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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Deák Dániel, a Nézôpont Intézet elemzôje szerint: „Arról van szó, hogy 

gyárt egy álhírt az itteni, Soros György által finanszírozott sajtótermék, ame-
lyet ezt követôen külföldön nemzetközi lapok is átvesznek és tényként kezelnek, 
miközben egyáltalán nem igazak azok a hírek, nem megalapozottak és különbö-
zô balliberális véleményeken alapul. Ez egy nagyon komoly veszélyt jelent (…)” 
–-- nyilatkozta az elemzô.

A NATO határozottan cáfolta a brüsszeli lapban megjelenteket. Az Észak-
Atlanti Szerzôdés Szervezete a Magyar Idôknek azt írta: Magyarország értékes 
tagja a katonai szövetségnek, és minden bizalmas információhoz hozzáfér, 
amihez a többi tagállam is.

A NATO közleménye külön kiemelte Magyarország koszovói és afganisztáni 
szolgálatait, emellett pedig hangsúlyozták Magyarország szerepét a NATO 
keleti régiójának kollektív védelmében.

Egyre több támogatás jár 
az iskolakezdéshez

Egyre több támogatást, segítséget kapnak a családok az iskolakezdéshez - 
mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületé-
nek elnöke az M1 aktuális csatornán.

A tankönyvcsomagok átlagosan 10-12 ezer forintba kerülnek, nagyobb gyer-
mekeknél a nyelvkönyvek miatt akár 16 ezer forintba is.

A szeptemberben kezdôdô új tanévtôl már nemcsak az alsó tagozatos diákok, 
hanem az 5-9. osztályos tanulók is ingyen kapják a tankönyveket, ez egy kétg-
yermekes családnál 24 ezer forintot is jelenthet--- fejtette ki Kardosné Gyurkó 
Katalin. A NOE elnöke hozzátette, a három vagy többgyermekes családok már 
korábban is ingyen jutottak a tankönyvekhez.

Kardosné kedvezônek nevezte azt is, hogy augusztusban dupla családi pótlé-
kot kapnak a családok, és korábban folyósítják a szeptemberi járandóságot. Így 
könnyebben fel tudnak készülni az iskolakezdésre, a szükséges felszereléseket 
idôben meg tudják venni.
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Augusztus 20-án István névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bernárd, 
Bernát, Éliás, Eliél, Eliot, Elton, Fili-
bert, Megán, Ozmin, Samu, Sámuel, 
Samuella, Stefán, Stefánia, Stefi, Vajk 
névnapja van.
Augusztus 21-én Sámuel, Hajna 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Baldvin, 

Erik, Erika, Franciska, Grácia, Johan-
na, Kemenes, Maximilián, Pelbárt, 
Piusz, Samu, Samuella, Santál, Zsanett 
névnapja van.
Augusztus 22-én Menyhért, Mir-

jam névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Agaton, 

Barakon, Barakony, Bogdána, Boglár, 
János, Mária, Merse, Mirjána, Szig-
frid, Timót, Timótea, Timóteus, Timó-
teusz, Zakeus, Zombor névnapja van.
Augusztus 23-án Bence névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Árven, 

Aszter, Fajsz, Farkas, Filip, Fülöp, 
Kurd, Minerva, Rózabella, Rózamari, 
Rózsa, Rózsi, Szidi, Szidónia, Teónia, 
Zágon, Zakeus, Zdenka, Zekô, Zsadány 
névnapja van.
Augusztus 24-én Bertalan névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Albert, 

Alberta, Albertin, Albertina, Alicia, 
Aliz, Barta, Bartal, Bartó, Barton, Bar-
tos, Báruk, Berzsián, Detre, Erzsébet, 
Jonatán, Mihaéla, Szilvánusz, Taksony 
névnapja van.
Augusztus 25-én Lajos, Patrícia 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Délibáb, 

Elemér, Elmira, József, Marinetta, Ta-
más, Thomasz, Tomázia, Tomazina 
névnapja van.
Augusztus 26-án Izsó névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Cseke, 

Csekô, Margit, Natali, Natália, Natasa, 
Noella, Rita, Ritta, Szellô, Szellôke, Tá-
lia, Zamfira névnapja van.
Augusztus 27-én Gáspár névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint 
Cézár, Gazsó, Gibárt, József, Káldor, 
Mónika, Vilja névnapja van.
Augusztus 28-án Ágoston névnap-

ja van. Kibôvített naptárak szerint 
Adelina, Adelinda, Adolár, Ágost, 
Ágosta, Agrippa, Alfréd, Bán, Elemér, 
Hermész, Hermia, Jermák, László, 
Mimóza, Morgan, Morgána, Mózes, 
Pelágia, Pelágiusz névnapja van.
Augusztus 29-én Beatrix, Erna 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bolda, 

Cézár, Ernella, Erneszta, Ernesztin, 
Ernesztina, János, Kamilla, Sebô, Sza-
bella, Szabin, Szabina, Szabrina, Trixi 
névnapja van.
Augusztus 30-án Rózsa névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint Bo-
dony, Félix, Letícia, Létó, Letti, Páz-
mán, Róza, Rózabella, Rozalinda, Ró-
zamari, Rozita, Rózsi, Tícia, Vadony 
névnapja van.

DOLLÁR 
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Több milliárdnyi érvénytelen 
pénzen ülnek a magyarok

Fontos választóvonalhoz érkezett a forint, ugyanis augusztus 1-tôl már 
hivatalosan nem lehet fizetni sehol a régi 2000 és 5000 forintos bankjegyekkel. 
Ha valakinél maradt a kivont címletekbôl, az se essen pánikba, több módon 
becserélheti azokat az új darabokra. A bankjegyek cseréje sosem 100 száza-
lékos, de meglepô, hogy mennyi forgalomból kivont pénzen ülnek a magyarok.

