor maszkkal, álarccal, bukósisakkal, 
vagy bármilyen más módon válik va-
laki felismerhetetlené.

Ez biztonsági kockázatot is jelenthet 
a törvényalkotók szerint, azonban ter-
mészetesen nem mindegyik muzulmán 
viselet takarja el az arcot.

Nagy-Britanniában nincs olyan tör-
vény, amely korlátozná vallás alapján 
az emberek viseletét, azonban egy 
2007-ben kiadott oktatási irányelv 
alapján a közintézményekben, illetve a 
felekezeti iskolákban is be lett tiltva a 
nikáb viselete.

Hollandiában az arc elrakását tiltó 
törvény átment az alsóházon, azonban 
az elfogadásához a szenátusi jóváha-
gyás is szükséges. A törvény megtilta-
ná a burka, a sisak és az arcmaszk vi-
selését a tömegközlekedésben, 
valamint az oktatási, az egészségügyi 
és a kormányzati épületekben is. A 
törvényjavaslatot tavaly Ronald 
Plasterk belügyminiszter javasolta 
azzal indokkal, hogy a kommunikációt 
gátolja az iszlám nôi viselet, illetve 
veszélyforrást is jelent, ha valaki nem 
azonosítható.
A tervezett bírság elérheti akár a 

410 eurót is.
Németországban Thomas de Maizi-

ere belügyminiszter javasolta, hogy 
vezessék be a burka részleges tiltását. 
A miniszter, Merkel egyik legközelebbi 
szövetségese, azt mondta, hogy olyan 
helyekre, ahol társadalmunk együtté-
léséhez szükséges” terjedjen ki a til-
tás, úgymint a hivataloknál, iskoláknál, 
egyetemeknél, bíróságoknál, vagy a 
tüntetéseken is.
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Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

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

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

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

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján 

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

(03) 9486-3397

A Benes 
ultimátum

A világháború súlyos veszteségei, a 
bolsevista Kun rezsim, a román meg-
szállás és a trianoni béke aláírása után 
a megcsonkított kifosztott Csonka-Ma-
gyar országnak egy új veszéllyel kel-
lett szembenéznie: 500000 jól felszerelt 
csehszlovák katonával az Ipoly északi 
oldalán, délen pedig a jugoszláv hadse-
reg várta a parancsot Magyarország 
megszállására. Benes a franciáknál 
ezt azzal próbálta igazolni hogy ô csak 
a cseh közvéleménynek engedett. Az 
igazság viszont az volt, hogy ez a há-
borús hisztéria Benestôl eredt és nem 
megforditva. A benesi fenyegetések-
nek IV Károly az utolsó Habsburg ki-
rály visszatérése adott ürügyet. 1922. 
ôszén október 23-án ütköztek meg a 
királyhû és kormányhû csapatok Bu-
daôrsnél ami a Horthy kormány 
gyôzelményével végzôdött. Október 
24-én Benes behivatta Tahy prágai 
magyar nagykövetet, és megkérte, 
hogy továbbítsa ezt a jegyzéket kor-
mányának:

1. A magyar kormány kizár minden 
Habsburgot és eltörli a Pragmatica 
Sanctiot.
2. A trianoni béke minden cikkelyét 

azonnal teljesitik.
3. A csehszlovák és jugoszláv moz-

gósitás költségeit Magyarországnak 
kell kifizetni.
4. Magyarország elfogadja a lefegy-

verzési tervet november 1-ig
5. Ha ezt a jegyzéket Magyarország 

elutasítsa, vagy nem válaszol, akkor a 
cseh és jugoszláv csapatok november 
2-án átlépik a határt és megkezdik Ma-
gyarország megszállását.

Ha a harmadik pontot nézzük, akkor 
úgy látszik, hogy a ”mintakép demok-
rata“ Benes még pénzt is akart keresni 
ebbôl a gyalázatos dologból.

Taby elküldte ezt az ultimátumot ok-
tóber 30-án kora reggel Budapestre. 
Gróf Bethlen István miniszterelnök 
azonnal összehívott egy miniszter ta-
nácsot ahol két döntést hoztak. Eôször 
Magyarországnak nem volt elegendô 
hadserege, se lôszere, ezért védekezni 
nem lehet. Másodszor Magyarország 
azonnal a Szövetséges Hatalmakhoz 
fordúl. Ugyanaznap Bethlen behívta a 

Szövetséges Hatalmak képviselôit 
ahol a magyar külügyminiszter és 
hadügyminiszter jelenlétében feltárta 
a helyzet súlyosságát és a cseh és ju-
goszláv beavatkozás fenyegetést. Ki-
jelentette, hogy a magyar hadsereg 
nem fog ellenállni. A három nyugat-
európai nagyhatalom képviselôi azt 
tanácsolták, hogy Magyarország ne 
tegyen katonai lépéseket, és csak 
bízzák Magyarország sorsát a Nagyha-
talmakra.

A magyar válaszra Benes ismét invá-
zióval fenyegetett, de végül  Benes 
visszakozott, azt hazúdva, hogy ulti-
matumról szó sem volt, és Taby nagy-
követ rosszul értette a dolgot. A nagy-
hatalmak tudomásul vették Benes 
„magyarázatát” ---- ebben a cseh kor-
mányfônek a prágai francia nagykövet 
is nyújtott segítséget.

Benes gyôzött azzal, hogy nem csak 
IV. Károly királyt fosztották meg a 
trónról hanem minden Habsburgot is. 
IV. Károlyt Madiera szigetre számûz-
ték ahol 1922-ben meghalt.
VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes
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Franciaországban 2004-ben fogadták 
el azt a törvényt, amely betiltotta min-
den vallási öltözet és jelkép viselését 
az iskolákban.

A tilalom nemcsak a muszlim fejken-
dôre, hanem a zsidó fejfedôre és a ke-
resztek viselésére is kiterjed.

2011-ben szintén Franciaországban --
– Európában elsôként -– lépett életbe 
az a törvény, amely tiltotta, hogy nyil-
vánosan bárki az arcát elfedje.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága 
már több döntésével is a francia tiltá-
sok mellé állt. A strasbourgi bíróság 
szerint nem sértette az arányosság el-
vét az a normandiai iskola, amely ki-
zárta akkori tanulóit, miután –-- vallási 
okból –-- nem vették le a fejkendôt, 
inkább nem vettek részt a tornaórán. 
A határozat szerint az iskolásoknak 
sem a szabad véleménynyilvánításhoz, 
sem a vallás szabad gyakorlásához fû-
zôdô joga nem sérült. Ezután a diákok 
távoktatásban fejezték be a tanulmá-
nyaikat.

2014-ben ismét a strasbourgi bíróság-
hoz fordult akkor egy 24 éves muszlim 
nô, aki szerint a francia „burkatörvény” 
sértette a meggyôzôdését, hiszen nem 
családi nyomásra, hanem vallási meg-
gyôzôdésbôl takarja el az arcát. A bí-
róság határozatában viszont kimondta, 
hogy a társadalmi együttélés feltéte-
leinek megôrzése legitim cél a francia 
hatóságok részérôl. A francia kormány 
szerint a törvény nem vallásellenes, 
hiszen nyilvános helyen semmivel 
sem szabad eltakarni az arcot, így a 
bukósisak vagy álarc viselése is tilos.

Belgiumban egy 2011-es törvény sza-
bályozza az arc teljes elfedését. A 
törvény megtiltja, hogy nyilvános he-
lyeken az arcot részben, vagy teljesen 
elmaszkírozzák, vagy elfedjék olyan 
módon, hogy az felismerhetetlenné 
váljon. Kivételt képeznek azok az ese-
tek, amikor munkahelyi követelmé-
nyek miatt kell maszkot hordani, vagy 
karneválok illetve egyéb rendezvények 
esetében. A jogsértéseket pénzbünte-
téssel és/vagy legfeljebb hét nap bör-

tönnel sújthatják.
Bulgáriában tavaly szeptemberben 

fogadták azt a törvényt, amely nyilvá-
nos helyeken tiltja az arcot részben 
vagy teljes egészében elfedô viseletet. 
Kivételt jelent, ha munkahelyi köve-
telmények, vagy egészségügyi okok 
miatt kell az arcot eltakarni.

A kezdeti jogsértések miatt 100 eurós 
pénzbüntetést, a megismétlô jogsérté-
sek miatt már 750 eurónak megfelelô 
bírságot szabnak ki.

Olaszországban jelenleg is vita folyik 
arról az 1975-ös törvényrôl, amelynek 
célja a közrend védelme azáltal, hogy 
tiltja a maszkok, bukósisak, vagy fáty-
lak viselését az utcákon. A bevándor-
lásellenes Észak Liga októberben tör-
vényjavaslatot nyújtott be Lombardia 
régióban, amely tiltaná a burka, a ni-
káb és a burkini viselését is. Az olasz 
Riviérán a kórházakban, illetve a nyil-
vános helyeken is tiltják a nikáb vi-
selését.

Az északi liguriai régió tisztviselôi 
bejelentették, hogy a burka betiltásá-
val a nôk szabadságjogainak a megvé-
déséért állnak ki. 

Svájc alsóháza szeptemberben hagy-
ta jóvá az országos burkatilalmat, 
azonban az intézkedés még nem lett 
érvényes valamennyi kantonban. Tici-
no Köztársaság és Kanton, az ország 
legdélibb kantonja, ahol a burka vise-
lését már tiltják, a jogsértôket 100 
svájci frank pénzbüntetéssel sújthat-
ják.

Három további országban --– Görög-
ország, Portugália és Spanyolország 
esetében –--, ahol Észak-Afrika és a 
Közel-Kelet is határos, és amelyeken 
keresztül a muszlim hatás is érzékel-
hetô –-- akár a migrációs krízis miatt is 
–-- tiltja az nôi iszlám viseletet.

Idén év elején Marokkóban tiltották 
be a teljes testet fedô burka kereske-
delmét és gyártását –-- írta a BBC. Egy 
belügyminisztériumi forrás biztonsági 
okokkal indokolta a döntést. Az arab 
királyság üzleteit tájékoztatták a til-
tásról és arról, hogy negyvennyolc 

órájuk van megszabadulni az ilyen 
ruhadaraboktól.
Politikai küzdelmek
A kérdés még jobban a középpontban 

került, amikor 2017-ben számos euró-
pai politikus ellátogatott a Közel-Ke-
letre. A múlt hónap végén Angela
Merkel német kancellár Szaúd-Ará-
biába utazott, hogy tárgyaljon Szal-
man szaúdi királlyal. A német politi-
kus azonban nem vett fel fejkendôt, 
miközben Szaúd-Arábiában szigorúak 
a nôi öltözködési elôírások. A muszlim 
országok közül például Afganisztán 
mellett itt a legelterjedtebb a burka 
viselete.

Hasonlóan járt el Theresa May is 
brit kormányfô is, aki a brexit után 
elsô külföldi utazásai alatt ellátogatott 
Jordániába, majd Szaúd-Arábiába is. 
Utóbbi esetében a miniszterelnök szin-
tén a szigorú szokást mellôzve tárgyalt 
Muhammad bin Najef koronaherceg-
gel. De így járt el korábban Hillary
Clinton és Michelle Obama is, de a 
jelenlegi First Lady, Melanie 
Trump is fejkendô nélkül szállt le az 
elnöki különgéprôl Szaúd-Arábiában 
Donald Trump amerikai elnök olda-
lán –-- írja az ABC News. A cikk be-
számolója szerint a Trump-delegáció 
nôi tagjai közül senki nem viselt fej-
kendôt.

Nagyobb visszhang azonban az év 
elején Marine Le Pen, a Nemzeti 
Front elnökjelöltjének libanoni látoga-
tásakor történt. Le Pen nem volt haj-
landó találkozni a libanoni fômuftival, 

mert a megbeszélés idején fejkendôt 
kellett volna viselnie.

A francia politikus a kamerák elôtt 
utasította vissza a fejkendô viselését.

–-- írja az Arab News. Több beszámoló 
is arról szólt, hogy a politikus azt 
mondta, hogy „nem vagyok hajlandó 
eltakarni magam” és a találkozó hely-
színérôl stábjával azonnal távozott.

A magát a világ elsô feminista kormá-
nyának meghatározó svéd politikai 
vezetés viszont nem így gondolkodik. 
Ann Linde svéd kereskedelmi minisz-
ter szintén az év elején a delegációjával 
Iránba látogatott, hogy kereskedelmi 
megállapodásokat kössenek. A 15 fôs 
svéd delegációban 11 nô volt, a fény-
képekbôl az látszik, hogy nôi svéd 
delegáltak fejkendôben jelentek meg 
a tárgyalásokon. Az iráni nôk jogaiért 
küzdô My Stealthy Freedom vezetôje 
a Facebookon reagált az önellentmon-
dásra.

* * *
Az olasz belügyminisztérium nem 

menti fel Rómát a migránsok befoga-
dása alól és további migránskvótát 
akar elhelyezni a fôvárosban annak 
ellenére, hogy Virginia Raggi római 
fôpolgármester moratóriumot kért a 
fôvárosra nehezedô migrációs teher 
miatt –-- jelentette az olasz sajtó.

A La Repubblica napilap belügyi for-
rásokra hivatkozva azt írta, Róma 
semmiféle felmentést nem kap, és to-
vábbi kétezer migránst kell befogadnia 
az év végéig.

Virginia Raggi az ellenzéki Öt Csillag 

Mozgalom (M5S) politikusa Facebook-
profilján közölte, hogy moratóriumot 
kér a prefektustól és az Olaszországba 
érkezô migránsok elhelyezéséért fe-
lelôs belügyi tárcától: állítsák le a 
migránsok küldését a fôvárosba, mivel 
Rómára túlzott migrációs teher nehe-
zedik, amely társadalmi feszültségeket 
teremtett. A fôpolgármester ezért le-
hetetlennek és kockázatosnak nevezte 
újabb migránsok elhelyezését Rómá-
ban.
Marco Minniti olasz belügyminiszter 

azonban úgy válaszolt, Olaszországban 
mindenkinek, így Rómának is teljesíte-
nie kell kötelességét.

A La Repubblica emlékeztetett, hogy 
tavaly több mint 181 ezren érkeztek 
Olaszországba, és a belügyminiszté-
rium számításai az idén még több, 
akár 200 ezer migránst várnak. Január 
elseje és június 13. között mintegy 65 
ezer migráns kötött ki az olaszországi 
partokon, 17 százalékkal több mint a 
tavalyi év ugyanezen idôszakában.

Róma területén jelenleg már több 
mint 6500 migránst tartanak számon, 
akiket hetven szálláshelyen helyeztek 
el. Számuk azonban valószínûleg ma-
gasabb, hiszen sok migráns önerôbôl 
jut el az olasz fôvárosig és itt a szabad 
ég alatt letelepedve arra vár, hogy 
északi irányba tovább utazhasson.

Az olasz belügyminisztérium kidol-
gozta kvótarendszer szerint a kétezer 
lakosnál kisebb városoknak 6 migránst 
kell befogadni, a 2 ezer lakosnál na-
gyobbaknak minden ezer lakosra 3,5 
migránst, a félmiliósnál nagyobb –-- és 
már telített –-- városoknak pedig min-
den ezer lakosra 2-3 migránst. Az egy 
milliós Milánóban eddig 3600 migránst 
helyeztek el, de év végéig összesen 
ötezret kell befogadnia. Nápolyban 
jelenleg több mint 1200 az itteni köz-
pontokban tartózkodó migránsok szá-
ma, Genovában 2000.

Luigi Di Maio az M5S miniszterelnök-
jelöltje, a római képviselôház alelnöke 
szerint a belügyminiszter Marco Min-
niti „nem látja, mi a helyzet Olaszor-
szágban”.

Az EU-tagállamok nagyköveteivel 
tartott találkozó után Luigi Di Maio 
kijelentette, hogy a fôváros Róma til-
takozása a migránsok „ellenôrizetlen” 
befogadásával szemben, „vészkiáltás 
egész Európa számára”. Az M5S politi-
kusa hangsúlyozta, ha az EU nem ké-
pes megoldani a migráció problémáját, 
az olasz polgárok még inkább meggyô-
zôdnek, hogy az EU nem jó semmire. 
Hozzátette, hogy a jelenlegi migrációs 
helyzetben Olaszország olyan patta-
násig forró kukta, amelynek „ha nem 
emelik fel a tetejét, a végén a levegôbe 
repül”.

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 

rendelkezô utazási ügynökhöz.
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Emigráció a nemzeti 
újjáépítés 

szolgálatában
Visszaemlékezô sorozatunk célja 

felidézni az ausztráliai magyar  
szervezetek és egyének igyekezetét, 
cselekvô részvételét a szovjet iga 
alól felszabadult Magyarország tör-
ténelmi küzdelmében, amikor a 
nemzet jobbjai nagy erôfeszítéssel 
építették a független és szabad 
ország intézményeit, keresték a 
kibontakozás lehetôségeit. A korabe-
li beszámolók ôrzik ennek a fel-
adatnak a részleteit.

Kardos Béla beszámolója 
magyarországi küldeté-

sérôl 1992-ben
(Elhangzott 1992. október 24-én, a 

canberrai Magyar Nagykövetségen, 
a IV. Ausztráliai és Új-Zélandi 
Magyar Tanácskozáson.)

Ahhoz, hogy két hónapos kárpát-
medencei utamról részletesen 
beszámoljak, talán egy teljes nap 
sem lenne elegendô.

Ezért kénytelen vagyok csak a 
fôbb, lényegesebb eseményekkel 
foglalkozni. Azokkal, amik legköze-
lebb állnak szívünkhöz és érzelme-
inkhöz, amik leginkább foglalkoz-
tatják elménket és fantáziánkat.