Mi a teendô, ha régi bankjegy maradt nálunk?
Aggodalomra semmi ok. A forgalomból kivont 2000 és 5000 forintosokat még 

három évig be lehet váltani díjmentesen a bank- és postafiókokban.
Ha valaki errôl a határidôrôl is lecsúszna, az 2020. augusztus 1-tôl 2037. július 

31-ig a Magyar Nemzeti Bank pénztárában cserélheti le régi pénzét.
Az MNB közleménye szerint a megújított 2000 és 5000 forintos bankjegyek 

elterjedése a készpénzforgalomban sikeres volt.
2017. július 31-ig a 2000 forintos bankjegyeknek már a háromnegyed része, 

az 5000 forintos bankjegyeknek pedig több mint 82 százaléka újakra cseré-
lôdött.

A július 31-i határnapig még nem áramlott vissza a Jegybankba 4,8 millió 
darab régi 5000 forintos és 6,5 millió db 2000 forintos. Az összeg bár soknak 
tûnhet, de Magyarországon egyszerre körülbelül 450 millió bankjegy van for-
galomban 4300 milliárd forint értékben, a jegybank évente 40-60 tonna kész-
pénzt cserél le.

Fontos megjegyezni, hogy bevonás alatt vannak az régi 20 ezer forintos 
címletek is, ezekkel a darabokkal 2017. december 31-ig lehet fizetni. Ennek új 
verziója 2015. szeptember 31-e óta van forgalomban.

A forgalomban lévô 20 000 forintosoknak már 93 százaléka az új, korszerûbb 
változatú. Érdekesség, hogy a tízezres is megújult, de ezek bevonásáról még 
nem döntött a jegybank. A forgalomban lévô 10 000 forintosok 85 százaléka új 
bankjegy az MNB tájékoztatása szerint.

A bankjegyek cseréje sosem nevezhetô 100 százalékosnak.
Gyakran teszik el ôket gyûjtôk, vagy viszik külföldre azokat a turisták. Ezek 

ellenére kijelenthetô, hogy tetemes mennyiségû pénzen ülnek a magyarok.
Ha a régi 2000 és 5000 ezer forintos címleteket nem vesszük figyelembe, 

akkor öt forgalomból kivont bankjegyet lehet még beváltani a Nemzeti Bank-
nál.

Ezek az 1999-ben bevont lila 500-as, zöld 1000-es és barna 5000-es, valamint 
2007-ben bevont, hologram nélküli ezres, illetve a 2009-ben bevont papír 200-as. 
Aamár bevont, de be nem váltott bankjegyek összértéke 13,16 milliárd forint.

A lila Ady Endrét ábrázoló 500 forintosból kevesebb, mint 3 millió, a Bartók 
Bélát ábrázoló zöld 1000 forintosokból kb. 3 millió, a barna színû 5000 forintos 
bankjegyekbôl kevesebb, mint fél millió darab nem érkezett vissza a jegybank-
ba. A hologram nélküli kék, Mátyás portréját ábrázoló 1000 forintosokból 
kevesebb, mint 3 millió darabot nem cseréltek be.

Vélhetôen kis értéke miatt a legkevesebb gondot a Károly Róbertet ábrázoló 
200 forintosra fordítottunk, ebbôl kb. 14 millió darab nem került becserélésre.

A jelenség nem egyedülálló Európában, az eurózóna országaiban összesen 15 
milliárd eurónyi értékben nem váltották vissza a korábbi nemzeti valutákat.

Álhírekkel rontanák 
a NATO kapcsolatot

A brüsszeli Politico hírportál szerint a NATO-ban megbízhatatlan országnak 
tartják hazánkat, ezért nem osztanak meg a magyar kormánnyal bizalmas 
információkat. A portál ezt egy volt NATO-tisztviselôre hivatkozva írta. A cikk 
szerint azért, mert hazánk jelentôs orosz befolyással bír –-- olvasható a hira-
do.hu-n.

A portál megszólaltatta Katrein Ferencet is, aki korábban a Nemzetbiztonsági 
Hivatalban majd az Alkotmányvédelmi Hivatalban töltött be vezetô beosztást, 
és egy korábbi interjúja után hazaárulásért is feljelentették, miután az Alkot-
mányvédelmi Hivatalon belüli állítólagos belsô problémákat hozott nyilvános-
ságra. Emellett azt is mondta: az Orbán-kormány megválasztása óta teljesen 
megszûnt a bizalmas információcsere a magyar és a nyugati hadseregek 
között.

Tóth Norbert nemzetközi jogász szerint, aki ilyeneket állít, az nem ismeri 
a NATO mûködését. „Jól látható az, hogy semmilyen módon nem ismerik a 
valóságot, tehát nem így mûködik a NATO. Ez egy érdekes értékközösség, Ma-
gyarország pontosan tudja, hogy melyek a kötelezettségei a NATO-partnerekkel 
szemben, a szövetségeseivel szemben” –-- mondta a szakértô.

A Politico több, Soros Györgyhöz köthetô magyar portál cikkeit is felhasz-
nálta, például a 444.hu egyik korábbi írását.



A nehéz helyzetben lévô családok az iskolakezdéshez további segítséget is 
kaphatnak. Ilyen például az iskolakezdési, vagy az Arany János tehetséggondozó 
program által nyújtott támogatás ---- hívta fel a figyelmet Kardosné Gyurkó 
Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke.

Az 50 év felettiek rezsire, 
élelmiszerre, gyógyszerre 

költenek a legtöbbet
Magyarországon az 50 év felettiek havi jövedelmük több mint háromnegyedét 

rezsire, élelmiszerre és gyógyszerre költik, bevételeik kilenc százalékát 
szabadidôs tevékenységre, két százalékát megtakarításra fordítják --- közölte a 
4Life Direct biztosításközvetítô felmérésének megállapítását.

A 4Life Direct megbízásából 2017 márciusában készült reprezentatív felmé-
rés arra kereste a választ, hogy mire költik havi jövedelmüket, milyen megtaka-
rításokkal rendelkeznek az 50 év felettiek, illetve a nyugdíjas korúaknak van-e 
egyéb bevételi forrásuk a nyugdíj mellett.

A kutatás rámutatott arra, hogy az 50 év felettiek havi jövedelmük kéthar-
madát élelmiszerre, rezsire, illetve lakhatással kapcsolatos kiadásokra fordít-
ják. Bevételeik fennmaradó egyharmada fôként gyógyszerekre és egészségügyi 
kiadásokra, valamint ruházkodásra és háztartási termékekre megy el. 

A megkérdezett 50 év felettiek közel egyharmada egyáltalán nem rendelke-
zik megtakarítással, ez az arány magasabb a nôknél, valamint a fôvárosban 
élôknél. A megtakarítások között népszerû a takarékszámla, az állampapír, 
valamint a lakástakarék-pénztár, a válaszadók ötöde otthon, készpénzben tartja 
félretett pénzét.  A kutatás szerint a nyugdíjasok 23 százaléka nyugdíján felül is 
szert tesz bevételre, elsôsorban munkavégzés révén.

Ötödük a nyugdíj mellett továbbra is dolgozik, és csupán a nyugdíjaskorú 
válaszadók elenyészô részének származik rendszeres plusz jövedelme ingatlan 
bérbeadásból vagy családi támogatásból. 

Ennek ellenére a nyugdíjasok 90 százaléka támogatja a gyermekeit és közeli 
hozzátartozóit valamilyen formában --- tájékoztatott a 4Life Direct biztosítás-
közvetítô.

Balatoni halbôség
Hét különbözô méretû varsát helyezett el a Balaton medrében Balatonboglár 

határában két német horgász, hogy legyen hal, amellyel felavatják a vadonatúj 
halfüstölôjüket. Angolnát akartak fogni, ám azzal nem számoltak, hogy a Bala-
toni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. halôrei a víz felôl is kémlelik a tóval közvet-
lenül határos nyaralók udvarát. Az ellenôrök lecsaptak a rapsicokra, a fonyódi 
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HÍREK
járási rendôrkapitányság pedig jogosulatlan és meg nem engedett eszközökkel 
folytatott horgászásért eljárást indított ellenük.

Az év elsô felében 132 feljelentést tettek különbözô szabályszegések miatt a 
halôrök, ami elsôsorban annak tulajdonítható, hogy a tavaszi halbôség nemcsak 
a tisztességes horgászokat, hanem a rapsicokat is a tóhoz csalta. Harmincki-
lencen engedély nélkül horgásztak –-- ez a leggyakoribb szabálysértés –--, sokan 
a fogási napló pontos vezetésérôl feledkeztek meg, és voltak, akik a napi 
kifoghatónál több hallal tértek volna haza. A szabálysértések között szerepel a 
megengedettnél több bottal történô horgászat.

Az orvhalászat fénykora a hetvenes-nyolcvanas évekre tehetô, volt olyan 
szezon, hogy tízezer méternél is több hálót emeltek ki a tóból a halôrök. Ez év 
elsô felében a Balaton és a Kis-Balaton medrébôl 1700 méter halfogó eszközt 
szedtek fel.

A fenyegetô vízválság biztonság-
politikai probléma is”

A Vízügyi Elnöki Tanácsadó ENSZ-testület eddig elvégzett munkájáról tájé-
koztatta Áder János köztársasági elnök, elsôként a tagok közül, az ENSZ fô-
titkárát New Yorkban. A megbeszélést a vízválságról és természeti katasztró-
fákról tartott magas szintû ENSZ-tanácskozása után tartották.

Áder János az MTI-nek elmondta: António Guterres elsôsorban biztonság-
politikai problémaként értékelte a fenyegetô globális vízválságot.

„Megbizonyosodhattam, hogy az új ENSZ-fôtitkár számára szintén rendkívül 
fontos a fenyegetô vízválság, ám ô ezt leginkább a béke és a biztonság 
szemszögébôl közelíti meg” ---- fogalmazott a köztársasági elnök.

Az államfô elmondta: António Guterres segítségét kérte ahhoz, hogy a fél 
év múlva esedékes újabb tanácskozásra tudományosan minél jobban megalapo-
zott jelentés készülhessen. Az ENSZ-fôtitkár nyitottnak mutatkozott a felvetés-
re, miként nyitott volt a magyar államfô többi javaslatára is.