Elsônek veszem a nemzeti emig-
ráció és az otthoni mértékadó szer-
vezetek közötti együttmûködést. 
Különös tekintettel a magyar törté-
nelmi igazság hirdetésére, a külföld 
felé irányuló tájékoztató munka 
beindítására vonatkoztatva, az elsza-
kított területeken élô véreink érdek-
védelme és önrendelezési jogainak 
kivívására.

A Határontúli Magyarok Hivatala, 
augusztus 18-án e magasztos cél 
érdekében, Bégány Attila kor-
mányfôtanácsos és Zika Klára ren-
dezésében, egésznapos fórumot tar-
tott, fenn a várban, kb. 4–500 fônyi 
hallgatóság elôtt, ahol a de. folya-
mán számos értékes elôadás hang-
zott el. Többek között Csapó Endre: 
„A nemzeti emigráció kisebbségi 
politikája” címû értekezése, ami a 
nap leggerincesebb tanulmánya 
volt. Ezt Ámon Antal olvasta fel, és 
Ô ismertette a du. folyamán a ter-
vezett Külföldi Tájékoztató Intézet 
(KÜTI) és a Kisebbségi Adattárra 
vonatkozó ausztráliai javaslatot is.

Ekkor kaptam én is szólásra lehe-
tôséget, hogy ismertessem az Auszt-
ráliai Magyar Szövetségbe tömörült 
szervezetek ezirányú ténykedését. 
Különös érdeklôdésben részesült 
legújabb brosúránk, amit a vajda-
sági magyarok autonómiájának elé-
rése érdekében jelentettünk meg. 
Ágoston András, és Hódi Sándor 
a Vajdasági Magyarok Demokrati-
kus Közössége elnöke ill. alelnöke, 
külön köszönetét fejezte ki értékes 
és eredményes munkánkért. Felszó-
lalásom után a román Rompress 
tudósítója azonnal interjút kért és 
kapott tôlem.

A fórumon Dr. Entz Géza a Hatá-
rontúli Magyarok Hivatala mûködé-
sét felügyelô államtitkár, du. pedig 
Dr. Pordány László canberrai 

nagykövet elnökölt. A nap jelentôsé-
gét nagyban emelte, hogy felszólalt 
Dr. Jeszenszky Géza külügymi-
niszter is, és hogy szemünk láttára 
jött létre az anyaország, az elszakí-
tott területek, és a nemzeti emigrá-
ció képviselôi között az a régen ese-
dékes szellemi és fizikai kapcsolat, 
amit eddig hiányoltunk.

Öröm volt látni a téma szakembe-
reit: Magyaródy Szabolcsot Kana-
dából, Sisa Istvánt az USA-ból, 
Hódi Sándort a délvidéki Vajda-
ságból, Duray Miklóst a Felvidék-
rôl, Jeszenszky Gézát, Entz Gézát, 
Bégány Attilát az anyaországból, és 
sokan másokat, amikor egymás 
kezét megszorítva, hitet és ígéretet 
tettek, az egyetemes magyar kér-
dések felvállalására és célra juttatá-
sára.

A tanácskozás folyamán Duray 
Miklós vezetésével mûköd bizott-
ság összeállította azt a zárónyilat-
kozatot, amit végül is a Magyarok 
Világszövetsége küldöttközgyûlése 
és a Magyarok III. Világkongresz-
szus ának népes tábora a záró ünne-
pélyen egyöntetûen elfogadott, s 
ami a Magyar Élet hetilapunk 
hasábjain is megjelent.

Megjegyzem, hogy a fórumon 
ismertetett, általunk javasolt Külföl-
di Tájékoztató Intézet és a Kisebb-
ségi Adattár megvalósításának kér-
dését a Magyarok Világszövetsége 
(MVSz) közgyûlésén, mint határoza-
ti javaslatot ismertettem, s azt a 
küldöttgyûlés egyhangúlag elfogad-
ta, s így azok az MVSz feladatává 
váltak.

Ide tartozik az is, hogy a Magyar 
Demokrata Fórum-nak (MDF) is 
van Határontúli Magyarok Osztálya, 
ennek egyik elnökségi tagja, Nahi-
mi Péter a vezetôje. Vele is megis-
mertettem az AMSz eddigi tényke-
dését és a KÜTI felállításának ter-
veit. Ô viszont ismertette elképzelé-
seit, és az általa szerkesztett Nem-
zetpolitikai Szemlét, amihez tôlünk 
is kért tanulmányokat.

Másodiknak szeretném a jelenlegi 
magyarországi helyzetképet felvá-
zolni. Sokat hallunk mostanában 
Csurka István „Néhány gondo-
lat…” címû tanulmányáról. Igen 
érdekes és merész írás, ami hét és 
fél újságoldalon, azaz kb. 60 gépelt 
oldalon, minden kertelés nélkül 
bemutatja a jelenlegi magyarországi 
állapotokat: a rendszerváltozás hiá-
nyát, a számonkérés elodázádát, a 
privatizáció visszaéléseit, a részle-
ges kárpótlás elégtelenségét, és a 
koalíciós kormány ill. annak vezetô 
pártja az MDF hiányosságait. A 
tanulmányt Ausztráliában is bárki 
olvashatta, ha nem a Magyar 
Fórumban, akkor az újraközlé-
sekben. Már tervbevették második 
javított kiadását. 

Csurkánál betelt a pohár és 
kicsordult, és akire ráfröccsent azt 
vörösre festette. Olyanokat is, aki-
ken nem lett volna szabad foltot 
ejteni, mert ôket a nemzetközi 
közvélemény védi. Szóval, fél oldal 
jutott e nemzetközi „grál lovagokra” 
is… Most persze mindenki ezen a 
fél oldalon vitázik, felejtve a hét és 
fél oldalra tömörített valóságot, és a 
magyar megújhódás érdekében 

felvetett bátor elgondolásokat. Most 
aztán elhatárolódnak a tanulmány-
tól, mintha ezzel megoldanák a 
pohárban felgyülemlet keserveket.

Persze, ez talán túlzás részemrôl, 
mert például Hasznos Miklós 
országgyûlési képviselô a Keresz-
ténydemokrata Néppárt (KDNP) 
alelnöke, többször is kiállt a Csurka 
által felvetett gondolatok védelmé-
re, mind a sajtóban, mind a TV 
képernyôjén.

Antall József kormányfô is csak 
egyes pontoktól határolta el magát, 
mert szerinte Csurka e kérdésekben 
másként vélekedik mint a kormány 
és az MDF elnöksége. De ugyanak-
kor határozottan kijelentette, hogy 
véleménye szerint, Csurka nem 
fasiszta és nem antiszemita. 

Sajnálatos dolog, hogy egyesek 
ebbôl az ügybôl világbotrányt akar-
nak gerjeszteni és ezzel lejáratni 
Magyarországot. Pozsgay Imre pél-
dául – Hasznos Miklóssal közös TV 
interjún –, határozottan visszauta-
sította Tom Lantos, amerikai 
demokrata képviselô, e kérdésbeni 
véleményét és ténykedését. Szerinte 
ez kizárólagosan magyar ügy, amit 
Magyarországon kell és ott fognak 
dülôre vinni. Annakidején minden 
kis ügyben Moszkvába rohantak 
árulkodni, most pedig Washington-
ba. Ez nem szép és nem ildomos. Ez 
volt nagyjából Pozsgay véleménye.

Mennyire igazán valódi Fónay 
Jenô (56-os halálraitélt) kijelentése 
– amit szintén botrányos szenzáció-
ként tálalt az otthoni liberális sajtó 
–, miszerint aki ma, 1992-ben még 
mindig csak a 47 évvel ezelôtti meg-
döntött fasizmust és nácizmust itéli 
el, de hallgat az azt követô 45 éves 
kommunista terrorról, az bolsevista 
bérenc!

No, de nézzük, hol van a hiba? 
Miben kell keresni? Abban, hogy a 
kommunista éra alatt, 800 ezer párt-
tag és a további 200 ezer besúgó, 
ezek családtagjai, rokonai révén, 
kitermelôdött egy olyan kiváltságos 
osztály, akiknek rendelkezésére 
álltak az összes földi javak, nyitva 
álltak elôttük az egyetemek kapui és 
az ösztöndíjak, s így gyermekeiket, 
unokáikat kitanítva, olyan jól fizetett 
komoly állásokba dugdosták, ahol 
megvetve lábukat, a mai napig is 
uralják a sajtót, a TV-t, a rádiót, és 
persze a közhivatalokat, az állami 
vállalatokat, és a társadalmi intéz-
ményeket. 

Ez a réteg ma mintegy 10%-át 
teszi ki a lakosságnak. Jó megjele-
nésû, tanult, kitûnô kifejezôképessé-
gû, ravasz „szak”-emberek. Ma ôk a 
legnagyobb demokraták, a legsza-
badelvûbb liberálisok. Számukra – 
„a mai világban” –, nevetséges dolog 
keresztény, nemzeti és népi eszmék-
rôl beszélni. Szerintük nem vállalha-
tó a keresztényi államiság, mert 
akkor kirekesztjük a zsidókat, az 
ateistákat, a mohamedánokat, és 
természetesen ôket, s ez nem egyez-
tethetô össze a demokráciával. A 
nemzeti elgondolást vallókra pedig 
egybôl ráhúzzák kényszerzubbony-
ként az ultra-nacionalista, soviniszta, 
fasiszta, sôt az antiszemita jelzôt, s 
ettôl a stigmától aztán nehéz meg-
szabadulni.
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A népi vonalat pedig egyszerûen 
mucsainak tartják, mert csak ôk a 
felvilágosultak, a többi elmaradott, 
mûveletlen alak. Ebben sajnos van 
némi igazság. Mert 40 évig a hata-
lomból kirekesztetteknek, a börtönt 
viseltekneknek, nem adatott meg a 
lehetôség felsôfokú tanulmányokra. 
Rossz volt a káderlapjuk, nem ren-
delkeztek megfelelô összeköttetés-
sel, s így csak segédmunkások és 
kishivatalnokok lehettek, kirekeszt-
ve mindenünnen ahol érvényesül-
hettek, felelôsségteljes munkát foly-
tathattak volna, s ezáltal gyakorlati-
assá, versenyképessé, slágfertiggé 
válhattak volna.  

Azon kevesek, akiknek valami 
isteni csoda folytán sikerült ebbôl az 
állapotból kilépniük, és megadatott 
számukra a magasabbfokú mûvelô-
dési lehetôség, azok ma képviselôk, 
miniszterek, államtitkárok, fôosz-
tályvezetôk, nagykövetek stb. E 
kevesek majdhogynem közelharcot 
folytatnak a múltból visszamaradt 
beosztottjaikkal, akik gátolják min-
den lépésüket, nehogy sikeres 
legyen a redszerváltozás, mert azzal 
az ô hatalmuk csorbulhat meg.

A felôsségrevonás, a törvény elé 
állítás, a számonkérés kérdésében 
az ellenzéki pártok két évvel ezelôtti 
hangzatos reform szózatai a való-
ságban prokommunista mentôakci-
ókká silányultak. Hol van már a 
tavalyi hó…? Hol vannak Orbán 
Viktor és társai két évvel ezelôtti 
harcias szózatai, amiért rájuk sza-
vaztak? Ma, e kérdésben – mert ezt 
kívánja érdekük –, a keresztényi 
szeretetet és megbocsátást papolják.

Ez a helyzet ma Magyarországon. 
Az összes ellenzéki párt és a média 
koncentrált támadást folytat nap-
mint-nap a koaliciós kormány ellen. 
Ez a kampány egyre erôsödik, 
ahogy közeledik a '94-es országos 
választás.

Ebben a késhegyremenô harcban 
nagyra értékelem a koaliciós kor-
mányfô Antal József bátor kiállását 
azokért a keresztényi, nemzeti esz-
mékért, amiket a nemzeti emigráció 
is zászlajára tûzött. Ezt a harcot a 
megújult történelmi egyházak püs-
pökei is támogatják, és ez remény-
sugárt nyújt a jövô zavaros képébe.

Reménykeltô az is, hogy a fiata-
labb politikai generáció soraiban is 
vannak tehetségesek Antall pártján, 
így pl. az említett Nahimi Péter, 
vagy a nálunk is járt Horváth Béla 
képviselô. Mindkettô az MDF nagy 
igérete. AZ MDF-tôl jobbra álló 
jelentékeny és felelôs politikai erô 
nincs jelenleg Magyarországon. E 
világnézeti harc ismert áldozatait 
sorolom most fel: Gyôri Bélát, a 
népszerû Vasárnapi Újság fôszer-
kesztôjét hidegre tette Gombár 
Csaba, a Rádió elnöke; Pálfy G. 
Istvánt, a Hét és a Híradó fôszer-
kesztôjét leváltotta Hankiss Ele-
mér, a TV elnöke; ôket követte a 
múlt héten Churinák Alajos, a 
Panoráma c. mûsor fôszerkesztôje a 
Magyar TV külügyi osztályának 
vezetôje. 

Résztvettem azon a kerekasztal 
megbeszélésen a margitszigeti 
Ramanda Szálló-ban, ahol Tôkés 
református, Tempfli katolikus 
nagyváradi pöspök, Dobos, Dupka, 
Szôcs stb. az elszakított területekrôl, 

arról igyekeztek Hankisst és Heltait 
meggyôzni, hogy mennyire fontosak 
a határon túli területelen élô 
magyarságnak ezek a mûsorok. 
Kérték, ne tegyék olyan késôre a 
péntek esti adást és a szombat de. 
ne szûnjön meg az ismétlés. 
Chrudinák menesztésével most tel-
jesen bizonytalanná vált a Panoráma 
és héhány hozzáhasonló mûsor 
jövôje.

Kikkel találkoztam Magyarorszá-
gon: Göncz Árpád köztársasági 
elnökkel, Antall József miniszterel-
nökkel és Jeszenszky Géza külügy-
miniszterrel, velük csak futólag. 
Hosszab-rövidebb ideig beszélget-
tem Gergátz Elemér földmûvelés-
ügyi- és Andrásfaly Bertalan 
mûvelôdési és közoktatási minisz-
terekkel. Tárgyaltam: Kelemen 
András külügyi- és Entz Géza 
miniszterelnökségi államtitkárok-
kal. Többször fölkerestem Töttösy 
Magda fôosztályvezetôt a Mûve-
lôdési és Közoktatási Minisztérium-
ban, Bégány Attila kormányfôtaná-
csost és Zika Klárát a Határontúli 
Magyarok Hivatalában. Négy püs-
pökkel találkoztam és folytattam 
beszélgetést: Gyulay Endre szeged-
csanádi katolikus megyéspüspök, 
Tôkés László református és 
Tempfli József katolikus püspök 
Nagyváradról és Hegedûs Lóránt 
református püspök Budapesten.

Az MDF elnökségébôl: Lezsák 
Sándorral, Furmann Imrével és 
Nahimi Péterrel találkoztam ill. 
tárgyaltam. A képviselôk közül: 
Csurka Istvánnal, Kozma Hubá-
val (a Gazdakörök Országos Szövet-
sége elnöke), Hasznos Miklóssal, 
Horváth Bélával és Zétényi Zsolt-
tal találkoztam. 

Az ismertebb személyek közül a 
következôkkel találkoztam ill. foly-
tattam megbeszélést: Kincses Elôd, 
Chrudinák Alajos, Gyôri Béla, 
Fejér Dénes (a Zrínyi Kiadó 
igazgatója), Ábrahám Dezsô (a 
Nemzetközi Transsylvania Alap 
fôtitkára), Palotás Zoltán (a Tria-
non kérdés szakértôje), Szíj Rezsô 
(a Herman Ottó Társaság elnöke), 
Kiszely István prof. és felesége 
Hankó Ildikó, Püski Sándor (a 
Püski Kiadó igazgatója), Pálfy G. 
István stb.

A nyugati magyarság vezetôi közül 
találkoztam és folytattam eszme-
cserét: Sisa Istvánnal a Spirit of 
Hungary szerkesztôjével, Mattya-
sovszky Zsolnay Miklóssal, a Kül-
földi Magyar Cserkészszövetség v. 
elnökével, Szén Józseffel az MHBK 
franciaországi fôcsoport vezetôjé-
vel, Pásztor Lászlóval és Balogh 
Sándorral, az Amerikai Magyarok 
Országos Szövetsége elnökével ill. 
az IB elnökével, Walter Istvánnal 
és Mátrai Rózsával a Kanadai 
Magyarok Szövetsége elnökével és 
titkárával, Jakabffy Ernôvel a 
Svédországi Magyarok Országos 
Szövetsége elnökével, Szutrély 
Péterrel a Németországi Magyar 
Egyesületek Szövetsége elnökével, 
B. Szabó Péterrel a Zürichi 
Kisebbségvédelmi Társaság fôtitká-
rával, Bánkúty Gézával (USA), 
Melczer Aladárral (Magyaror-



szág), és v. Gorka Pállal (Anglia) a 
Magyar Szabadságharcosok Világ-
szövetsége vezetôségi tagjával, 
Somogyi Balázzsal az ITT-OTT 
címû lap köré gyûlt szellemi közös-
ség vezetôjével, Zolcsák Istvánnal 
az Erdélyi Világszövetség elnökével, 
Beke Imrével az Amerikai Magyar 
Szövetség üv. elnökével és még sok 
más vezetôvel Észak- és Dél Ame-
rikából, Európából és Afrikából.

A média képviselôi közül interjút 
adtam: Krajczár Imrének (Magyar 
Fórum), Domonkos Lászlónak és 
Györffy Lászlónak (Világszövet-
ség), Csomafáj Ferencnek (Romá-
niai Magyar Szó), Hajduk Márta 
(Magyar Krónika), Flash János sok 
anyagot kapot tôlem a MTI sajtó-
adatbankja számára. Találkoztam és 
beszélgettem még Zelei Miklóssal 
a Délmagyarországtól és Hornyik 
Miklóssal a Világszövetség fôszer-
kesztôjével. Interjúkat adtam Buda-
pesten és Szegeden.