A tanácskozáson elmondott beszédében Áder János több javaslatot tett, az 
MTI-nek azonban kiemelte azt, amelyet a konferencián, a két- és többoldalú 
tárgyalásokon három alkalommal is felvetett, és amelyet elsôként Michael 
Bloombergnek, New York volt polgármesterének, a klímavédelem egyik szó-
szólójának fejtett ki találkozójukon. Ennek a javaslatnak az a lényege, hogy a 
szuverén államok “alatti” szintek, a tartományok, városok, szövetségi államok 
és szervezetek egyenrangú résztve-vôként csatlakozhassanak a klíma-védelmi 
egyezményhez. Michael Bloomberg nemrég létrehozott egy szervezetet, 
amely mindent megtesz azért, hogy az amerikai városok és szövetségi államok 
jelentôs része teljesítse a párizsi klímavédelmi megállapodás kötelezettségeit.  
Az MTI-nek arra a kérdésére, hogy ha az új ENSZ-fôtitkár a vízválságot 
elsôsorban biztonságpolitikai szemszögbôl vizsgálja, lehet-e számítani újfajta 
kezdeményezésekre, Áder János azt mondta, nemigen, hiszen ez a kérdés eddig 
is napirenden volt.

„A kezdetektôl fogva pontosan tudtuk, hogy ezzel a kérdéssel nekünk foglal-
koznunk kell, hiszen az emberiség 40 százaléka olyan területen él, ahol az egyes 
országoknak a vízen osztozniuk kell, azt közösen kell használniuk. A víz közös 
birtoklása, használata miatti konfliktus többször háborúval fenyegetett. Így 
volt ez Egyiptom és Etiópia, vagy Pakisztán és India, nemrégiben pedig Türk-
menisztán és Üzbegisztán között” --- mondta a köztársasági elnök.

Áder János szerint „komoly feladvány” lesz, hogy ezeket az érlelôdô nemzet-
közi konfliktusokat miként lehet két-, vagy többoldalú egyezményekkel rendez-
ni, vagy átfogó megállapodást kötni a víz miatti háborúskodás elkerülésére.

„Magyarország ez ügyben jó példát tud felmutatni” ---- hangoztatta a köztár-
sasági elnök az MTI-nek a Duna példájára utalva.
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Autentikus vélemény a vizes vb-rôl, 
érdemes rá odafigyelni.

A népszerû riporter a vizes vb házi-
gazdájaként a helyszínen közvetítette 
az eseményeket a több ezer fanatikus 
szurkolónak.

A Szemlélek címû internetes portálon 
pedig megosztotta tapasztalatait, be-
nyomásait az olvasókkal:

„A rendszerváltás után kinyílt körü-
löttünk a világ, ezáltal egyre inkább el 
tudjuk magunkat helyezni benne. Tud-
juk, hogy kicsi ország kicsi nemzete 
vagyunk, és tudjuk, hogy mik a korlá-
taink. Persze, vitatkozunk, meg tud-
juk-e csinálni a vizes vébét –-- meg 
tudtuk –--, meg tudunk-e rendezni egy 
olimpiát. Vajon kiderül-e valaha? (…) 
Önmagunkat, a saját önbizalmunkat 
keressük, a hitet, hogy mi is vagyunk 
valakik a nagyvilágban. Azt, hogy nem 
lehet igaz, hogy örök vesztesek va-
gyunk. Aki pedig nem akar vesztes 
lenni, az megbecsüli a kis gyôzelmeket 
is. Megbecsüli azt, ha valaki odaáll és 
megpróbálja legyôzni önmagát. Ezért 
szurkolunk olyan önfeledten, ezért re--
megnek meg a falak már akkor is, 
amikor egy magyar úszó bevonul reg-
gel az elôfutamra. Mert már az is 
óriási munka eredménye, hogy egyál-
talán bevonulhasson. Az arénákban 
értjük meg azt is, hogy mi, akik hajla-
mosak vagyunk ketten három irányba 
húzni, a lelátón együtt vagyunk, egyek 
vagyunk és ez fantasztikusan jó, erôt 
adó érzés. És az este végén nemcsak 
egy élménnyel leszünk gazdagabbak. 
Kicsivel többet tudunk arról is, hogy 
kik vagyunk mi, magyarok. És ha ezt a 
tudást elvisszük magunkkal a hétköz-
napjainkba, akkor minden versenyen 
gyôztesek lehetünk.”
Pazar lényeglátás.
Ehhez nincs mit hozzá tenni.

(Magyar Idôk)

ÚJRA A FAYMANNI 
ÚTON

Ausztria és különösen annak baloldali 

vezetôi furcsa utat járnak be migráns-

kérdésben. A hírhedt Werner Fay-

mann elôbb szégyenletesen nácizta 

Magyarországot, majd a migránsok 

özönétôl annyira megijedtek, hogy el-

kezdtek kerítést építeni, illetve, ahogy 

ôk mondták, kapukat oldalsó szár-

nyakkal. Végül a púderkirály Faymann 

már mindenkit kitoloncolt volna, de 

már késôn, belebukott a migrációs 

válságba, jött helyette a vasutas Kern.

Ausztriában aztán szembenéztek a 

valósággal, minimalizálták a befoga-

dandó migránsok számát, lezárnák a 

Brenner-hágót, és más migrációt meg-

fékezô intézkedéseket vezettek be. A 

jelek szerint újabb fordulat történt, 

Kern pénzelvonással büntetné Ma-

gyarországot és Lengyelországot, 

Andreas Schieder, az osztrák szocde-

mek vezére szerint pedig Szijjártó 

Péter kemény válasza a kancellárnak 

annak a jele, hogy mennyire elru-

gaszkodott a valóságtól a magyar po-

litika.

Hogy ez valóban így van-e, Kern és 

Schieder a leginkább a Magyarországot 

ugyancsak zsarolni akaró Werner 

Faymannt kérdezhetnék meg, miért 

nem ô ma Ausztria kancellárja.

(Magyar Idôk)

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.