Szegeden, szeptember 7-én este, 
Garamy Józseffel a SA-i Szöv. 
elnökével résztvettünk a Juhász 
Gyula Alapítvány gálakoncertjén a 
Nemzeti Színházban. Mindkettônket 
megtiszteltek, és az est védnökei 
voltunk. Kihangsúlyozták, hogy az 
ausztráliai magyarság milyen példa-
mutatóan állt Alapítványuk mögé. 
Garamy József az est során az 
ausztráliai Nemzetvédelmi Alap 
nevében további $1000-ról szóló 
csekket adott át Békési Imrének, a 
Juhász Gyula Alapítvány kuratóriu-
ma elnökének. Találkoztunk és 
kezetráztunk a fôiskola fôigazga-
tójával Szalay Istvánnal és Szôke-
falvi Nagy Béla professzorral is.

Másnap Csákány Béla profesz-
szorral meglátogattam a Szegedi 
Csillagvizsgálót. Ez az intézmény is 
kapott tavaly támogatást a Nemzet-
védelmi Alaptól. 

A magyarok Világszövetsége köz-
gyûlésén, mint a jelölô bizottság 
tagja, a nyugati emigráció küldöttei 
között igyekeztem egyetértést 
teremteni. Két és fél napi, zárt ajtók 
mögötti tárgyalások után, sikerült 
megegyezésre jutni a jelölések és a 
választási számarányok kérdésében.

A közgyûlés menetében az ausztrál 
és új-zélandi delegáció feltünôen jól 
szerepelt javaslataival, hozzászólá-
saival és gyakorlati szerepvállalá-
sával. A delegáció tagjai rajtam 
kívül: Dr. Ábel András az Ausztrá-
liai Magyar Szövetség alenöke, 
Garamy József a Délausztráliai 
Magyar Egyesületek Szövetsége 
elnöke és Ámon Antal a Melbour-
nei Magyar Központ és az ahhoz 
kapcsolódó szervezetek képvisele-
tében, valamint Schwanner Antó-
nia Új-Zélandról.

Dr. Ábel András például a záró-
nyilatkozatot szövegezô bizottság 
munkájában vett részt a közgyûlés 
utolsó napján.

Az MVSZ küldöttközgyûlésérôl 
Dr. Ábel András fog beszámolni, 
míg a Magyarok III. Világkongresz-
szusáról Rozgonyi Magda, a NSW-i 
Magyar Szövetség fôtitkára.

A Lakitelek Alapítvánnyal kapcso-
latban meg kell említenem, hogy 
Lezsák Sándor meglátogatásakor 
megszemléltem a Lakiteleki Népfô-

iskolát. Bemutatták a három egy 
emeletes épületet, ahol az elôadó-
termek, tanári szállások, adminiszt-
ráció, nyomda, és az Emigrációs 
Múzeum kerül elhelyezésre. Már 
majdnem kész állapotban van a 
most épülô „diákszállás”, ahol a hall-
gatók és a vendégek lesznek elszál-
lásolva. Impozáns épületek, zseniális 
kezdeményezés. Itt részesülnek 
speciális szakmai oktatásban azok a 
kárpát-medencei fiatal értelmiségi-
ek, akik helyet kapnak majd a tér-
ség régiói felépítésében. Meggyô-
zôdtem, hogy az ide adott adomá-
nyok jó és nemes célt szolgálnak.

Egy igen magasszintû elôadáson 
vettem részt az MDF Akadémiáján, 
ahol több kiváló elôadót volt szeren-
csém meghallgatni. László Gyula 
egyetemi tanár „Keleten kél a nap” 
címû elôadását az elhunyt Göcz 
Lászlóról. A „népi szürrealizmus” 
két nagy alakjáról Sinka Istvánról 
és Tamási Áronról, születésük 95. 
évfordulója alkalmából elôadást tar-
tott Medvigy Endre, Tornai 
József és Pálfy G. István. Közre-
mûködött: Erôs József elôadó- és 
Horváth Sándor színmûvész. 

Békéscsabán meglátogattam a 
Délvidéki Menekültek Táborát. 
Horváth Gergely táborparancsnok 
vitt körbe. Megtekintettem szállás-
helyüket, étkezdéjüket, s megálla-
pítottam, hogy az ellátás kifogásta-
lan, a morál kielégítô. Napi 176 
forintot költ a magyar állam élel-
mezésükre. Az általunk küldött 
segélyeket sorra megkapták, köszö-
netüket küldik a DMSZ-nek és 
minden adakozónak. Családegyesí-
tési és elhelyezési nehézségeik van-
nak. A legtöbbje nem akar vissza-
térni pusztító háború sújtotta szülô-
földjére.

Ami a magyar–magyar kapcsolato-
kat illeti – s itt fôleg az Ausztráliá-
ban felnövô magyar ifjúság nemzeti 
öntudatának elmélyítésére gondolok 
–, abban is tudunk lépni, ha megfele-
lôen kidolgozott igényekkel és ter-
vekkel állunk elô a magyar kor-
mányzatnál.

A külföldi gyerekek számára ren-
dezendô magyarországi iskolatábo-
rokkal kapcsolatban mindenütt meg-
értô fülekre találtam. Helyet, ellá-
tást, programot, tanárokat, mind az 
MVSZ, mind a Mûvelôdési és Köz-
oktatási Minisztérium biztosítani tud 
az év bármely szakában. Tehát akár 
nyári, akár téli iskolatáborok meg-
rendezése elôtt nincs semmi komoly 
akadály, csupán a létszámot kell 
biztosítani.

Úgyszintén ha itteni magyar tánc-
csoportok szeretnének, akár 
Magyarországra, akár a Kárpát-
medencén belüli tájakra látogatni és 
táncokat tanulni, abban is segítsé-
gükre lesznek az otthoni szerveze-
tek.

Magammal hoztam mintának a 
legújabb kiadású általános iskolák 
számára elfogadott 3. és 4. osztályos 
tankönyveket. Úgy gondolom ezek 
megfelelnek az itt mûködô hétvégi 
Magyar Iskolák számára. Ezenkívül 
elhoztam a Tankönyvkiadó kataló-
gusát és igénylô lapjait. Ebbôl ki 
lehet választani és igényelni min-

denféle-fajta tankönyvet. Általában 
a tankönyvek ára nem magas, de a 
légipostai szállítás viszont méreg 
drága.

A Békéscsabai Általános Iskola és 
gimnázium igazgatója szívesen vál-
lal cserediákokat Ausztráliából. Ez a 
cserediák megoldás is elôsegíthetné 
és elmélyíthetné az otthonnal kié-
pülô kapcsolatokat, a kettôs nyelvi 
kultúra jártasságában való otthonos-
ságot.

Harmadiknak az elszakított terüle-
tek meglátogatását szeretném meg-
említeni. Kárpátaljára mentem elô-
ször. Záhonynál léptem át a határt a 
Mûvelôdési és Közoktatási Minisz-
térium és a Consenzus Humanus 
Alapítvány könyvszállítmánya kisé-
rôjeként. Hegedûs Gyula baktaló-
rántházi iskola igazgatója volt a 
vezetônk. Útirányunk Beregszász 
volt. Áthaladtunk hat vagy nyolc 
községen, köztük Kis- és Nagydob-
ronyon. Mindenütt ott lobogott a 
Tanácsházán az ukrán és a magyar 
zászló. Nagydobronyban az általános 
iskola és gimnázium igazgatója 
Orosz Ildikó fogadott minket. Több 
mint 1200 magyar diákja van. Az 
oktatás magyar nyelvû. A templom 
mellett áll az elsô- és második világ-
háborús magyar hôsi emlékmû.

Beregszászon az általános iskola 
mellett két magyar gimnázium is 
mûködik. Az egyik Kossuth nevét 
viseli, a másik tavaly kezdte el 
ismét mûködését. Ide vittük a tan-
könyveket. Igazgatója Udvardy 
István, egyik tanár Kerényi Gyula. 
Résztvettünk évadnyitójukon. Talál-
koztam és együtt ebédeltünk az 
igazgatóéknál Dalmay Árpáddal a 
helyi Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség alapszervezete elnökével, 
akitôl sok kárpátaljai információs 
anyagot kaptam. Megtudtam, hogy 
Kárpátalján 87 magyar iskola mûkö-
dik. Ebbôl 30 középfokú, Az ungvári 
egyetemen magyar tanszék is 
mûködik.

Beregszászon a fôutcák és terek 
mind magyarul vannak elnevezve. 
Az elmúlt évek során Petôfi-, Illyés- 
és Kossuth-szobrot avattak. Most 
készül a Rákóczi-szobor. Vagy 10 
magyar vonatkozású emléktáblát 
láttam a házak falán. De még min-
dig sorbaállnak kenyérért és húsért. 
Nagy a szegénység. Támogatásra 
szorulnak, különösen az újtipusú 
magyar tankönyvek tekintetében. 

Következô utam a Felvidékre 
vezetett. Komáromnál léptem át a 
határt. Csallóköz színtiszta magyar 
falvain haladtam át Pozsonyba, ahol 
az Együttélés pártirodájában Szabó 
Rezsô és Bauer Edit képviselôk 
vártak. Ismertettem velük az elsza-
kított területek érdekében folytatott 
munkánkat, és sok anyagot kaptam 
tôlük egy késôbbi felvidéki brosúrá-
hoz.

Ôk kalauzoltak aztán Bôsre, ahol 
Gróf Árpád polgármester társasá-
gában megtekintettem és videóra 
vettem a Duna-csatorna és erômû 
projektumot. A csatorna kb. 50–60 
méter széles és kb. 40 km. hosszú, 
kb. 10–15 méter magas gátak közt 
folyik a víz a csatornában, majdnem 
egymagasságban a környezô falvak 

temlomtornyával. A gátak egyszerû 
földgátak és beton alapokon nyug-
szanak. Ebbôl állítólag kilopták az 
anyagot, s így máris átszivárgások 
észlelhetôk. Az erômû és a csatorna 
földrengési övezetben van, s így 
félô, hogy gátszakadás esetén az 
egész Csallóköz elúszik. Maga az 
erômû nyolc turbinájával sohasem 
fog csúcsjáraton mûködni, mert 
annyi víz sohasem lesz a Dunában 
illetve a csatornában. A két hajó-
átengedô zsilip olyan gyatra kon-
strukció, hogy az elsô próbánál pl. 
az egyik kapuja kiszakadt. A bôsi 
erômû és a csatorna majdnem kész 
állapotban van. Alsó részén Szapnál 
most törik át a csatornát a Dunába. 
E hó végén üzembe helyezhetô 
állapotban lesz.

Megtudtam, hogy a többnyire 
magyarlakta területeken az alsó- és 
középfokú oktatás úgy-ahogy kielé-
gítô. Ezzel szemben nem létezik 
felsôfokú magyar nyelvû oktatás. 
Ennek orvoslására létrehozták a 
szlovákiai oldalon a Komarnoi Váro-
si Egyetemet. Ez karöltve fog 
mûködni a Gyôri Tanárképzô és a 
Kecskeméti Gazdasági Fôiskolával. 
Az elképzelés szerint a terv a követ-
kezô: a diákok elutaznak Gyôrbe és 
Kecskemétre, beiratkoznak a leve-
lezô tanfolyamra, résztvesznek az 
évnyitó ünneplyen, megkapják érte-
sítô könyvüket és a tankönyveket. 
Utána szépen hazautaznak a Felvi-
dékre. Ezt követôen a Komarnoi 
Városi Egyetem jóvoltából a tanév 
során a tanárok utaznak hozzájuk. A 
vizsgákra ismét Magyarországra 
utaznak. Így elejét veszik és meg-
akadályozzák a kb. 80%-os termé-
szetes lemorzsolódást, ami akkor áll 
elô, ha teljes idejû magyarországi 
tartózkodásra mennek át a diákok, s 
ott megszeretve az anyaországot, 
letelepednek és nem térnek vissza a 
szülôföldjükre.

Kárpát-medencei utam harmadik 
része Erdélybe vezetett. Ártándnál 
léptem át a határt. Útírány: Nagyvá-
rad, Élesd, Királyhágó, Bánffyhu-
nyad, Toroczkó (Székelykô), Torda, 
Marosvásárhely, Szászrégen, Maros-
völgye, Gyergyószentmiklós, Szár-
hegy, Gyilkos tó, Békás szoros 
(Oltárkô), Csíkszereda, Csíksomlyó, 
Tusnád, Szent Anna tó, Kézdivásár-
hely, Kovászna, Zágon, Sepsiszent-
györgy, Árkos, Brassó, Csíkszereda, 
Madéfalva, Gyímesfelsôlok, Gyí-
mesközéplok, Gyímesbükk, Törté-
nelmi határ, Gyímes szoros, Coma-
nesti (Kománfalva), Tirgu Ocna 
(Aknavásár), Gheorge Georghiu 
(Ónyest), Lujzi Calugar, Klézsa 
(Moldva), Gyergyószentmiklós, 
Bucsin tetô, (Gyergyói és Görgényi 
havasok), Parajd, Korond (Orbán 
Balázs sírja), Farkaslaka (Tamási 
Áron szülôfaluja), Szováta, Maros-
vásárhely, Kolozsvár, Körösfô.   

Erdélyben haladva Marosvásár-
helytôl kiindulva Gyímesbükkig, a 
történelmi határig, kb. 5-600 km. 
szakaszon majdnem színtiszta 
magyar falvakon keresztül vezetett 
utunk.

Erdélyben az alsó és középfokú 
magyarnyelvû oktatás, sôt bizonyos 
mértékig a felsôfokú oktatás is 
elfogadható állapotban van. Persze 

ez nem azt jelenti, hogy nincs szük-
ség segítségre, és hogy nem lehetne  
tovább fejleszteni.

Sajnos a moldvai csángóknak 
nincs semmiféle magyarnyelvû 
oktatásra lehetôségük szülôföldjü-
kön. Még a templomokban is román 
nyelven folyik a szertartás. Csángó 
gyerekek csak ösztöndíjjal tudnak 
Erdélyben tanulni. Erre van lehetô-
ség. Egy csángó gyerek tanítási 
költsége kb. 15 dollárba kerül 
havonta, ami évi 150 dollárt tesz ki, 
ami viszont egy dolgozó közel egész 
évi fizetése. Ennek az akciónak 
támogatására volna a legnagyobb 
szükség. Indíthatnánk egy kimon-
dottan ausztáliai projektumot is pl. 
Gyímesbükkön, ahol Vass Ince plé-
bánossal és a helyi iskola igazgató-
jával igen jó viszonyba kerültem, s 
errôl már beszéltem is velük.

Negyedik utam Burgerlandba 
vezetett. Kismartonba (Eisenstadt), 
ahol szeptember 19–20-án, az Auszt-
riai Magyar Egyesületek és Szerve-
zetek Központi Szövetsége rendezé-
sében, de végeredményében az 
európai szervezetek közremûködé-
sével, a „Kisebbségnek lenni nem 
sors, hanem feladat” elnevezésû 
tanácskozáson vettem részt, ahol 
több mint százan jelentek meg. 

Itt is értékes elôadásokat és beszá-
molókat hallottunk a kisebbségi 
feladatokról szakemberek szájából: 
Deák Ernô (Bécs), a rendezô 
szövetség elnöke, B. Szabó Péter 
(Zürich), Dr. Lengyel Zsolt és Dr. 
Borbándi Gyula (München), 
Jakabffy Ernô (Stockholm), Szép-
falusi István (Bécs), Dr. Kósa 
László (Bpest), Dobos László és 
Lacza Tihamér (Pozsony), Dujmo-
vics György (Újvidék), Szôcs Géza 
(Kolozsvár). 

A második nap végén én is szót 
kaptam, és beszámoltam kárpát-
medencei utam fôbb állomásairól, 
helyzetképet adva az ottani állapo-
tokról.

Örültem, hogy az európai emigrá-
ció felszólalói mind hasonló vélemé-
nyen voltak mint mi itt Ausztráliá-
ban, vagyis hogy az emigráció 
szerepe a jelenlegi konstellációban 
sem szûnt meg, sôt most lépett igazi 
feladatköre csúcsára, a tettek meze-
jére. A különbség az, hogy most már 
a teendôket együttmûködve az anya-
országi és az elhatárolt területek 
szervezeteivel közösen, összmukával 
végezhetjük.

Ezt bizonyítja, hogy a tanácskozá-
son résztvett a Határontúli Magya-
rok Hivatala, az MVSZ és az MDF 
Határontúli Magyarok Osztályának 
számos küldöttje is: Bálint-Pataki 
József kormányfôtanácsos, Zika 
Kláta, Szabó Ágnes, Timkó Iván 
és mások.

Eredményes mûködésemért köszö-
net jár Dr. Pordány László can-
berrai nagykövetünknek, aki a III. 
Világkonresszust megelôzô két heté-
ben utamat segítette és egyengette. 
Így mindenütt nyitott ajtóval és 
szívesen fogadtak. Erdélyi utamért 
pedig köszönet illeti Kozma Huba 
országgyûlési képviselôt, aki felvál-
lalta ottani kalauzolásomat.

***

Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (15)
9. oldalMAGYAR ÉLET2017. június 22.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. július 2-án 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 

Bocskai Nagyteremben
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-

ik megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
(Watkins St.bejárat)

1 órától Presbiteri gyûlés
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,

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 július 2-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
ADELAIDE

(SA) 2017. július 2-án vasárnap de.11 órakor 
ISTENTISZTELET

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

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

BRISBANE (QLD) 
2017 július 2-án vasárnap de. 11 órakor Istentisztelet

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

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

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

Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

vasárnapján  2017. július  11 órától Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport 

gyermekeinknek 
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit!

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

Megemlékezés július 16-án
A North Fitzroy-i Magyar Református Templomban

(121 St. Georges Rd)
Istentisztelet keretében emlékezik meg gyülekezetünk,

Magyar Egyházunk, alapító lelkészérôl,

Dr. Nt. Antal Ferencrôl,
Fôgondnokainkról, Presbitereinkrôl,

Templomunk Emlékfalában és városunk temetôiben
nyugvó gyülekezeti tagjainról.

Istentisztelet után gyülekezetünk elhelyezi a hála és 
köszönet koszorúit a templom falában lévô 

Emléktáblánál...
Ez alkalommal is honfitársainkat szeretettel hívjuk! 
Megemlékezés után, ebéd várja a templom melletti

Bocskai Nagyteremben.

Az Egyházfenntartási járulékról
Kedves Testvérek és Barátok!
Szeretettel kérünk Benneteket, hogy támogassátok Egyházunk szolgálatát az 

2017/2018. pénzügyi évben. Az Egyházfenntartási járulék éves összege 
családonként 250 dollár, egyénenként 125 dollár.
Minden fenntartási járulékot nagy szeretettel köszönünk és nyugtázunk.
A fizetés módjai:
1. Készpénzel: — keresse fel fôgondnokunkat Csutoros Istvánt, vagy pénz-

tárosokat, Szatmári Istvánt vagy Bartól Nándort, vasárnaponként délben a 
Bocskaiban 123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy
2. Csekkel: — a Hungarian Reformed Church névre.
Cím: — PO Box 1187 Fitzroy North 3068
3. Direkt Banking: — Hungarian Reformed Church BSB 033 195
Act. 500101

Egyházunk már 67 éve áll Isten és az ausztráliai magyarság szolgálatában. 
Köszönjük, hogy ebben továbbra is támogattok.



Százötven éve, 1867. június 8-án, I. 
Ferenc József ausztriai császár ma-
gyar királlyá koronázásával lezárult 
egy hosszú, és mély megosztottsággal 
terhelt korszak. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia megszületését jelentô köz-
jogi aktussal a magyar történelemben új 
idôszak, egy minden addiginál prospe-
rálóbb, páratlan fejlôdés, a „boldog bé-
keévek” kora vette kezdetét. Hosszú és 
rögös út vezetett el addig, hogy az 1848-
as forradalmat és szabadságharcot el-
tipró, közutálatnak örvendô uralkodó 
véreskezû hóhérból „jóságos schönbrun-
ni öregúrrá” szelídülve, egy egész kor-
szak nosztalgikus szimbólumává váljon.

„Fôleg a demokráciákban van nagy 
szükség a hagyományra. Ugyanis, aki 
nem ismeri a múltat, nem ítélheti meg a 
jövôt. A múlt az a talaj, amin állunk. 
Tanítómesterünk, megmutatja, hogy 
milyen hibákat nem szabad újra 
elkövetnünk.”(Habsburg Ottó)

A forradalom szelében lépett ki a világ-
történelem színpadára

Ferenc József, Habsburg-Lotaringiai 
Károly fôherceg és Wittelsbach Zsófia 
elsôszülött fia, 1830. augusztus 18-án 
látta meg a napvilágot Bécsben.

Az ifjú fôherceget az 1848-as, Európán 
végigsöprô forradalmak fergetege nyo-
mán kialakult válság juttatta a császári 
trónra.

A Pesten 1848. március 15-én kitört for-
radalom felkészületlenül érte az udvart.

A Hofburg konzervatív köreiben --– 
melynek Ferenc József anyja, Zsófia 
fôhercegnô volt az egyik legfôbb han-
gadója –-- mély megütközést keltett, 
hogy a gyengekezû és könnyen befo-
lyásolható uralkodó, V. Ferdinánd 
szentesítette a magyar országgyûlés 
által megalkotott „rebellis” áprilisi tör-
vényeket.

Zsófia, valamint az udvar ultrakonzer-
vatívjai Ferdinándot alkalmatlannak 
tartották a „lázadó” magyarokkal szem-
beni erélyes fellépésre.

Ebbéli meggyôzôdésüket az 1848 késô 
tavaszától kibontakozó magyar szabad-
ságharc eseményei csak megerôsítették. 
A rendkívül becsvágyó fôhercegnô az 
udvaron belül 1848 ôszétôl kibontakozó 
vezetési válságban kitûnô lehetôséget 
látott arra, hogy „helyzetbe hozza” a 18. 
életévét még éppen csak betöltött fiát.

A konzervatívok által megszervezett 
udvari puccs 1848 novemberében a 
gyengeelméjûnek kikiáltott uralkodó, a 
„jóságos” Ferdinánd lemondatásához 
vezetett.

Noha a trónöröklés rendje szerint a 
lemondott uralkodót Ferenc József apja, 
Károly követte volna a trónon, a fôher-
cegi családon belül a nadrágot viselô 
hitves, az erélyes Zsófia férjét is rábírta, 
hogy mondjon le a trónról fiuk, Ferenc 
József javára.

1848. december 2-án a csehországi 
Olmützben az ifjú fôherceget ausztriai 
császárrá koronázták, és ezzel Ferenc 
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József kilépett a világtörténelem szín-
padára.

Amikor Ferenc József elfoglalta a 
trónt, a Habsburg Birodalom az egyik 
legsúlyosabb válságán ment keresztül. 
A fiatal uralkodó politikai gondolko-
dására a kezdetekben két személy, a bé-
csi forradalom idején menesztett nagy-
hatalmú kancellár, Metternich herceg, 
valamint anyja, Zsófia fôhercegnô 
gyakorolt döntô befolyást.

Az 1848-as forradalom és szabadság-
harc eseményeibôl az ifjú császár --– 
elsôsorban Zsófia sugalmazására --- azt 
a tanulságot szûrte le, hogy a bajok fô 
oka az erôs központi hatalom és centra-
lizáció hiánya, de mindenekelôtt a ma-
gyarok közjogi különállása.

Zsófia a szabadságharc leverése után a 
„lázadó magyarok” kemény megbünte-
tése mellett tört lándzsát. Közjogi érte-
lemben Ferenc József, mint magyar 
király helyzete azonban korántsem volt 
egyértelmû, mivel V. Ferdinánd csak a 
magyar országgyûlés hozzájárulásával 
mondhatott volna le érvényesen Szent 
István koronájáról.

A helyzetet tovább bonyolította a deb-
receni országgyûlés 1849. április 14-én 
Kossuth Lajos indítványára meghozott, 
a Habsburg-ház trónfosztását kimondó 
határozata.

Az udvar természetesen soha sem 
ismerte el joghatályosnak a detronizá-
ciót, mi több, a debreceni trónfosztás 
egyenesen kapóra jött Ferenc Józsefnek 
ahhoz, hogy megtagadja a magyar 
alkotmányra való felesküdését, valamint 
az 1848-as áprilisi törvények elisme-
rését.

Az udvar a világosi fegyverletétel után 
elérkezettnek látta az idôt ahhoz is, hogy 
a 17. századból származó jogeljátszási 
elvre hivatkozva, közjogi értelemben 
annulálja a magyar alkotmányt, és az 
uralkodó az országgyûlés mellôzésével 
nyíltan abszolutisztikus, rendeleti kor-
mányzást vezessen be. Az orosz cár 
megbékélésre vonatkozó tanácsát fi-
gyelmen kívül hagyva a bosszúra szom-
jas Zsófia és az udvar ultrakonzervatív 
körei véres példastatuálást követeltek 
az uralkodótól.

Az ifjú Ferenc József magáévá téve e 
körök követelését, végül szabad folyást 
engedett báró Julius von Haynau tábor-
szernagy nemzetközi felháborodást ki-
váltó véres bosszúhadjáratának.

A császár a nemzetközi tiltakozás hatá-
sára menesztette Haynaut, ám az 1851-
es szilveszteri pátenssel nyíltan neoab-
szolutista kormányzást vezetett be 
Magyarországon. A jogeljátszási elv 
alapján az udvar Magyarországot min-
den korábbi önállóságától megfosztva, 
az osztrák örökös tartományok közé 
akarta beolvasztani.

Az 1850-es években, a magyar törté-

Százötven éve koronázták magyar 
királlyá Ferenc Józsefet

nelmi emlékezetben csak Bach-kor-
szakként fennmaradt évtizedben felszá-
molták a városi és vármegyei 
önkormányzatokat, osztrák törvényeket 
oktrojáltak az országra, valamint be-
vezették az osztrák oktatási rendszert, 
és erôteljes germanizációba kezdtek.

Ezekben az években az osztrák beol-
vasztó törekvésekkel szemben a passzív 
rezisztencia, azaz a törvények és ható-
sági intézkedések elszabotálásának 
fegyveréhez nyúló magyarság szemé-
ben Ferenc József vált a leggyûlölete-
sebb személlyé.

A császárt 1852-es magyarországi láto-
gatása idején országszerte néma és 
mély megvetés övezte, de öt évvel ké-
sôbbi látogatása során sem sokat köze-
ledett egymáshoz az uralkodó és népe. 
Az erôszakos centralizációs kísérletek 
az 1850-es évek legvégére a magyar 
passzív ellenállás, és a Habsburg-ház 
számára kedvezôtlenné vált nemzetközi 
események miatt zátonyra futottak.

1859-ben Cavour gróf piemonti mi-
niszterelnök,az olasz egység atyja,és 
III. Napóleon császár nyíltan Habs-
burg-ellenes szövetséget kötöttek. A 
szárd-francia-osztrák háborúban az 
1859. június 24-én lezajlott solferinói 
ütközetben Ferenc József hadai súlyos 
vereséget szenvedtek.

A csatavesztés következtében Ausztria 
kénytelen volt feladni itáliai birtokai na-
gyobb részét, így többek között Lombar-
diát, Pármát és Toszkánát.

A Habsburg Birodalom megrendült 
helyzete, valamint a magyarországi ab-
szolutisztikus kormányzás csôdje addigi 
politikájának felülvizsgálatára kénysze-
rítette Ferenc Józsefet.

Még 1859-ben menesztette az abszolu-
tista kormányzás gyûlölt figuráját, 
Alexander von Bach bárót, majd az 
1860. október 20-án kiadott októberi 
diplomával visszahelyezte jogállásába 
az 1848 elôtti korlátozott jogkörû ma-
gyar országgyûlést.

Az uralkodó az 1861 február 26-án 
szentesített februári pátenssel az azonos 
jogokat élvezô tartományi parlamentek 
fölé egy kétkamarás birodalmi gyûlést 
(Reichstag) emelt, amelynek 383 képvi-
selôi helyére Magyarország 85, Erdély 
pedig 26 képviselôt küldhetett. Az 1861-
es pozsonyi országgyûlés azonban elve-
tette a császár reformtervét, amire vá-
laszul Ferenc József felfüggesztette az 
országgyûlést, és ismét visszatért a 
rendeleti kormányzásra Anton von 
Schmerling helytartósága mellett.

Az 1849-tôl eltelt bô egy évtized alatt 
azonban sok minden megváltozott, elsô-
sorban az európai nagyhatalmi hely-
zetben.

Az erôs és felemelkedôben lévô Porosz-
ország kancellárja, Otto von Bismarck 
nem akart Ausztriával közösködni, és a 
Habsburgok kiiktatásával, Poroszország 
vezetésével igyekezett megteremteni a 
német egységet. Az 1864-es porosz-dán-
osztrák háború tovább súlyosbította 
Ausztria külpolitikai helyzetét.

Ekkor gyökeres fordulat történt Fe-
renc József Magyarországgal szemben 
addig folytatott politikájában.

A Habsburg Birodalom megrendült 
helyzete miatt, és nem utolsósorban a 
császár fiatal hitvese, a szépséges 
Erzsébet császárné tanácsára Ferenc 
József 1864 januárjában titokban fel-
vette a kapcsolatot a kiegyezéspárti 
Deák Ferenccel.

Deák ennek hatására írta meg híres, 
1864 áprilisában megjelent húsvéti cik-
két, amelyben felvázolta azokat a köz-
jogi gondolatokat, melyek három évvel 
késôbb, a kiegyezés fundamentumává 
váltak.

A magyarsággal való történelmi meg-
békéléshez azonban ismét egy külpo-

litikai esemény, az 1866-os porosz-oszt-
rák háború adta meg a végsô lökést.

A császári csapatok az 1866 július 3-án 
lezajlott königgrätzi csatában súlyos ve-
reséget szenvedtek el Helmuth von 
Moltke tábornagy porosz haderejétôl.

A königgrätzi csatavesztéssel a Habs-
burgok német birodalmi aspirációi 
mindörökre sírba szálltak; az 1866 
augusztus 23-án aláírt prágai békeszer-
zôdésben pedig Ausztria nem csak a 
német egység megvalósításáról kellett 
hogy lemondjon Poroszország javára, 
hanem még Veneto tartományt (Velen-
cét) is át kénytelen volt átadni Olaszor-
szágnak.

A csatavesztés után felgyorsultak a 
kiegyezést elôkészítô tárgyalások,  és 
1867 tavaszára megszületett az a közjogi 
megállapodás, amely visszaállította a 
magyar alkotmányosságot . Helyreállí-
tották az országgyûlés szuverenitását, 
döntöttek az önálló, a parlamentnek 
felelôs kormány felállításáról, valamint 
a hadügy, a külügy, és a pénzügyek közös 
irányítás alá helyezésérôl.
A májusában elfogadott 1867. évi 

XII. törvénycikk deklarálta a perszo-
náluniót, és ezzel megszületett az 
Osztrák-Magyar Monarchia.

Már csak egyetlen közjogi lépés ma-
radt hátra a történelmi kibékülés meg-
pecsételéséhez, Ferenc József magyar 
királlyá koronázása.

A bukott forradalom és az abszolutiz-
mus sötét évei után a kiegyezés, illetve a 
koronázás híre új reményt és lelkesedést 
öntött a magyarságba.

A koronázási jelvényeket már két nap-
pal a június 8-ra kitûzött ceremónia elôtt 
a királyi palotában található ôrzôhelyérôl 
a királyi lakosztályba vitték át.

A koronát méretre igazították, para-
fával és szattyánbôrrel bélelték ki, majd 
a klenódiumokat másnap az összes bu-
dai és pesti templom harangzúgása mel-
lett ünnepélyes menetben a koronázás 
helyszínére, a budavári Nagyboldog-
asszony templomba (Mátyás-templom-
ba) szállították.

Még aznap megtartották a koronázási 
ceremónia fôpróbáját, amelyre nagy 
szükség is volt, hiszen a ceremónia bo-
nyolult rendjét 21 oldalas szertartás-
könyv rögzítette.

A nagy napon hajnali négy órakor 21 
ágyúlövés ébresztette a város lakóit.

A koronázási menet hét órakor indult el 
a királyi palotából a Mátyás templomba, 
ahol a magyar koronázások történetében 
elôször a királynét nem a király koro-
názása utáni napon, hanem férjével egy-
szerre koronázták meg. A templom 
teljes belsô tere arannyal díszített bordó 
bársonyban pompázott, fôhajójában két 
pár trónt helyeztek el, az egyiken a 
koronázás elôtt, a másikon utána foglalt 
helyet a királyi pár.

Az ünnepi eskütételt követôen Simor 
János hercegprímás, esztergomi érsek 
szent olajjal felkente Ferenc Józsefet, 
aki magára vette a palástot, majd Szent 
István pallosával megtette a szokásos 
keresztvágást, és az oldalán függô hü-
velyébe rejtette a kardot.

Ezután a hercegprímás és a nádort 
helyettesítô Andrássy Gyula gróf, az új 
felelôs magyar kormány miniszter-el-
nöke Ferenc József fejére helyezte 
Szent István koronáját. Jobb kezébe 
adták a jogart, a balba az országalmát, 
és harangzúgás, valamint a katonaság 
sortüze közepette felvezették a trónra.

Éljen a király!
Miután Ferenc József teljes koronázási 

díszben elfoglalta helyét a trónon, And-
rássy gróf lekapta fejérôl kócsagtollas 
süvegét és azt meglengetve harsányan 
elkiáltotta magát: Éljen a király!
A templomban helyet foglalók fel-

állva egy emberként visszhangozták: 
Éljen a király!

Az odakint várakozó hatalmas tömeg 
meghallotta a koronázó templomból ki-
szûrôdô éljenzést. Az ekkor már eufo-

rikus hangulatban lévô tömegbôl több 
ezer torokból harsant fel ismét és egy-
szerre: Éljen a király!

Megkondultak a Mátyás-templom ha-
rangjai, mire a város összes templo-
mában húzni kezdték a harangokat.

Odabent eközben megtörtént Erzsébet 
királyné megkoronázása is, amely kizá-
rólag egyházi szertartás volt.

Erzsébetet a veszprémi püspök kente 
fel, aki az úgynevezett házi koronát 
helyezte a fejére. A hercegprímás és 
Andrássy a király fejérôl levett Szent 
Koronát a királyné jobb vállához érin-
tette, majd kezébe adták a jogart és az 
országalmát.

Ezt követte az ünnepi mise, felcsendült 
Liszt Ferenc erre az alkalomra kompo-
nált Koronázási miséje (a híres zene-
szerzô a karzatról nézte az eseményeket), 
melynek elhangzása után Erzsébet kísé-
retével, az éljenzô tömeg sorfala között 
visszament a királyi palotába.

A koronázási menet átvonult a mai Ka-
pisztrán téren álló helyôrségi templom-
ba, ahol Ferenc József aranysarkantyús 
vitézeket avatott. A király ezután a pesti 
Belvárosi Nagyboldogasszony plébánia-
templom elôtti, (ma Március 15.) térre 
lovagolt, és egy emelvényen nyilvánosan 
letette a koronázási esküt.