ÚJ CÍM!
302 - 306 Waverley Rd. East Malvern   VIC  3145

Tel.: (03) 9534-0901, Fax: (03) 9534-8679
Website: www.aclandtravel.com.au

License No.: 30016

Igazi különlegességekre vágyik? Ajánljuk Önnek concierge 

szolgáltatásunkat! Tekintse meg a www.koronaconcierge.com
oldalt. Gondosan válogatott prémium utazási élményekben vehet 

részt és felejthetetlen emlékekkel térhet vissza.

Reméljük hamarosan Önt is elégedett utasaink körében 
üdvözölhetjük!

Tel.: 9801-8887, E.Mail: zack@koronaconcierge.com



   4. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                            2017. augusztus 17.  

Rohamléptekkel közeledik Trianon centenáriuma, és a végtelenül igazságtalan, 
a magyarokat aránytalanul sújtó béke szerzôdés utóéletével kapcsolatosan bal-
jós elôérzeteim vannak. Pedig egy normális, européer Európában el tudnék 
képzelni száz év után, 2020-ban egy nemes gesztust egy strasbourgi plenáris 
ülésen: „Kedves magyarok, a felmenôink csúnyán elbántak veletek. Kicsinyesek 
és rövidlátók voltak, de szánjuk-bánjuk a dolgot: ezúton, a felvilágosult utókor 
nevében megkövetünk benneteket.

Noha a környéketeken gyakorlatilag alig létezik már trianoni határ – nincsen 
se Csehszlovákia, se Jugoszlávia –, értsétek meg: az európai stabilitás érdekében 
holmi irredentizmusnak nem adhatunk teret: ami el lett birtokolva, az el van 
birtokolva.

A tengernyi szenvedést sem tudjuk visszamenôleg semmissé tenni, hogy ma-
gyarok millióinak a szülôföldjükön, de idegen hazában, másodrendû állampol-
gárokként kellett egy életen át senyvednie. De hogy lássátok, nem veszett ki 
belôlünk teljesen az elemi igazságérzet, és nem osztozunk dédapáink kicsinyes 
részrehajlásaiban, az unió eredeti, testvériségre alapuló szellemiségét követve 
jelképes kárpótlásként felajánlunk egy eurót. Ha akarjátok, akár aranyból is 
verethetjük, de nem ez a lényeg.

Hanem hogy megbékéljetek a ti lelketekben, ne hordozzátok nemzedékrôl 
nemzedékre a méltatlanságból eredô haragot. Nem kell tovább a kukoricán 
térdepelnetek: kezdôdjék egy új európai évszázad.”

Hát így álmodozom én egy ideális Európáról. Ám ébredés után elönt ama bi-
zonyos baljós elôérzet: a trianoni béke csinálók unokái körömszakadtukig ra-
gaszkodni fognak ôseik tévedéseihez, palástolni fogják történelmi bûneiket. A 
Nyugat számos jel szerint vesztésre áll, de nem látszik alább adni históriai gôg-
jébôl. Ma is mindent jobban tudnak – pontosabban roppant keveset tudnak 
rólunk: igazából figyelemre sem méltatnak bennünket.

Ha mégis, akkor az a lappangó bûntudatból ered: azért ütnek, hogy utólag is 
igazolják takargatni való vétkeiket. Különleges helyzetben van e tekintetben 
Trianon hazája, Franciaország, amely az erôteljes csehszlovák és román lobbi-
nak engedve talán a legszégyenteljesebb szerepet játszotta a trianoni bûnben. 
Írom ezt javíthatatlan frankománként, a francia kultúra rajongójaként, volta-
képpen francia szakos tanárként, de ami tény, az tény. Sokszor gondolok arra: 
talán azért olyan egyoldalú a franciák iránt érzett rokonszenvünk, mert mind-
máig elmulasztottuk tisztázni a tisztázandókat.

Lelkes fiatal kollégám nemrég levelet írt a Nobel-díjas francia író, Albert 
Camus lányának: interjút kért tôle Párizsban. Lelombozva olvasta az elutasító 
válaszlevelet, amelyet a hölgy titkára, Alexandre Alajbegovic írt alá. „Nagyon 
köszönöm Albert Camus munkájához fûzôdô érdeklôdését. Különbözô források 
szerint a Magyar Idôk kormányközeli média. Ilyen körülmények között úgy 
véljük, hogy Camus asszony interjúját politikai támogatásnak lehetne te-
kinteni.

Mivel nem tudunk világos képet alkotni a magyarországi médiahelyzetrôl, 
pláne a Magyar Idôk és az Orbán-kormány közötti kapcsolatokról, nem tudjuk 
teljesíteni a kérését. Reméljük, megérti a helyzetünket és aggodalmunkat, hogy 
Camus örökségét a politikai szférától függetlennek tartsuk meg. Tisztelettel.”

Alajbegovic úr – aki a neve alapján aligha Vercingetorix gall törzsébôl szár-
mazhat, inkább Európa keleti fertályáról érkezhettek az ôsei frank földre – 
meglepô tájékozatlanságot árul el a magyar viszonyokkal kapcsolatban. Ifjú 
kollégámat arra kell intenem: ezek után ne érdekelje sem az ô, sem a Camus 
lány magas véleménye. Albert Camus érdekeljen bennünket, aki 1956 leverése 
után megírta A magyarok vére címû cikkét, balos létére is kiállva a magyar 
forradalom mellett, bizonyítván, hogy a „haladó” francia értelmiségben nem-
csak szovjetbarát, sokszor Moszkvából pénzelt kollaboránsok voltak, akiket 
Sztálin korábban keresetlenül „hasznos idiótáknak” nevezett. Camus, az algériai 
származású francia író ekkor visszavonhatatlanul magyar hôs lett: mindig ott 
marad a szívünkben.