(A teret ennek emlékére hívták 1874 és 
1948 között Eskü térnek, és 1932-ben itt 
állították fel Erzsébet királyné szobrát, 
amely most az Erzsébet híd budai lábá-
nál áll.)

Az ünnepi menet ezután harangzúgás 
közben átvonult a mai Széchenyi István 
térre, majd a király lován felrúgtatott a 
koronázási dombra, amelyet április 26. 
és június 5. között építettek a 72 vár-
megyébôl küldött földbôl.

A domb tetején megtette a szertartásos 
napvágást a négy világtáj felé, azt jel-
képezve, hogy az országot bármely 
irányból fenyegetô ellenségtôl megvédi, 
eközben a díszlövésektôl megriadt lova 
felágaskodott.

A menet a Lánchídon át tért vissza a 
budai palotába, ahol a király koronában 
és Szent István palástjában, a királyné a 
koronáját jelképezô diadémmal a fején 
részt vett a koronázási lakomán. Ezzel 
egy idôben a Vérmezôn ökörsütést ren-
deztek a népnek.

A királyi pár az országtól koronázási 
ajándékként a számukra felújított gödöl-
lôi Grassalkovich-kastélyt kapta, továb-
bá kétszer ötvenezer aranyforintot, Fe-
renc József és Erzsébet a megbékélés 
jegyében a százezer aranykoronát teljes 
egészében a hadirokkant honvédok, 
illetve hadiárvák javára ajánlották fel.

A koronázáskor viselt uralkodói ruhá-
kat a ceremóniát követôen --- az akkori 
szokás szerint ---- a templomnak ado-
mányozták, és liturgikus ruhákká ala-
kították.

A színpompás koronázási ceremóniával 
új korszak, az évtizedekig tartó béke, és 
addig soha nem látott fejlôdés kora kö-
szöntött a magyarságra, megszületett a 
Duna-menti birodalom, az Osztrák-
Magyar Monarchia.

Az ünnep alkalmából több ezüst és 
arany emlékérmet bocsátottak ki. A ce-
remóniáról Jókai Mór is megemlékezett 
Királykoronázás címû írásában, a koro-
názás több festômûvészt is megihletett, 
mások mellett Székely Bertalant és az 
osztrák Eduard von Engerthet.

A ceremónia alkalmával készültek az 
elsô dokumentatív célú magyar fényké-
pek.

Ferenc Józsefrôl már a koronázás elôtt 
árusítottak olyan fényképeket, amelye-
ken fején a koronával vagy éppen a 
kardvágás közben ábrázolták, felesé-
gérôl pedig már 1866-ban elkészültek az 
elsô koronázási fotók. Az évforduló 
alkalmából nyílt kiállítás 2018 végéig 
tekinthetô meg a Mátyás-templom-
ban.

Szomorú szívvel jelentjük, hogy

WÉBER ERZSÉBET
(1920-2017)

megtért Teremtôjéhez
Gyászolja szeretö családja; Tomi fia, Marja 

és Zsuzsa menye, 
Jázmin, Melanie és Hanna unokája 

és Noah dédunokája.
szintén Tony, David és Jason.

Emléked örökre ôrizzük 
szívünkben

Gyászjelentés
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KRÓNIKA
TRIANONI 

MEGEMLÉKEZÉS A 
sydneyi Trianon Társaság 

rendezvénye a trianoni 
békeparancs 97. 

évfordulóján.
Az ausztrál tél beköszöntével, esô 

kiséretével ébredtünk június 4-én, 
vasárnap, piros pünkösd ünnepére 
és a szégyenletes trianoni békepa-
rancs gyásznapjára. 

Az az igaz magyar, akinek fáj Tri-
anon. Én is így érzek szeretett hazám 
és népem iránt. Délvidékrôl, Szabad-
káról származom, erôs hitem, hogy 
lesz még Magyar Feltámadás.

a Református Egyház nagytermében 
gyülekeztünk. Finom gulyásleves és 
sütemények sokasága várt a vendé-
gekre. A belépés díjtalan volt. A terem 
diszítését Trianonra emlékére hangol-
tuk. Nagy-Magyarország térképe elôtt 
fekete gyertya égett krisztusi üveg 
gyertyatartóban, rajta nemzetiszínû- 
és gyászszalag. Fehér liliomokból és 
gerberákból összeállított virágkölte-

gyarországra kényszerített ‘’béke’’ 
méltánytalansága és a nemzetközi jogi 
elvekbe ütközô volta már az aláírás 
napján is nyilvánvaló volt, de 
felülvizsgálatára mindmáig nem ke-
rült sor. 192O június 4-e óta az Európa 
történetében a déli harangszóban 
megörökített és naponta emlékezetbe 
idézett, védôszerepet vállalt, elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett magyar 
nemzet elvesztette össznépi képvise-
letét. Az ezen a napon ránk rótt bün-
tetés elfogadhatatlanul igazságtalan 
volt. A versaillesi békében a Ma-
gyarországra vonatkozó határozatok-
kal durva hazugságokkal félrevezetett 

gem különösen meghatott Juhász 
Gyula Trianon címû verse: 

„Nem kell beszélni róla sohasem, 
De mindig, mindig gondoljunk reá!...”
A kétórás film betekintést adott a 

történelem csúf, meghamisított idô-
szakára, nemzetünk gyászára. A kö-
zönség könnyes szemekkel, nagy fi-
gyelemmel tekintette meg. Köszönet 
Török Zsuzsannának, hogy megosz-
totta velünk. Jó volt így együtt lenni, 
megvallani magyarságunkat itt a Dél 
Keresztje alatt, hogy NEM, NEM 
SOHA!

A vetités után felálltunk és eléne-
keltük a Magyar és a Székely Him-

Enyedi Ildikó filmje nyerte a Sydneyi 
Filmfesztivál fôdíját

A fesztiválon 11 alkotás versengett a legjobb 
film díjáért

Enyedi Ildikó Testrôl és lélekrôl címû filmje nyerte meg vasárnap a Sydneyi 
Filmfesztivál fôdíját - közölte a seregszemle honlapja.

A fesztiválon 11 alkotás versengett a legjobb film díjáért. Enyedi Ildikó, a 
Testrôl és lélekrôl címû film rendezôje személyesen vette át a 64. alkalommal 
megrendezett filmfesztivál vasárnapi gálaestjén a fôdíjat és az azzal járó 60 
ezer ausztrál dolláros (12,5 millió forintos) pénzjutalmat.

A filmmustrán a mezônyben versengô I Am Not Your Negro címû amerikai 
dokumentumfilmet tartották a fôdíj nagy esélyesének, ám végül a magyar 
rendezô alkotása került ki gyôztesként. A fesztiválon tíz éve van 
versenyprogram, azóta Enyedi Ildikó az elsô nôi rendezô, akinek filmje elnyerte 
a fesztivál fôdíját - írta a Sydney Morning Herald online kiadása.

A zsûri elnöke, Margaret Pomeranz elegáns, kidolgozott és szívmelengetô 
moziként beszélt a filmrôl, amelyet az indoklás a „bátor és a filmmûvészet 
élvonalába” tartozó alkotásként méltatott.

„Ez a film arról beszél, hogy még ebben a megosztott világban is képesek 
vagyunk arra, hogy ugyanazt álmodjuk, és hogy még egy vágóhídon is 
megtalálható a kedvesség és szelídség” - mondta a zsûrielnök.

A Testrôl és lélekrôl februárban a 67. Berlinalén elnyerte a legjobb filmnek 
járó Arany Medve-díjat. A film nôi fôszereplôje Borbély Alexandra, a Katona 
József Színház színésznôje, a férfi fôszerepet pedig Morcsányi Géza színházi 
dramaturg alakítja. A film, amely egy szerelem történetét ábrázolja, az Inforg-
M&M Film gyártásában, a Filmalap 420 millió forintos gyártási támogatásával 
készült.

Szíveinken öröm és bánat osztozott. 
Míg magyar él a földön lesz emlékezés, 
mert nagy fájdalom nemzetünk 
megcsonkítása, feldarabolása.

Református Istentiszteleten vettünk 
részt Strathfieldben, amit Nt Péterffy 
Kund tartott. Beszéde Pünkösdrôl és 
Trianonról szólt. Az Istentisztelet után 

mény díszítette a színpadot. Fekete 
szalaggal átkötött könyvjelzôket aján-
dékoztunk a megjelenteknek. Az asz-
talokon kis mécsesek pislákoltak, a 
nap gyászát szimbolizálva. A Trianoni 
fáklya --- egyben Társaságunk jelvé-
nye --- a függönyre volt feltûzve. A 
pulpitust magyar zászló ékesitette.

Aznap reggel értesültünk, hogy 
Csonka József, a Trianon Társaság 
egyik alapító tagja visszaadta lelkét 
Teremtôjének. Feleségével, Terikével 
hosszú éveken át támogatták Társasá-
gunk munkáját. József ezen az emlé-
kezetes napon hagyott itt bennünket. 
Isten nyugosztalja ôt. Odafent is 
szükség van ilyen jószívû, derék, 
nemzeti érzésû testvérre.

A bejárati ajtó mellett felállított asz-
talon megtekinthetô volt sok Trianon-
nal kapcsolatos könyv, kiadvány és 
cikk, köztük Társaságunk munkájának 
gyümölcsei, az általunk kiadott köny-
vek és füzetek. Köztük az MVSz Ma-
gyarságtudományi Füzetsorozata ér-
demel külön említést, amit mi is ter-
jesztünk. Ezekbôl igen értékes bete-
kintést nyerhet az érdeklôdô.

A könyves asztalnál Sánta Mihály 
látta el a munkát. A süteményes asz-
talnál pedig a mindig mosolygó Kisa 
Katalint találtuk.

A Hitvallással nyitottuk a megemlé-
kezést. Török Zsuzsanna, a Trianon 
Társaság elnöke köszöntôje után átad-
ta a szót Gerecs Károlynak, a Magyar 
Karitász elnökének, aki beszédében 
rámutatott Trianon elôzményire, bor-
zalmas napjára, hazánk keresztre fe-
szítésére. Az 192O. június 4-én Ma-

döntéseket hoztak. Gerecs Károly 
beszéde elgondolkodtató volt, értékes 
adatokkal gazdagítva. Köszönjük, 
hogy megosztotta velünk gondolatait.

Zsuzsa félórás szünetet jelentett be, 
vendégeink kávét, süteményt fo-
gyaszthattak. Ezalatt Nt Péterffy 
Kund és Sánta Mihály felállították a 
vetítôvásznat.

A mûsor következô, igen becsült ré-
szét Koltay Gábor TRIANON címû 
filmje adta. Tényként mutatta be Tri-
anon elôzményeit, korabeli anyagok-
ban, interjúkban, történészek beszé-
deiben, feljegyzésekben, képekben és 
szivhezszóló versekben, amiket ma-
gyarországi mûvészek mondtak el. 
Könnyezve néztük és hallgattuk. Kie-
gészítették történelmi ismereteinket.

A film fô mondanivalóját neves törté-
nészeink adták elô. Megemlítem nagy 
tisztelettel Raffay Ernô történész 
urat, akit módomban volt annak idején 
személyesen megismerni, Boros Bé-
la, Társaságunk alapítója jóvoltából, 
akinek meghívott vendégeként itt járt 
Ausztráliában. A filmben szerepelt 
még hazánk egyik nagy fia, Tôkés 
László erdélyi református püspök 
úr, aki a hit és a remény lángját 
lobbantotta fel sziveinkben.

Archivumokból megmentett sárga 
fényképek bizonyitották, hogy igenis, 
átvészelte a magyar nép ezt a meg-
csonkitó idôszakot, bár még ma is érzi 
a következményeket.

A szép számban ideillô versek kellô-
képpen közelebb hoztak bennünket a 
történelmi gyásznap átéléséhez. En-

nuszt.
Szeretnék köszönetet mondani a Re-

formátus Egyháznak, hogy otthont 
adott a megemlékezésnek, Péterffy 
Rékának és segitôinek az ízletes 
ebédért és minden jószívû honfitárs-
nak, aki valamilyen módon hozzájárult 
a naphoz.

A gyönyörû virágcsokrot kivittük a 
rookwoodi magyar temetôbe és szét-
osztottuk a Trianon Társaság elhúnyt 
tagjai, Magyar János volt elnökünk 
és Matuska Magdus sírjára. Jutott 
Barbay Miklós és Jakabfy Sándor 
nemeslelkû, adakozó testvéreink sír-
jára is, amiket Czakó Lászlóval 
közösen gondozunk.
Reményik Sándor versével zárom 

beszámolómat: 
 „Most Lomnic ormán rakjunk nagy 

tüzet 
Versailles-ig lobogjon az üzenet,
Hogy megroppant bár karunk ereje
Nem nyugszunk bele,
Nem nyugszunk bele!”

Katona Rózsa OAM



 2017. június 29.                                                MAGYAR ÉLET                                                       13. oldal   

Az elmúlt 
hét

FOHÁSZ A POFONÉRT
Nemzetfroclizó továbbképzést tar-

tottak a napokban a Civil Kollégium 
Alapítvány kunbábonyi központjában. 
Az utcai randalírozásokra szakosodott 
bajnokok az ôszre ígért, újabb balhé-
sorozat miatt határozták el a közös 
felkészülést –- mégse mindegy, milyen 
szisztéma szerint dúlják majd föl a kü-

lönféle intézményeket.
A tréning mottója: hogyan provokál-

juk környezetünket a törvényesség 
határán egyensúlyozva úgy, hogy a 
kivonuló rendôrség látványosan bea-
vatkozzon. Az ismert szabadságharco-
sok közül szinte mindenki megjelent 
az edzôtáborban, így Gulyás Márton 
dobóatléta is, aki a Sándor-palota 
tavaszi ostrománál egy festékespalac-
kot próbált az épületre hajítani, de 
nem tudta eldobni odáig. (A tápos ifjú 
a napokban egy frappánsnak szánt vi-
deoklippel is jelentkezett; az összeál-
lításban ismert személyiségek --– Gál-
völgyi János, Csintalan Sándor, Zagy-
va György Gyula, Hajós András és 
még néhányan –-- mondtak eszement 
ökörségeket; azóta is rajtuk röhög a 
magyar lakosság.)

Ott volt a gyakorlatozó rohamcsapat-
ban a Fidesz-székházostrom egykori 
frontembere, Misetics Bálint is, aki 
talán a legesélyesebb arra, hogy ar-
rogáns fellépéseinek végén (amikor 
elégedetten körbetekint: „Na milyen 
voltam?”) orrba vágja egy járókelô.

A Soros-jogvédôk (Magyar Helsinki 
Bizottság, Migration Aid stb.) mellett 
a kapcsolati hálón persze felbukkan az 
Ökotárs, a TASZ, a Mérték Médiae-
lemzô Mûhely és a Háttér Társaság is. 
(Külön kuriózum a K-Monitor portál, 
amelynek alapítója az a pajkos Lé-
derer Sándor, aki társaival annak ide-
jén lefûrészelte a városligeti Regnum 
Marianum-templom helyén álló em-
lékkeresztet.) Kell egy csapat!

Mindnyájuk leghôbb vágya: pofozza 

már végre fel ôket egy fölzrikált ma-
gyar rendôr.

TRIANON 
„GARANCIÁJA”

„Aggodalmának adott hangot” a bu-
karesti külügyminisztérium szóvivôje, 
bizonyos Paul Ciocoiu, amiért újabban 
több vezetô magyar politikusnak „kö-
vetkezetesen provokatív a hozzáállása 
a román hatóságokkal, a román néppel 
és annak történelmével szemben”. 
Emellett csalódottságot is érez a ro-
mán diplomácia, mert azt tapasztalja, 
a magyarság megkérdôjelezi a világ-
háborúk után felépített európai jog-
rendet, holott az a stabilitást és biz-
tonságot garantálja a térségben. Sta-
bilitást és biztonságot… Szóvivô uram 
túladagolhatta a napi cujkát. Vagy 
csak hazudós.

Milyen stabilitást és milyen bizton-
ságot „garantált (…) a felépített euró-
pai jogrend” Trianonban? Mi maradt 
meg a gyôztesek által összetákolt Ke-
let-Közép-Európából? A szanaszét sza-
kadt „Jugoszlávia”? A viccnek is gyen-
ge „Csehszlovákia”? Az ötször gazdát 
cserélt Kárpátalja?
A kétszeresére hizlalt Nagy-

Románia, az igen…
Lázár János fôminiszter Szarvason, a 

nemzeti összetartozás napján elmon-
dott beszéde verte ki a biztosítékot 
odaát. Hát hogyne! Tud ám fájni az 
igazság… „Trianon valójában egy ad-
minisztratív eszközökkel végrehajtott 
etnikai vendetta volt, nem békeszer-

zôdés. Nem lezárta, hanem fenntar-
totta a háborút (…) A trianoni diktátum 
Magyarország fájdalma, Európa bûne, 
a nyugati világ szégyene (…) Ideje 
lenne, hogy szomszédaink és Európa 
vezetôi elismerjék: a magyar nemzet 
Trianon áldozata. Ehelyett csak azt 
mondják: ideje lenne túllépnünk a régi 
sérelmeken.”

Túllépnünk? Erdély, a Partium és a 
Bánság –-- 26 történelmi vármegye --– 
került át Romániához Trianon által. 
Mit ígért gyulafehérvári memorandu-
mában az einstandot kimondó nagy 
román tanács? „Teljes nemzeti szabad-
ság az együtt lakó népek számára; 
egyenlô jog és teljes autonómia az 
állam összes felekezetének; korlátlan 
sajtó-, gyülekezési és egyesülési jog 
stb.”
Memória, kedves szomszédok, me-

mória!

EGY FOGADOTT 
PRÓKÁTOR

Néhány nappal azután, hogy Botka 
(Rolex) László, az MSZP miniszterel-
nök-jelöltje szívélyes, baráti látogatást 
tett Brüsszelben, arról érkezett hír, 
hogy eddigi kirendelt ügyvédje helyett 
a jövôben Bárándy Péter védi a tavaly 
novemberben terrorizmus vádjával 
magyar bíróság által elsô fokon elítélt 
Ahmed H. szír kerítésszaggatót.

Bárándy felkérésérôl állítólag a hara-
mia családja döntött, bár erre ne ve-
gyük be a ciánkálit, mert van olyan 
verzió is, miszerint a gáláns MSZP 

ajánlotta fel a sztárügyvédet. (Aki 
mellesleg épp ma ünnepli fennállásá-
nak 68. évét –-- Isten éltesse!)

Prókátor uram egyébként hajdan a 
szocialista Medgyessy-kormány igaz-
ságügy-minisztereként üldögélt a 
kabinetben, míg fônökét meg nem 
puccsolta az ôszödi hasbeszélô. De 
nem is ez itt a lényeg, hanem, hogy 
Rolex László korábban többször is 
utalt rá: Allah szakállára, ha ôk kerül-
nek hatalomra, azonmód lebontják a 
határkerítést, keblükre ölelik a beö-
zönlô, szôrös migránsokat, talán még 
három kívánságukat is teljesítik.

Mindez pontosan passzol az Európai 
Parlament nézeteihez, amely nemrég 
feddôleg nyilatkozott a magyar kor-
mányról, amiért az elítélte az említett 
randalírozó szír harcost. Ismeretes, a 
„katasztrófaturista” –-- akinél melles-
leg hét útlevelet találtak –-- két éve, az 
emlékezetes röszkei ostromnál fôszer-
vezôként kövekkel és más mûtár-
gyakkal dobálta meg a határt védô 
rendôröket a hôzöngô tömeg élén.

Nos, Bárándy hadrendbe állítására --
– milyen furcsa! --– közvetlenül a 
brüsszeli Botka-vizit után került sor. 
Aki eddig nem tudta volna, hogy a két 
éve tartó meccsen –-- Magyarország 
kontra kerítésszaggató jövevények --– 
melyik oldalon áll a Magyar Szocialista 
Párt, az most markáns választ kapott.

Jut eszembe, vajon mit szólnak ehhez 
a mezei párttagok? És ki fizeti a 
sztárügyvéd sztárgázsiját?

EGY MÁSIK AURÓRA
Kiverte a járásából Juhász Péter 

Együtt-elnököt, hogy a rendôrség a 
napokban drograzziát tartott –-- volt 
képe drograzziát tartani –-- az Auró-
rához címzett, VIII. kerületi elvará-
zsolt kastélyban. „A rendôrségi közle-
mény azzal magyarázza ezt a szégyen-
teljes akciót –-- írta közösségi oldalán a 
kendermagos ember –--, hogy a tucat-
nyi kormánykritikus civil szervezet-
nek is otthont adó helyen drogozni 
szoktak.” Holott „több mint 100 ember 
átvizsgálása, motozása után 15-tel 
szemben kezdeményeztek eljárást. 
Vagyis a résztvevôk alig 15 száza-
lékáról feltételezik, hogy fogyasztó 
lehet.” Ez pedig Juhász értelmezésében 
szinte semmi, hiszen Magyarországon 
százezrek kokszolnak, 350 ezer hétvégi 
drogfogyasztónk van…

A füttymûvészt legjobban az bosszan-
totta, hogy pont egy emlékezetesnek 
ígérkezô estén macerálták ôket. Ak-
kor, amikor a kender ipari hasznosítá-
sáról szerveztek beszélgetést. Épp a 
méltatlanul elfeledett kultúrnövény 
hasznos hozadékairól szerették volna 
tájékoztatni az érdeklôdôket. Már a 
terv is készen volt: „A mûvészet ol-
daláról, kreatív módon indulnánk el, 
és ismernénk meg a kendert. Inspirá-
lódva, szabadon, nyitottan egy új 
szemléletre…” Erreföl nem odamen-
tek a rendôrök?! (A jól értesült Juhász 
egyébként hatósági adatokkal is szol-
gál: „Ha a Teve utcai kapitányságon 
lenne ilyen teszt, ott is ez lenne az 
eredmény.”)

Idôközben a Józsefvárosi Magdolna 
Negyed Egyesület közleményt adott 
ki: „[…] az Auróra látogatói nagyban 
zavarják a lakosság nyugalmát. Az 
állandó, hajnalig tartó zajongás és mu-
latozás, a kábítószert és alkoholt fo-
gyasztók randalírozása, az általuk ha-
gyott kosz és szemét szinte élhetet-
lenné teszi a környezetet […], kérjük 
az önkormányzatot, azonnal zárja be a 
bûnbarlangot.”

Hogy mit szól a panaszosokhoz a 
haragvó Juhász? Nyilván fütyül 
rájuk. Ahogy szokott.

ahogy 
Pilhál György 

látta

Visszafoglalni a hídfôket!
Riadt hangokat hallok mostanában innen is, onnan is: lezárják a Lánchidat meg az 

alagutat. Felújításra szorulnak
A szakemberek nyilván tudják, mit kell tenni, megkönnyíti a dolgukat, hogy egyik 

másik helyen átlátni az elrozsdásodott lemezeken a hömpölygô folyamra. Persze 
elgondolkodik az ember, nem akkor kellett volna-e elvégezni ezt a munkát, amikor 
amúgy is korlátozások voltak a Clark Ádám téren a villamos alagútjának átépítésekor, 
vagy legalább most, amikor végre beépül az ostrom óta ott éktelenkedô foghíj? 

Megértem az aggodalmakat, mert több mint két évre tervezik a felújítást, és vannak 
tapasztalataink, például a Margit híd esetébôl, hogy az idô néha furcsán megnyúlik itt a 
Duna felett. De éppen a Margit híd példája mutatja, hogyan képes megújulni egy 
építmény, még ha paradox módon nálunk ez gyakran azt is jelenti, hogy helyreáll az 
eredeti állapota. S ami kevésbé látványos: modern és biztonságos lesz. De csak 
reménykedni lehet, hogy a cserére szoruló alkatrészeket már most gyártják valahol, 
hogy ne akkor kelljen elindítani a gyártást (közbeszerzés!), amikor már szétszedték a 
hidat.

Elsétáltam hát a Clark Ádám térre, felültem a júniusi kánikulában átforrósodott 
kôpillérre és bámultam a forgatagot. Eszembe jutottak a hetvenes évek, amikor itt az 
óra alatt, az újságos bódénak dôlve vártam egy lányt évekig, aki a négyes busszal jött 
Pestrôl, s mentünk is tovább a Németvölgyi út felé, vagy hozzánk 16-ossal fel, a Donáti 
utcába. A foghíjon, az egyik tûzfalhoz ragasztva akkor még állt a „Lánchíd presszó”, a 
hídon és az alagút bejárata felett is a „Kádár-címer” éktelenkedett, a sikló vonala 
beomolva, gazzal benôve, a tér közepén pedig virágból kirakva a vörös csillag. 
Felrémlett, hogy keddenként itt vonultunk át a „parkba”, Radics Bélát, a Minit, a P. 
Mobilt hallgatni. A nulla kilométerkô már akkor is ott állt, de a távolságok a trianoni 
határok után a ködbe vesztek. Országunk egykori csodaszép mozaik címere még 
félénken rejtôzködött, s a Várba vezetô út is le volt zárva.

Elbûvölve figyeltem a forgatagot. Az óra és az újságos rég eltûnt. A turistaáradat 
viszont lenyûgözô. Nézem az emeletes buszokat, kis városnézô riksákat, elektromos 
szerkentyûket. Bringásokat. Kétkerekû jármûveket, amelyeken állva suhannak a 
fiatalok. Hosszú limuzin is jön, hátul, mint egy nyitott teraszon távol-keleti üzletemberek 
pezsgôznek nagy vígan, s az ital a poharukban, mint a tenger hulláma, finoman lendült 
a kanyarokban. Az üzletember annyit tesz, hogy szeret jól élni, vélte Karinthy Frigyes, 
és ebben is igaza lehetett. A vendégek gyakorlottan egyensúlyoznak a poharaikkal s 
bámulják a világ egyik legszebb panorámáját.

Órákig ültem ott, néha felsandítva a turulra, a Sándor-palotára és a készülô kormány-
zati épületre. Északnyugat felôl sötét felhôk közeledtek, s a Várban a két daru, mint két 
hatalmas, légies gésa táncba kezdett. Együtt mozogtak, összehangolva, hangtalanul, 
bizonyosan valamilyen nagyon pontos érzékelô rendszer vezérletével, hogy a szelet 
megfelelô irányból kapják. Csak erre gondolhattam, mert egyébként olyan volt, mintha 
a marslakók irányítanák a kecses darutáncot, amelyhez kis idô múlva csatlakozott a 
Clark Ádám téren álló társuk is.

A Budavári Sikló elôtt egy lengyel utcazenész játszott amerikai dalokat. A Dunán 
rengeteg hajó siklott északról délre és vissza, de sajnos már nem a kedves lapátkerekes 
gôzöseim, amelyekkel a Dunakanyarba jártunk csavarogni, s imádtuk, hogy a hidaknál 
lehajtják büszke kéményeiket, mintegy tisztelegve Széchenyi István és Szent Margit 
elôtt.

És akkor eszembe jutott, hogy ha felújítják a Lánchidat, mindkét hídfôjét is meg kell 
újítani. Térré kell (vissza)változtatni. Nem kellenek ehhez milliárdok, még százmilliók 
sem. De a Széchenyi teret meg kell nyitni a publikum elôtt. Ugyanígy a Clark Ádám 
teret is. Néhány zebrát kell felfesteni. Padokat kihelyezni. Pár száz méter járdát 
lekövezni. Nem kell jelzôlámpa sem, más nagy költségû beruházás. A forgalom lassúbb 
már amúgy sem lehet, és csodálatos tereket nyerhetünk. A pesti hídfô mindig is tér volt: 
Széchenyi és Deák szobrával, középen pedig a koronázódombbal. Ferenc József még 

kilovagolt ide a Várból a négy nevezetes suhintást megtenni, IV. Károly már képtelen 
volt erre, építtetett magának egy dombot a Szentháromság téren. 

Erre a térre fut ki a Szent István-bazilikától a Zrínyi utca, itt áll a Magyar Tudományos 
Akadémia, szállodák sora. Nonszensz, hogy ez a tér ma el van zárva az emberek elôl. 
Óriási élet lesz ott, ha megnyílik. Koronázódomb sem kell, mélygarázs sem. Esetleg egy 
kioszk, ahol nyáron frissítôt, télen lélekmelegítô italt kaphat a megfáradt, de elbûvölt 
turista, vagy a pesti polgár.

Ugyanígy meg kell nyitni a Clark Ádám teret is. Ez jóval kisebb területû (körülbelül 
tízezer négyzetméter), de mégis tér. Onnan, az egykori vörös csillag közepérôl minden 
másként látszik. A híd kéjes ívben nyúlik egyik parttól a másikig, mint egy álmából 
ébredt csodálatos asszony. Az alagútnak látni a végét is, és a Vár méltóságteljesen 
tekint le az itt idôzô vándorra. A tér közepére el kell helyezni egy szimbólumot. 
Talapzatra, hogy az emberek lepihenhessenek a tövében. Nem robusztus szobrot, 
emlékmûvet. Inkább valami meglepô filigrán alkatot. Szívem szerint idehozatnám 
Radics Béla szobrát a Vôlegény utcából, s ô nézhetne dél felé, a Várkert felé, ahol sokat 
játszott egykor a Budai Ifjúsági Parkban. Végre világhírû lenne, a legmorbidabb sorsú 
rockzenész, akinek szobra ma is áll, de egyetlen koncertjérôl sem készült filmfelvétel, 
sôt egy valamire való hangfelvétel sem.

Egy pillanatra az is felmerült bennem, hogy a szoborparkból valamelyik rettenetes 
népboldogító szocialistát is ide lehetne helyezni, felemelt iránymutató karral az alagút 
felé. Lenintôl Münnich Ferencig széles a választék. De ezt aztán hamar elvetettem. 
Nem biztos, hogy megértenék az iróniát, s talán valaki még távlatot is látna az alagút-
ban.

A viharfelhô végül nem ért a Víziváros fölé, csak egy kis nyári zápor enyhített a 
hôségen. Már úton voltam a Fô utcán, de a kezdôdô esô elôl beléptem egy régi helyemre. 
Akocsmárosné körözöttes kenyeret kent nekem, a záporban csillogott a szemközti 
kapucinus templom kis mellvédje, s arra gondoltam, végtére is tíz éve még a Kossuth 
tér, a Szent István tér a bazilika elôtt és az Erzsébet tér is autóparkoló volt. Miért ne 
foglalhatnánk vissza ezt a két hídfôt. Biztosan kevesebb áldozattal jár és több haszonnal, 
mint a Don-kanyarnál tett kísérleteink Urivnál és Scsucsjénél. Átfutott az agyamon, 
hogy biztosan lesznek nagyon elkötelezett és független aktivisták, akik hozzá láncolják 
magukat az elpusztítandó tízezer fûszálhoz, s akár Strasbourgig is elmennek igazuk 
tudatában. Közben sátrakat is felvernek, transzparenseket feszítenek, naponta tüntet-
nek, kezükben dobozos sörrel, kipusztítva az egész zöld területet, s fôként az árvácská-
kat.

Aztán a különbözô akadémiai osztályok, mûvészeti szövetségek, csoportok, lobbisták 
harcolnak a zsûrizés, közbeszerzés, kivitelezés lehetôségéért. Pályázat, visszavonás, 
fellebbezés, Európai Unió: lesz itt minden. Bevetik a világörökség gittegyletet is. Szél 
Bernadett megszellôzteti, hogy Putyin szobrát akarják a Clark Ádám térre, a Jobbik 
plakátkampányba kezd, hogy visszaveszi a Széchenyi teret is (mert Mészáros Lôrinc 
vásárolta fel), Botka László pedig a „fizessenek a gazdagok” jelszóval a „fideszközeli” 
Széchenyi István jövedelmi viszonyait firtatja. Vágó István egy lakossági fórumon 
majd elmondja, hogy ô sokkal jobb gitáros, mint az a Radics Béla volt, s közben a 
hangszórókból a „Favágók” együttes örökzöldjei szólnak. Megszólal száz értelmiségi is, 
akik szerint a két hídfô pártállami présbe szorítja a Dunát, ezért ezt mindenképpen meg 
kell akadályozni, úgyhogy szedje elô mindenki a Duna Kör jelvényét. Aktuálisabb, mint 
valaha! Felvehetô a Közép-európai Egyetem (álnevén CEU) Nádor utcai épületének 
portáján.

Végre elállt az esô. Egy pillantást vetettem a Corvin téren álló „Lajos-kútra”, amelyet 
egy derék idegenbôl jött budai polgár emeltetett hálából, mert ez a város befogadta és 
jólétet biztosított számára. Kicsit megvigasztalt, lehetne ezt így is. És legyen is így. Fog-
laljuk vissza azt a két hídfôt.

Szerencsés Károly 
(Magyar Hírlap)
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Gertler Viktor, 2. 
Romantikus, 3. Párizsban, 4. A Mátrá-
ban, 5. Margaret Thatcher, 1979-tôl 
1990-ig volt kormányfô, 6. A portugáli-
ai Tejón, 7. Kiss Ernô altábornagy, 8. 
Lázár Vilmos ezredes, 9. Bánki Donát, 
10. William Bligh.

E heti kérdéseink:

1. Melyik európai ország nyerte el 

függetlenségét 1908-ban?

2. Melyik híres filmfesztivált rendez-

ték meg elôször 1946-ban?

3. Melyik olimpiai sportszám egyik 

távja 300 méter hosszú?

4. Milyen írói álnéven publikált John 

Griffith Chaney?

5. Hány körcikkbôl áll a darts tábla?

6. Ki írta a Don Juan címû szimfoni-

kus költeményt?

7. Mik voltak Nelson dmirális utolsó 

szavai?

8. Melyik a világ leghosszabb északi 

irányban folyó folyója?

9. Mennyi az értéke az Avogadro-

féle állandónak?

10. Melyik európai országban ural-

kodtak Csupaszlábú és Nagyszájú 

királyok?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Gratulálok asszonyom, Önnek 

gyönyörû kislánya született.
--- Peddig nekem azt mondták, fiam 

lesz!
--- A francba, már megint nem a 

köldökzsinórt vágtam el.
* * *

--- Miért nem jó ötlet az okos ember 
fejét megsimogatni?

--- ???
--- Mert vág az esze!

* * *
--- Jean! Mi volt ez a csörömpölés az 

utcán?
--- Egy autó be akart fordulni a mel-

lékutcába, Uram.
--- És?
--- Nem volt mellékutca.

* * *
--- Mi van az ôrült ló lábán?
--- ???
--- Pszicho-pata!

* * *
--- Ki az abszolút hidegvérû?
--- ???
--- Aki kijön egy lángoló házból, 

szájában cigivel, és még tüzet kér...
* * *

--- Mit csinálsz mostanában?
--- Semmit.
--- És melyik minisztériumban?

* * *
Két barátnô beszélget:
--- Te, igaz az, hogy ez az XXX arc-

krém tizenévessé varázsolja a bôrt?
--- Igaz, Sára ki is próbálta.
--- És?
--- Tiszta pattanás az arca.