Olyannyira, hogy lakóhelyemtôl nem messze, a rákospalotai katolikus temp-
lom tövében kialakított 1956-os szoborparkban – kormánypénzen – szobrot is 
emeltek neki ebben a fránya Orbán-érában. A posztamensen a nevezetes 
cikkbôl magyarul és franciául is olvasható részlet: ha az író lánya vagy legalább 
a levelezô titkára személyesen idefáradna, akár meg is gyôzôdhetne róla.

Kétségkívül rossz a hírünk francia baloldali körökben: a nyilvánvaló elôítéletek 
szerint, ami kapcsolatban van Orbán Viktorral, az az ördögtôl való. Egy buda-
pesti kormányközeli lap meg Párizsból nézve nyilván maga a pokol: még oda-
lenne a Camus-örökség legendás politikai függetlensége! Ami természetesen 
hazugság, hiszen ilyesfajta függetlenség soha nem is létezett – épp azért emel-
tünk szobrot Camus-nek, mert amikor kellett, markáns politikai állásfoglalásra 
volt képes. Nem kis részben az övéi ellen, bizonyítva, hogy elvétve azért létez-
nek rendes kommunisták.

Igen bájos a „különbözô források szerint” fogalmazásmód: Alajbegovic titkár 
úr, lekáderezve a Magyar Idôket, feltehetôleg felhívott egy politikailag meg-
bízható magyarszakértôt, aki rövid úton eltanácsolta ôket az interjútól. Mert-
hogy az politikai támogatás… Mivel az európai médiában ritka az olyan orgá-
num, amelynek ne volna valamilyen politikai irányultsága, Camus asszony 
minden bizonnyal némaságra van kárhoztatva, akár a karthauzi szerzetesek. 
Ami amúgy hidegen hagy: elvégre nem a nagy Albertrôl van szó.

Ellentétben a gyáva, síkosan hazudozó, orbánozó utókorával, Albert Camus-t 
mi, magyarok továbbra sem fogjuk „a politikai szférától függetlenül” kezelni. 
Egyik fômûve, amely franciául L’Étranger címen jelent meg (s amelyet ma-
gyarra érthetetlen és káros módon Közöny címmel fordítottak, holott a jelen-
tése Az idegen), korunkban is kulcsregény lehetne: jobban megérthetnénk 
általa a bevándorlók, migránsok „idegenségét”.

Ám mindez nem segít azon, hogy egyre messzebb kerül ama aranyeurós 
álom.

Csontos János (Magyar Idôk)

Tovább élô Trianon 

a francia közéletben
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A XVII-XVIII. század folyamán 
egyik legnépszerûbb zenei mûfaj 
az oratórium volt, amelyekhez 
témát elsôsorban a Bibliából vagy 
a szentek életébôl vettek, törté-
nelmi események és szereplôk 
azonban jóval ritkábban szolgál-
tak egy-egy oratórium tárgyául. A 
mûfaj Itália mellett virágkorát 
élte a katolikus udvarokban, pél-
dául Bécsben is.

A barokk korszak neves olasz 
zeneszerzôje, Antonio Caldara 
(1671–1736) élete utolsó húsz évét 
Bécsben töltötte: 1716-tól egészen 
haláláig, 1736-ig élt és alkotott a 
császári fôvárosban udvari má- 
sodkarmesterként. Caldara VI. 
Károly (1685–1740) német–római 
császár (aki III. Károly néven 
osztrák császár és magyar király 
is volt) Bécsének legbefolyáso-
sabb, legnépszerûbb muzsikusa-
ként a császár kedvencének szá-
mított. 1712 kora tavaszán Calda-
ra pártfogója, VI. Károly császár 
javaslatára és érdekében kompo-
nálta meg Oratorio di Santo 
Stefano, Primo Re dell’ Ungheria 
(Oratórium Szent Istvánról, Ma- 
gyarország elsô királyáról) címû 
mûvét.

A komponista mûvének partitú-
ráját a gyors bemutató reményé-
ben még a böjti idôszak elôtt el- 
küldte Ruspoli hercegnek Rómá-
ba, mivel az ismeretlen szerzô 
által írt szövegkönyv XI. Kelemen 
pápának címzett politikai üzenetet 
tartalmazott. Ennek oka az volt, 
hogy „a már három hónapja né- 
met–római császárrá koronázott 
VI. Károly nem kapta meg uralko-
dásához a pápai áldást a Habs-
burg-házra neheztelô XI. Kele-
mentôl”.

„Az olasz nyelvû librettó egyfaj-
ta moralizáló allegória a történel-
mi apropó ürügyén”, amellyel a 
császár és a zeneszerzô célja az 
volt, hogy „Ruspoli herceg palotá-
jának elôkelô egyházi vendégein 
keresztül üzenjenek a pápának”. 
A szöveg ugyanis több félreérthe-
tetlen utalást tartalmaz a könyö-
rületességre, Kelemen latinul Cle-
mens, amelynek jelentése könyö-
rületes, kegyelmes. A könyörüle-
tességnek köszönhetôen, ahogy 
Szent István király rátalált a hit 
igaz útjára, úgy maga VI. Károly 
is.