* * *
Már 20 éve házas vagyok és még 

mindig ugyanazt a nôt szeretem.
--- Fantasztikus!
--- Igen, de elég veszélyes is! Ha a 

feleségem megtudja, agyonüt!
* * *

Nahát, Vilma, tényleg te vagy az? Öt 
év alatt annyit öregedtél, hogy alig 
ismertelek meg!

--- Én se akartam hinni a szememnek, 
hogy te vagy az, Zsófikám, de sze-
rencsére rád ismertem a ruhádról, 
amit már öt éve is hordtál.

* * *
Mondd, a te fônököd is minden reggel 

morcos? --- kérdi egyik titkárnô a 
másikat

--- Nem. Az enyém néha ágyba hozza 
a reggelimet.

Egyperces tudománySzûrhetô lesz az Alzheimer-kór
Egyáltalán nem természetes, hogy az 

ember idôsebb korára feledékeny 
legyen, fôleg az nem, ha már ismerôs 
helyen is eltéved, jól ismert arcokat 
sem ismer fel. Pont ez a baj elsô kézzel 
fogható jele, ilyenkor fordulunk or-
voshoz, aki azonban rendszerint már 
csak az Alzheimer-kór vagy más idôs-
kori demencia többé vagy kevésbé 
elôrehaladott állapotát tudja megálla-
pítani.
Az Alzheimer-kór ma gyógyítha-

tatlan betegség, ám ha idejében 
felismerik, könnyen és hatékonyan 
kezelhetô.

De hogyan ismerjünk fel valamit ide-
jekorán, egyértelmû tünetek nélkül? 
Ördögi kör, amibôl kitörési pontot 
jelenthet egy egyedülálló nemzetközi 
kutatás, amelyben magyar tudósok 
komoly szerepet játszottak: Nádasdy 
Zoltán, az ELTE PPK egyetemi do-
cense, a Texasi Egyetem kutatója és 
Török Ágoston, az MTA-SZTAKI tu-
dományos munkatársa és az ELTE 
PPK oktatója.
Összerázták a helysejteket
A szakemberek azon dolgoznak, hogy 

már az intô jelek megjelenése elôtt 
felismerhetô legyen az Alzheimer-kór, 
idejében megkezdôdhessen a kezelés, 
ami jelentôsen kitolhatja az egészség-
ben eltöltött éveket, és az élettarta-
mot.

Az út végén egy olyan szûrôvizsgá-
latot képzeljünk el, ahol az ember 
bemegy egy vizsgálószobába, a fejére 
elektródákat helyeznek, szeme elé egy 
3D-s szemüveget, és kezdetét veszi 
egy virtuális séta. A végére pedig 
kiderül, érinti-e az Alzheimer-kór, 
vagy sem –-- mondja a 24.hu-nak 
Török Ágoston.

Ez a jövô. Ma még “csak” az agyban 
található rácssejtek kutatásánál tar-
tunk. Ezek szerepe akkor lesz érthetô, 
ha visszamegyünk a ’70-es évekbe, az 
úgynevezett helysejtek megismerésé-
nek idejére. A hippokampuszban talál-

zett kísérletek ebben az esetben is 
megismétlik-e az eredményt?

Elképesztôen komplex kísérletekre 
volt szükség: az entorhinális kéreg 
ilyen típusú vizsgálata elektródák 
beültetését igényli, ami csak felnyitott 
koponyával lehetséges. Az alanyok 
súlyos epilepsziával küzdô betegek 
voltak –-- természetesen beleegyezé-
sükkel ----, akiken épp agymûtétet 
végeztek, amelynek során ezeket az 
elektródákat diagnosztikai céllal beül-
tették.

Kiderült: embereknél másképp mû-
ködik, mint rágcsálóknál, a mi agyunk 
rácssejtjeinek mintázata alkalmazko-
dik a tér méretéhez, amiben tájékozó-
dunk.

És ennek mi a jelentôsége? Mi az, 
amitôl a felfedezést a tudomány ele-
fántcsonttornyából a gyakorlat tala-
jára ereszkedik –-- kérdezi joggal a 
laikus.
“Ezen dolgozunk”
Az, hogy a rácssejtek aktivitásában 

mért eltérés már akkor utalhat a 
betegségre, amikor a tünetek a beteg 
számára érzékelhetô módon még meg 
sem jelentek. És mivel embereket 
akarunk gyógyítani, így elsôsorban 
saját rácssejtjeink mûködését kell 
minél jobban megismernünk és aktivi-
tásukat mérhetôvé tennünk.

Meglehetôsen új kutatási terület, 
amelyben ezek az eredmények mér-
földkônek számítanak, az út végén 
pedig az Alzheimer-kór “leküzdése”, 
az élethosszig tartó egészség vár.“Ezen 
dolgozunk”--- mondja Török Ágoston, 
és ennél szebb nem is lehet a végszó. 
De nem is végszó, mint ahogy a rács-
sejtek mûködésének ismerete sem 
csak az Alzheimer-kór megértésében 
és leküzdésében segít.

Tudja-e, hogy mi is az a 
dögrovás?

Amikor valaki nagyon nem érzi jól 
magát, szokták rá mondani, hogy dög-
rováson van, vagy az ember saját ma-
gára is használja ezt a kifejezést, ami-
kor cudarul érzi magát.
Jó gazda szeme hizlalja nyáját
A szólás a régi pásztorok egy szoká-

sából ered.
A pásztor a rá bízott jószágok számát 

egy szögletes pálcába rótta, jobbról 
balra haladva. Az állat sorszáma 
mellett megjelölték a nemét, korát, és 
a tulajdonosát is.

Azokat az állatokat, amelyek elpusz-
tultak egy vadállat támadása miatt, 
vagy mert betegek voltak, külön pál-
cába vésték.

Ezt, az elhullott állatokat nyilvántartó 
vésett listát hívták dögrovásnak.

A dögrováslistára azok az állatok is 
felkerültek, melyek még nem pusztul-
tak el ugyan, de már annyira betegek 
voltak, hogy felépülésükre nem volt 
semmi remény. Innen vették át, és 
használták ezt a kifejezést arra az em-
bere, akit betegség gyötört, vagy ép-
pen nem volt jó a közérzete.
De sok van a rovásán!
A “sok van a rovásán” is hasonló ere-

detû szólás. Számos népnél évszáza-
dokon át dívott az az ôsi szokás --- 
Magyarországon egészen a 19. század 
végéig ---, hogy a számszerû adatokat, 
így különösen az adósságokat, a hitel-
be vásárolt árut, italt, de a beszedett 
adót is rováspálcikákra jegyezték fel, 
a fent említett módon.

A számok bevésése után a pálcikát 
ketté hasították, az egyik fele annál 

* * *
Két barátnô beszélget:
--- Képzeld --- dicsekszik az egyik, aki 

már régóta férjnél van ---, tegnap a 
közértben valaki „kisasszonynak” szó-
lított!

--- Világos --- feleli a másik, aki még 
hajadon. --- Ki gondolná rólad, hogy 
akadt valaki, aki elvett?

* * *
Na, mi újság, végül is átmentél az 

autóvezetési vizsgán? --- kérdi Bíbor-
kát a barátnôje.

--- Igen, sikerült.
--- Akkor miért nem látlak soha 

vezetni?
--- Nézd, engem ötször megbuktattak, 

mire jogosítványt kaptam. Nem leszek 
bolond most kockára tenni!

* * *
A Rákosi-rendszerben zsúfolt villa-

moson utaznak az utasok. Két barát 
unatkozik, az egyik a másiknak po-
litikai viccet mesél:

--- Tudod, mi a különbség Kína és 
Magyarország között ?

--- Nem --- mondja a másik.
--- Míg Kína a mosoly országa, addig 

ami itt van, az tiszta röhej.
Egy harmadik férfi, aki mellettük áll 

és hallgatja a vicceket, megszólal:
--- Tudja, hogy mi a különbség a 

villamos és maga közt?
--- Nem --- mondja a férfi.
--- A villamos továbbmegy, maga 

pedig velem jön.
* * *

Két rab összekerül a börtönben.
--- Te miért kerültél ide? --- kérdezi az 

egyik.
--- Izgatásért: szidtam a rendszert. És 

te?
--- Nyugtatásért: azt mondtam, úgy-

sem tart ez már sokáig...
* * *

–-- Kérek öt tyúkot és öt kakast.
--- De asszonyom, öt tyúkhoz elég egy 

kakas is.
--- Ugyan már! Tudja ön, mi az: 

várni?!
* * *

--- Hányadik születésnapját ünnepli, 
asszonyom?

--- Pontosan ugyan annyit, ahányas 
cipôt viselek!

--- És hányas cipôt hord?
--- Harmincötöst!
--- Nem szorítja egy kicsit?

* * *
Mi az ideális férfiparaméter egy 

nônek???
90-200-42.
90 éves, 200 millkója van, és 42 fokos 

láza.
* *  *

Honnan tudod, hogy egy férfi meg-
csal?

--- ???
--- Elkezd hetente kétszer zuhanyoz-

ni.
* * *

Miért kövérebbek a férjes nôk, mint 
az egyedülállók?

--- ???
--- Az egyedülálló nô hazamegy, be-

lenéz mi van a frizsiderben, és megy a 
hálószobába. 

A férjes asszony hazamegy, meglátja 
mi van a hálóban, és kimegy a fri-
zsiderhez.

* * *
Miért vannak szôrös és szôrtelen 

mellû férfiak?
--- ???
--- A szôrös mellû leesett a fáról, a 

szôrtelen lecsúszott...

hatók, lefedik a körülöttünk lévô teret: 
minden egyes helysejt “kinéz magá-
nak” egy pontot a térben, ahogy elér-
jük azt a helyet, aktivizálódik, a szak-
emberek úgy mondják, tüzel.

Például az egyik tôlünk egy méterre, 
a másik egy két méterre, a harmadik 
egy három méterre lévô ponton. Ezek 
alapján azt várnánk, hogy a helysejtek 
ezt a térképet rögzítik, ahol az egyik 
sejt vagyunk mi, a hozzánk legköze-
lebbi pont lenne egy másik sejt és egy 
távolabbi pont egy harmadik. De mi 
van akkor, ha másik irányból jövünk?

Akkor egy másik térkép kellene más 
helysejtekkel, és így tovább. Ugyan-
úgy minden helyiségre kellene egy 
helysejttérkép, ahol valaha megfordul-
tunk. De nem ez történik. Ahelyett 
hogy az agy minden környezetre és 
minden nézôpontra kreálna egy-egy 
sejttérképet, egy koordinátarendszert 
használ, amelyben a fontosabb tárgyak 
helye rögzítve van. Így a saját helyze-
tünk is, amelynek mozgását követi 
agyunk lépésrôl-lépésre, mint egy mi-
ni GPS egy apró térképen.
Koordinátarendszer az agyunk-

ban
Évtizedekig kutatták a sejtszintû 

alapját annak, honnan „tudják” a hely-
sejtek hol kell tüzelni,illetve hogy az a 
pont ahol tüzelnek, a térnek valóban 
ugyanaz a pontja, ahol tegnap is tüzel-
tek és holnap is így fognak tenni. Vé-
gül 2005-ben a norvég Moser házas-
pár a hippokampusz melletti 
agyterületen, az úgynevezett entorhi-
nális kéregben felfedezte a rácssejte-
ket, amelyek már valóban az agyunk-
ban lévô “belsô térkép” alapjait 
jelentik. Eredményük kevesebb mint 
10 év múlva orvosi Nobel-díjat érde-
melt.

Ezen sejtek aktivitása volt a hiányzó 
láncszem, ami a helysejtek aktivitása 
és az állatok helyváltoztató mozgása 
közötti kapcsot képezi. Mûködésük 
nagyon bonyolult, de azt már tudjuk, 
hogy az entorhinális kéregben a sejtek 
egy része a tér rácspontjaiban tüzel-
nek és így hozzájárulnak az agyunkban 
lévô virtuális koordinátarendszer 
kialakulásához.

Képzeljük el, hogy több négyzethálós 
papírlapot teszünk egymásra úgy, 
hogy azok kicsit el vannak csúsztatva 
egymáshoz képest, de a vonalak pár-
huzamosak maradnak. Minden rács-
sejt egy ilyen négyzethálónak felel 
meg. Amikor a térben mozgunk, akkor 
egy ilyen rácssejt tüzel abban a pilla-
natban, amint áthaladtunk az ô 
négyzethálójának egyik csomópontján 
–-- mondja Török Ágoston.

A rácssejtek szerepe tehát a térbeli 
tájékozódás, a haladási sebesség érzé-
kelése, a helyváltoztatás reprezentálá-
sa.
Emberre is igaz?
Nem bonyolítjuk tovább, a lényeg, 

hogy Edvard és May-Britt Moser 
patkányokban vizsgálta a rácssejteket. 
Kutatásuk egyik legfontosabb ered-
ménye pedig az volt, hogy e koor-
dinátarendszer léptéke független at-
tól, mekkora a környezet. A tüzelési 
mintázat pontosan ugyanakkora, ha az 
állatok egy kis helyiségben vagy egy 
óriási hallban tartózkodnak.

Sok esetben igaz, hogy a rágcsálókkal 
kapott eredmények egy az egyben ki-
terjeszthetôk az emberre is. Az ELTE 
tudósainak részvételével zajló mostani 
kutatás viszont arra kereste a választ, 
vajon az emberek részvételével vég-

maradt, akinek tartoztak, a másik pe-
dig az adósánál. A behajtáskor a két 
pálcát összeillesztették, így ellenôriz-
ték, hogy az adós lerótta-e a tartozását 
.

A szólás-mondást késôbb már nem 
csak a pénzadósságra használták, ha-
nem arra is, hogy ha valakit hibázta-
tunk valamiért, hibájául, bûnéül rójuk 
fel, amit tett.
Rója az utcákat a házról-házra 

járó
A 14. századtól szokássá vált, hogy ha 

a királynak nem volt elegendô jöve-
delme, rendkívüli adót vezetett be, 
amelyet –-- a nemesi adómentességre 
figyelemmel --- természetesen a 
jobbágyokkal fizettettek meg.

Ezt a rendkívüli adót az egésztelkes 
jobbágyokra vetették ki, illetve tôlük 
szedték be.

Ilyen esetben az adózók összeírásához 
királyi rovókat küldtek ki, aki minden 
portát bejártak és feljegyezték, azaz 
felrótták az adó alá esôk nevét. Innen 
került át ez a kifejezés azokra, akik 
bejárnak minden területet, összevissza 
kóborolnak, illetve házról házra jár-
nak.



05:25 Balatoni nyár 
06:50 Öt kontinens 
07:20 Ridikül Jó társa-

ságban röpül az idô?
08:10 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 

  08:25 Orosz nyelvû hírek 
 08:35 HungarIQ - Minden, 
ami magyar (2011) Gyôrffy 
István lencséi, Harci heli-
kopterek, Kojak nyalókák,    
09:05 Világ 
09:30 Summa 
09:50 Isten kezében
Csinódi történet
10:20 Unitárius magazin
10:55 Angol nyelvû hírek 

 11:20 3:1 a szerelem javára 
(1937) Magyar romantikus 
film  Szereplôk: Bársony 
Rózsi (Grete Müller),  Bili-
csi Tivadar (Borbély), Fó-
nay Márta (Szállodai szoba-
lány), Pethes Ferenc (Fut-
ballista) A magyar fut-
ballválogatott Bécsben ve-
reséget szenved az osztrá-
koktól. A mérkôzés után a 
csapat edzôtáborba utazik. 
Fiúruhában velük tart a sér-
tôdött Grete, akinek vôle-
génye, a skót Bob McGregor 
elkésett az esküvôrôl. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:15 Médiaklikk
13:35 Ízôrzôk Nemes-

nádudvar, a Baja közelében 
fekvô településre látogat-
tunk el. A török idôk után 
elnéptelenedett területre 
német telepesek költöztek, 
akik kiválóan értették a 
szôlômûvelés minden csín-
ját-bínját.
14:10 Öt kontinens 
14:40 Itthon vagy!
15:05 Roma Magazin
15:30 Domovina
16:05 Család-barát válo-

gatás
17:05 Balatoni nyár 
19:00 Magyar rock (2009)
20:00 Hogy volt?! (2016) 
Az örök díva- Karády 

Katalin „A szívemben, 
titokban, ezeregy nagy titok 
van” – énekelte az Egy tál 
lencse címû filmben. Ezeket 
a sorokat önvallomásként is 
értelmezhetjük, hiszen az 
örök díva élete szinte csak 
titkokból állt. 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - III. évad (2012)
Kísért a múlt Magyar 

bûnügyi tévéfilmsorozat 
Egy árvaházban brutális 

gyilkosság történik. A nyo-
mozás során fény derül Pet-
ra tragikus múltjára is.
22:35 Életmûvész (2013) 
Rákóczi Feri
23:30 Kulturális Híradó

00:00 Mindenki Akadémiája
00:30 Hazajáró (2012) 
Nemere-hegység - és az 

Úz-völgye hôsei
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek 

 01:30 Szenes Iván írta 
Andreával (2016) 
02:25 3:1 a szerelem javára  

1937) Magyar romantikus 
film  (ff.)
 04:05 Hogy volt?! (2016)

 Karády Katalin
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

2017. június 29. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Július 3. hétfô Július 4. kedd Július 5.  szerda

Július 6.  csütörtök

Július 7. péntek Július 8.  szombat Július 9.  vasárnap 

05:25 Balatoni nyár
07:20 Ridikül  Extrémek, 

avagy mi kell a csúcstel-
jesítményhez?
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 