Ruspoli azonban, aki „kapcsola-

tai révén igen jól kiismerte magát 
a vatikáni diplomáciában, meg-
kapta ugyan a Bécsbôl sebtében 
elküldött kottát, de nem sietett az 
1712-es böjti idôszakban megszó-
laltatni az oratóriumot. A bemu-
tatóra csupán 1713 márciusában, 
kedvezôbb csillagzat alatt került 
sor”. XI. Kelemen végül 1714-ben 

adta áldását VI. Károlynak.
Ez az oratórium „szabályos, két-

részes, recitativók és áriák soro-
zatából álló alkotás. Csupán a 
be-vezetô nyitány, két duett és 
egy tercett töri meg ezt a szer-
kesztési elvet”. Négy szereplôje 
van: Szent István király, Gizella 
királyné, Anastasio nevû fôpap, 
és Erasto nevet viselô alattvaló. 
Az oratóriumnak drámai cselek-
ménye nincs, a szereplôk recitati-
vókon és áriákon keresztül Szent 
István erôs hitét dicsérve vonnak 
le erkölcsi következtetéseket.

*
A Pesti Városi Német Színház 

1812. február 9-én nyílt meg Au- 
gust von Kotzebue (1761–1819) 
német író két egyfelvonásos drá-
májának bemutatójával. Elsôként 
a König Stephan oder Ungarns 
erster Wohltäter, azaz István ki- 
rály, vagy Magyarország elsô jó- 
tevôje címû darabot adták elô, a 
második bemutató, pedig az At- 
hén romjai címû dráma volt. 
Mindkettôhöz a híres német zene-
szerzô, Ludwig van Beethoven 
(1770–1827) komponált színpadi 
kísérôzenét.

Az István király, vagy Magyar-
ország elsô jótevôje címû színpadi 
mûhöz Beethoven nyitányt és ki- 
lenc, kórusokkal kombinált tételt 
írt, amelyeket 1811 ôszén rövid 
idô alatt komponált meg. A zene-
számok lazán követik egymást, a 
nagy uralkodó személyiségét, az 
ország krisztianizálását és a ma- 
gyar királyság megalapítását il- 
lusztrálják. A kórustételek, a szó-
lószámok megjelenítik, ahogy Ist 
ván az ország nemeseivel tanács-
kozik, a kereszténység felvételét, 
a gyôztes uralkodót, házasságát 
Gizellával, törvénykezését, vala-
mint azt a jelenetet, amikor a pá- 
pa követei átnyújtják a koronát, 
és magát a koronázást. Napjaink-
ra a kísérôzenébôl fôként a java-
részt verbunkos témákra épült 

István király nyitány ismert.
A budapesti Magyar Királyi 

Operaház 1884. szeptember 27-én 
nyílt meg. A társulat elsô magyar 
nyelvû elôadása Erkel Ferenc 
István király címû operájának 
ôsbemutatója volt, amelyet 1885. 
március 14-én tartottak a kompo-
nista fia, Erkel Sándor vezény-
letével. Szövegét Dobsa Lajos I. 
István király címû tragédiája nyo-
mán Váradi Antal írta. A négy-
felvonásos zenedráma az ôsbe-
mutatón nagy sikert aratott, Erkel 
Ferencet minden felvonás végén, 
hat alkalommal is a függöny elé 
hívták. A millennium tiszteletére 
1896-ban játszották újra az István 
királyt az operában, a díszelô-
adáson a királyi család tagjai is 
résztvettek. Az István király a 
„kezdeti hatalmas közönségsiker, 
fény és dicsôség után majdnem 
nyomtalanul elenyészett”, ugyanis 
a XX. század utolsó évtizedéig 
nem játszották sem színpadon, 
nem jelent meg kottája sem 
nyomtatásban, és hangfelvételt 
sem adtak ki. Újrafelfedezését 
követôen film, CD is készült, sôt 
több alkalommal színpadon is 
játszották Erkel István királyát.

A zenedráma István király ural- 
kodásának utolsó éveiben játszó-
dik Visegrádon. Szereplôk: István 
király, Gizella királyné, Imre 
herceg, Orseolo Péter, Vazul, 
Crescimira, a horvát fejedelem 
lánya, Imre jegyese, stb. Az opera 
történetvezetése eltér az elfoga-
dott történelmi tényektôl, inkább 
a romantikus operák megköve-
telte cselekmény kívánalmainak 
felel meg. Imre herceg esküvôjét 
követôen árulja el ifjú arájának, 
hogy szerzetesi életet kíván élni. 
Crescimirának a trónkövetelô 
Orseolo Péter ad mérget, amellyel 
a megbántott lány megmérgezi 
Imre herceget. Tettére rádöbben-
ve – a romantikus operák hôs-
nôihez hasonlóan – megôrül. Ist-

ván király hajlik arra, hogy az 
Árpád-ház férfi ágából származó 
Vazult válassza utódjául, azonban 
Vazult saját pogány hívei ölik 
meg, mivel attól félnek, hogy 
István királyhoz hasonlóvá válik.

*
Szörényi Levente – Bródy Já- 

nos István, a király címû rockope-
rájának legendás ôsbemutatóját 

1983. augusztus 18-án tartották a 
városligeti Királydombon. A mû 
Boldizsár Miklós Ezredforduló 
címû drámája alapján készült. A 
rockopera a Géza fejedelem halá-
lát követô, az István és Koppány 
közötti hatalmi viszálykodást dol-
gozza fel: „a tét egy nemzet sorsa, 
fennmaradása. István, aki a jövô – 
az Európához tartozás – nevében 
cselekszik, törvényszerûen kerül 
szembe a lázadó, az ôsi gyökerek-
hez és utódlási jogaihoz makacsul 
ragaszkodó nagybátyjával, Kop-
pánnyal, ám szükségszerû ellen-
tétüket feloldhatatlanná környeze-
tük politikai fanatizmusa teszi”.