 08:25 Orosz nyelvû hírek 
 08:40 Térkép
09:10 Család és otthon 
09:35 Magyar gazda
09:55 Evangélikus riportok 
10:25 Református riportok 
10:50 Reformáció hétrôl 

hétre
11:05 Angol nyelvû hírek 

  11:30 Ingyenélôk (1979)
  Magyar tévéjáték
Szereplôk: Szemes Mari 

(Kamilla), Darvas Iván 
(Bencze), Czeglédy Sándor 
(Mosolygó), Peremartoni 
Krisztina (Irén), Hegedûs 
D. Géza (Darvas), Bencze 
Ferenc (Timót), Hámori 
Ildikó (Elza), Csiky Gergely 
társadalomkritikusdrámájá
-nak hôsnôje egy sohasem 
élt szabadságvértanú álöz-
vegye, aki egy hivatásától 
tisztességtelen üzelmei mi-
att eltiltott ügyvéddel és 
egy házasságszédelgô, le-
csúszott nemes úrral igyek-
szik minél többet harácsolni   
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Hazajáró
13:50 Térkép 
14:20 Életkor 
14:45 Srpski ekran 
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:15 Unser Bildschirm 
Német nyelvû nemzetiségi        

15:40 Útravaló 
16:00 Család-barát válo-

gatás
17:00 Balatoni nyár
19:00 Magyar rock (2009) 
20:00 Banán, pumpa, kurbli 

- L’art pour l’art Társulat 
(2012) Az öngyilkosjelölt és 
a többiek...   Zsolt büntelenül 
zavarja meg a mûsort civil 
maszekolásával. Egy hard 
rock dal segítségével meg-
tudhatjuk, mi történik, ha 
Róbert nôt lát
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - III. évad (2012)
A sápadt MadonnaMagyar 

bûnügyi tévéfilmsorozat 
A magyar állam visszakap 

egy nagy értékû festményt 
Oroszországtól. A képnek 
azonban még a kiállítása 
elôtt nyoma vész. 
22:35 Életmûvész (2013) 
Rákóczi Feri 2.
23:30 Kulturális Híradó

00:00 Mindenki Akadémiája 
00:30 Hazajáró (2012) 
Alsó-Garam-mente - Kurta-

szoknyás falvak között
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek 

 01:30 Szenes Iván írta 
Andreával (2016) 
02:25 Ingyenélôk (1979)

 Magyar tévéjáték
03:40 Világörökség Portu-

gáliában (2008)
A Szent Jeromos Kolostor
 04:05 Banán, pumpa, 

kurbli - L’art pour l’art 
Társulat (2012) Öngyilkos-
jelôlt és a többiek. 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár
07:20 Ridikül Mi és ki rejlik 

a siker mögött?
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 

 08:25 Orosz nyelvû hírek 
 08:40 Magyar Krónika
09:10 Médiaklikk
09:35 Útravaló
09:45 Az én ’56-om (2016)
Simon Ferenc
09:55 Tanúságtevôk
10:25 Kereszt-Tények 
10:35 Így szól az Úr!

 10:40 Reformáció hétrôl 
hétre
10:45 A Biblia a magyar 

képzômûvészetben (2012)
 Munkácsy: Ecce Homo
11:05 Angol nyelvû hírek
11:35 Az OP-ART kalap 

(1967) Magyar tévéfilm  
Szereplôk: Garas Dezsô 
(Lajos, a vôlegény), Szilvás-
sy Annamária (Lili, a meny-
asszony), Moór Marianna 
(Bea, modell), Buss Gyula 
(fotós), Egri István (Gyula, 
az após), Fónay Márta 
(Erzsike, az anyós), Kiss 
Manyi, Lorán Lenke, Pethes 
Sándor (Béla bácsi), Fôhôse 
Lajos, a vôlegény (Garas 
Dezsô), aki esküvôjére ké-
szülve kölcsön kéri barátja 
lakását és kocsiját, de ezek-
kel együtt a kutyáját is 
megkapja. A kutyus meg-
dézsmálja egy fotómodell 
op-art kalapját, amibôl csak 
egy van Budapesten. A 
fotós megfenyegeti 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Kék bolygó 
13:40 Az én ’56-om (2016)
Marton Gyula András
13:50 Az én ’56-om (2016) 
Somogyi Gabriella
14:00 Magyar Krónika
14:35 Család és otthon 
15:00 Rondó
15:55 Család-barát válo-

gatás
16:55 Balatoni nyár 
18:55 Magyar rock (2009)
20:00 Nem csak a 20 

éveseké a világ (2003)
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - III. évad (2012) 
Egy fotós élete Magyar 

bûnügyi tévéfilmsorozat 
22:35 Életmûvész (2013) 
Gianni 2.
23:30 Kulturális Híradó 
00:00MindenkiAkadémiája
00:30 Hazajáró (2012)  Kö-

zépsô-Ipoly-völgy - Balassa-
gyarmattól  Kárpátok 
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvû hírek 

 01:30 Szenes Iván írta 
Andreával (2016)
02:20 Az OP-ART kalap 

(1967) Magyar tévéfilm
03:35 Nyitott stúdió (1996) 
Zurgó együttes
04:05 Nem csak a 20 

éveseké a világ (2003)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár 
07:20 Ridikül
Kész krimi az életük
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 

  08:25 Orosz nyelvû hírek 
 08:40 Rejtélyes XX. század 
- Kun Miklós mûsora 
09:10 Iskolapad 
09:30 Élô egyház
09:55 Katolikus krónika 
10:20 Isten kezében
10:55 Angol nyelvû hírek 

  11:20 Alkony (1985)
  Magyar tévéjáték  Mendel 
Krik, az odesszai zsidó fu-
varos dacol az idô múlásá-
val, élete alkonyán is rette-
gésben tartja családját, 
nem tiszteli se a családi, se a 
vallási normákat. A nagy 
természetû ember a kocs-
mában vedeli a vodkát, 
megcsalja a feleségét, fiai-
nak nem enged beleszólást 
az üzletbe, leányának nem 
ad hozományt. Jevdokija 
Potapovna leánya, a szép 
Maruszja hatására Mendel 
teljesen elveszíti a maradék 
eszét, kis híján elkotyave-
tyéli a családi vállalkozást.    
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Kosár 
13:40 Rúzs és selyem 
14:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
14:40 Esély
15:05 P’amende
15:30 Öt kontinens 
16:00 Család-barát válo-

gatás
17:00 Balatoni nyár 
18:55 Magyar rock (2009) 
20:00 Évszakok Balázs 

Fecóval (2000) 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - III. évad (2012)
A csótány Magyar bûnügyi 

tévéfilmsorozat Ravasz csa-
ló szedi áldozatait elhunytak 
friss örökösei között. A 
K.Ü.O. nyomozóit is kis 
híján csôbe húzza, mire a 
nyomára bukkannak.
22:35 Életmûvész (2013)
Szarvas József
23:30 Kulturális Híradó

00:00 Mindenki Akadémiája 
00:30 Hazajáró (2012) 
Középsô-Ipoly-völgy - 

B a l a s s a g y a r m a t t ó l 
Ipolyságig 2.a Tömösi-
szorosig Erdélyben, Felvi-
déken, Kárpátalján, Délvi-
déken, Muravidéken, Ôrvi-
déken és belsô-Magyaror-
szágon hol gyalog, hol 
szekérrel, kerékpárral vagy 
kenuval halad vándorútja 
során.
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek
01:30 Szenes Iván írta 
02:20 Alkony (1985)

  Magyar tévéjáték
Szereplôk: Balogh Erika 

(Maruszja, a lánya), Drahota 
Andrea (Dvorja, a lánya), 
Forgács Péter (Szenyka To-
pun), Mendel Krik, az 
odesszai zsidó fuvaros dacol 
az idô múlásával, élete alko-
nyán is rettegésben tartja 
családját
04:05 Évszakok Balázs 

Fecóval (2000) 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár 
07:25 Ridikül
Apáról fiúra
08:15 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek 

  08:30 Orosz nyelvû hírek 
  08:45 Unió28
09:05 Itthon vagy! 
09:30 Hazajáró 
10:00 Rúzs és selyem
10:30 Öt kontinens
10:55 Angol nyelvû hírek 

 11:25 A piros bugyelláris 
(1938) Magyar játékfilm  
Csillag Pali ôrmester bú-
csúzik Mencikétôl, s közben 
elveszíti bugyellárisát. Egy 
másik faluban Zsófi várja - 
immár hat esztendeje. 
Csakhogy idôközben férjhez 
ment Török bíróhoz, aki 
azonban visszaengedné 
Csillag Palihoz. Csapatával 
meg is érkezik a legény. 
Elveszett bugyellárisában 
volt a huszárok zsoldja. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Németh János, Az 

agyag hangján szólnak a 
formák - Portréfilm Németh 
János szobrászmûvészrôl 
14:15 VASUTASNAP
Vasúti építészet Magyar-

országon (2015)  Magyar 
ismeretterjesztô film
15:15 Család-barát 
16:50 Balatoni nyár
18:50 Térkép
19:20 Ízôrzôk (2016)  Hidas
Három nemzetiség él itt 

békés egymás mellett élés-
ben: németek, bukovinai 
székelyek és romák.
20:00 Mindenbôl egy van 

(2011)  1. Gyógyszerkísérlet, 
2. Félix állásinterjúja Anikó 
Félixet kéri meg, hogy 
segítsen a konyhán, 
 21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Szerelmi álmok 

(1935) Magyar-német-oszt-
rák játékfilm  (ff.)
Duday Mária grófnô báró 

Eötvös Péter menyasszonya. 
De amikor  találkozik Liszt 
Ferenccel, házasság helyett 
inkább Weimarba megy, 
hogy a tanítványa lehessen.  
23:10 Tóth János 12. rész 
Kilépés a komfortzónából
Magyar sitcom sorozat 
 23:35 Opera Café

  00:05 Evangélium
  00:30 V i l á g ö r ö k s é g 
Portugáliában (2008)
  Az Alcobaca-i kolostor
 00:55 Himnusz     
 01:00 Híradó
 01:15 Angol nyelvû hírek 

   01:30 Gasztroangyal 
  02:20 Szépek és bolondok 
(1976)  Magyar játékfilm
 04:05 Mindenbôl egy 

van  1.Gyógyszerkísérlet, 2. 
Félix állásinterjúja bôvel-
kedik kacagtató jelenetek-
ben...
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár
07:25 Térkép
07:55 Gasztroangyal ezút-

tal annak jár utána, hogyan 
lehet gazdaságosan finom 
és egészséges ételeket ké-
szíteni.
08:50 Német nyelvû hírek
08:55 Kínai nyelvû hírek 

 09:00 Orosz nyelvû hírek 
 09:15 Minden tudás
09:40 Profit7
10:00 Kárpát expressz 
10:25 Noé barátai - Minden, 

ami állat (2015) 
10:50 Térkép
11:20 Angol nyelvû hírek 

 11:40 A döntô pillanat 
(1938) Magyar játékfilm  
Szereplôk: Kabos Gyula 
(Kulinyi), Páger Antal (Bá-
lint Gábor), Tolnay Klári 
Papp Éva most végezte el a 
fôiskolát. Férje Bálint Gá-
bor is színész. Együtt sze-
retnének szerzôdést kötni, 
de nem sikerül, csak vidé-
ken.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Nagyok
13:40 Reformáció hétrôl 

13:55 Rejtélyes XX. század 
- Kun Miklós mûsora 
14:25 Tôkéczki és Takaró: 

15:00 A Balaton hullámain 
(2017)   A film a legszebb 
klasszikus hajók és a vitor-
lás sport hétköznapjai
 15:55 Család-barát
  17:30 Balatoni nyár 
18:55 Öt kontinens 
19:25 Szerelmes földrajz 
Komlósi Ildikó Kossuth-

díjas operaénekesnô
20:00 Gasztroangyal (2017
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 A becsület útján 

(2016)  Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  A film 
Koszorús Ferenc vezérkari 
ezredes 1944-es páncélos 
akciójáról szól.
22:35 On the Spot (2014)
Diktátorok gyermekei - 
23:30 Hangvilla
00:00 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
00:30 Mesterember 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek 

 01:30 Hogy volt?! (2016)
Psota Irén emlékére
02:20 MURÁTI LILI 105 

Fizessen, nagysád! (1937)
Szereplôk: Jávor Pál 

(Szilágyi Péter), Muráti Lili 
Fábry Ágoston malomtu-
lajdonos lányának, jó partit 
remél.
03:3 A döntô pillanat (1938)   

Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Kabos Gyula 

(Kulinyi), Páger Antal 
04:40 Világörökség Portu-

gáliában (2008)
Az Alto Douro-i szôlôvidék
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár
07:20 Ridikül 
Oszd be, és uralkodj!
08:15 Német nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek 

  08:25 Orosz nyelvû hírek 
  08:40 Nagyok
09:10 Esély
09:35 Kék bolygó 
09:55 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
10:20 Új nemzedék 
11:00 Angol nyelvû hírek 

11:10 Világörökség Portugá-
liában (2008) 
Angra do Heroísmo
11:50 Ôk tudják, mi a 

szerelem (1984) Magyar 
tévéjáték  Szereplôk: Tolnay 
Klári (Estella), Sinkovits 
Imre (Hektor), Schütz Ila 
(Charlotte), Haumann Péter 
(Adolphe), Békés Itala (Szo-
balány), Hûvösvölgyi Ildikó 
(Loulou)1864, Lyon. Nagy a 
felfordulás, mert a város 
híres szülötte, a muzsikus 
király, Hektor Berlioz hang-
versenyt ad. A viharos 
sikerû hangverseny után az 
ôsz mester éjjeli zenét ad 
ifjúkori nagy szerelmének, 
szíve királynôjének.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Magyar gazda 
13:40 Nagyok
14:10 Kárpát expressz
14:35 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:05 Ecranul nostru 
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:30 Zebra 
15:50 Család-barát válo-

gatás
16:45 Balatoni nyár
18:45 Magyar rock (2009)
19:45 Legenda (2013)

  Locomotiv GT
Magyar zenei mûsor
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 HACKTION ÚJRA-

TÖLTVE - III. évad (2012)
PatthelyzetMagyar bûnügyi 
tévéfilmsorozat Egy két-
ségbeesett férfi túszul ejt 
egy családot saját otthoná-
ban. Vajon mi a célja, és 
hogyan lehetne megmenteni 
a túszokat? Szondi tudja a 
választ.
22:35 Életmûvész (2013)
Gianni
23:30 Kulturális Híradó

00:00 Mindenki Akadémiája 
00:30 Hazajáró (2012) Bu-

cses-hegység- Emléktúra az 
ezeréves határon megannyi 
magyar emlék kíséri a 
„Hazajáró” soha véget nem 
érô útját. Barca-rozsnyó, Bu
stény,Babelemenedékház,    
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek 

 01:30 Szenes Iván írta 
Andreával (2016)
02:25 Ôk tudják, mi a 

szerelem (1984)  Magyar 
tévéjáték  1864, Lyon. Nagy 
a felfordulás, mert a város 
híres szülötte, a muzsikus 
király
03:20 Nyitott stúdió (1992)  
Ternipe együttes (Ifjúság)
03:45 Legenda (2013)

  Locomotiv GT
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

Közönségszolgálat
Postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Telefonszám: +36 1 759 5050
E-mail: kozonsegszolgalat@mtva.hu
Munkatársaink munkanapokon reggel 8 és este 18 óra 

között várják a nézôk, a hallgatók telefonhívásait, és 
válaszolnak a beérkezô levelekre. Munkanapokon este 
18-tól reggel 8-ig, illetve a hétvégi és más szabadnapokon 
üzenetrögzítô fogadja a hívásokat.

MTVA – közmédia közönségszolgálat – 
írjon nekünk, telefonáljon nekünk.
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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

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

72 ÉVES ÖZVEGY FÉRFI 

VAGYOK. 

Rendezett körülmények 

között Melbourneben élek. 

Szeretnék megismerkedni 

egy 65-70 év közötti 

hölgyel, 

aki teljesen független és 

szereti a természetet.  

Tel.: 9792-0913

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

FORDITÓT keresek angolból ma-

gyarra, 41 oldalas könyvre. Olda-

lanként $20-t fizetek. Hivja Paul 

Lászlót a 0457 115-585 számon.

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.

SZAKÁCSOT KERESÜNK, a va-

sárnapi ebéd elkészitésére, a Bocs-

kaiban. Érdeklödni a 0407 683-002 

vagy 9439 7067 számokon

58 ÉVES, FIATALOS magyar férfi 
keresi, 60 éves korig független hölgy 
társaságát. Bizalmasan kezelt levelet 
St.Kilda Beach jelígére a melbournei 
szerkesztôség címén várok, vagy 
telefon: 0481 836-736

BEJÁRÓ TAKARITÓNÔT leresünk 

csütörtöki napokra Elsternwick-i 

otthonunkba. Érdeklôdni a következô 

telefonszámon lehet: 0412 126-914

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed 
Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing Lic. No. 
102602 Mobile: 0400 059-290

KIADÓ HÁROM HÁLÓSZOBÁS 

egy fürdôszobás ház Narre Warren-

ben. Közel a Freeway-hez, Fountain 
Gate vásárló központhoz. Megosztott 

költség hozzájárulás. Nagy méretü 

szoba heti bére $180.-, kisebb méretü 

$170.-   A  lakbérben csak az Internet 
van. Bôvebb felvilágosítás 0419 197-

962 Justin

BENTLAKÓ HÁZVEZETÔNÔT 
keresek full-time állásra Vaucluse-ba 
különálló 1 hálószobás összkomfortos 
lakással. Megfelel középkorú házas-
párnak, a férjnek lehet külön munka-
helye. Újonnan érkezett házaspárnak 
kiváló megoldás. ÉrdeklŒdŒk hívják 
Ibit a 0400 776 796 számon.