A szerzôpárosnak mind a szö-
vegben, mind a zenében sikerült 
„érzékeltetni a fôszereplôk drá-
máját. Szenvedélyes, érzelmekkel 
teli dalaik egyszerre utaltak az 
államalapítás korára és a darab 
megírásának idôszakára. Nagy 
erénye a zenedrámai megvalósí-
tásnak, hogy stilárisan és hang-

zásban is élesen elkülönül a láza-
dók – Koppány és hívei – rockos, 
keményebb megfogalmazása az 
emelkedettebb, meditatívabb, mé- 
lyebb rezdüléseket, vívódásokat is 
felszínre hozó István-megszóla-
lásoktól és az ezekre épülô grego-
rián stílusú kórusénekektôl”. A 
darab zsenialitása mellett a máig 
tartó siker kulcsa az énekesekben, 

szereplôkben rejlik. A korabeli 
rock élet sztárjai, Vikidál Gyula, 
Nagy Feró, Deák Bill Gyula ki- 
váló hangjukkal és zseniális ala-
kításukkal tették felejthetetlenné 
szerepüket, Varga Miklós csak 
hangját kölcsönözhette Istvánnak, 
de a többiekhez hasonlóan neve 
eggyé vált a szereppel. A helyszí-
nen készült filmen és lemezen 
generációk nôttek fel, nem túlzás 
talán azt állítani, hogy ezáltal az 
István, a király igazi nemzeti 
rockoperává vált.

A Szörényi Levente és Bródy 
János szerzôpáros Veled, Uram 
címû rockoperájának ôsbemutató-
ja 2000. augusztus 19-én volt az 
esztergomi bazilika elôtti szabad-

téri színpadon. 2012-ben a Buda-
pesti Operettszínház a Thália 
Színházban tartotta meg a mû 
kôszínházi bemutatóját. 

Szörényi Levente egy interjú-
ban elárulta, hogy a Veled, Uram 
„…nem az István, a király folyta-
tása, inkább a téma államalapító 
uralkodónk életének-munkásságá-
nak lezáró része. Éreztük már 
évekkel ezelôtt: az István mint 
téma önként kínálja magát, hogy 
idôvel megválaszoljuk az ott nyit-
va maradt kérdéseket”. 

Ahogy Erkel operája, úgy a 
Veled, Uram is István király ural-
kodásának utolsó éveirôl szól. 
Izgalmas, konfliktusokkal telített 
dráma, amely Imre herceg halálát 
és az azt követô ármánykodások-
kal és cselszövésekkel terhelt 
utódlási harcot mutatja be. Erkel 
operája mellett ebben a mûben is 
Orseolo Péter a negatív hôs.

Szörényi Levente és Bródy 
János Kerényi Miklós Gábor 
kérésére a kôszínházi bemutatóra 
átdolgozták mûvüket: néhány ne- 
hézkesebb rész kikerült, négy új 
dal bekerült, néhány dramaturgiai 
változtatás révén jobban érthe-
tôvé és befogadhatóbbá vált a 
Veled, Uram. Zenéje, amely nem 
annyira befogadható az átlag-
hallgató számára, mégis „sajáto-
san magyar, amelyet sokszor 
Kodály szellemét megidézô zenei 
motívumok” jellemzik.

Ôsze Mária
GyôriSzalon.hu

Dr. Kovács Pál Megyei Könyv-
tár és Közösségi Tér Kulturális 
Magazinja közlési engedélyezé-
séért hálás köszönetet mondunk..

Szent István király a zeneirodalomban



Folyamatosan gondozni kell a virá-
gokból kirakott Csíkkozmás Község-
háza felíratot alkotó növényeket és 
ágyásukat. A településen azért kellett 
ehhez a szokatlan megoldáshoz fo-
lyamodni, mivel a román bíróság dön-
tése értelmében el kellett távolítani az 
önkormányzat épületérôl a Községhá-
za feliratot.

Két és fél hónapja alakították ki nö-
vényekbôl a Csíkkozmás Községháza 
feliratot a helyi polgármesteri hivatal 
elôtti virágágyásban. A furfangos ötle-
tet azt követôen valósították meg, 
hogy 2015-ben egy alapfokú törvény-
széki döntés értelmében az akkori 
polgármester eltávolíttatta a Község-
háza feliratot az önkormányzat épüle-
tének homlokzatáról.

A feliratot képezô növényeket azóta 
is rendszeresen gondozzák, ültetésük 
óta megerôsödtek, megnôttek.

Szántó László csíkkozmási polgár-
mester a Székelyhon oldalának el-
mondta, heti rendszerességgel kell 
gyomlálni a virágágyást, és kéthetente 
igazítani is kell a virágokat, hogy ne 
bokrosodjanak el. Emellett földmun-
kák is adódtak, hiszen az ágyás friss 
földje helyezkedett –-- azt is rendez-
ték.

Amint azt a községvezetô elmondta, a 
felirattal kapcsolatos visszajelzések 
pozitívak voltak, az egyetlen negatív 
véleménynyilvánítás, ami hozzá elju-
tott, az a feljelentéseirôl ismert Dan 
Tanasa blogján jelent meg, aki a Mél-
tóságért Európában Polgári Egyesület 
(ADEC) vezetôje. E csoportosulás 
nyújtott be két éve keresetet többek 
között a kozmási polgármesteri hivatal 
homlokzatán lévô Községháza felirat 
eltávolításáért.

Dan Tanasa a májusban megjelent, 
virágos feliratról beszámoló Székely-
hon cikkre rögtön reagált blogján, 
ahol azt nehezményezte, hogy az ön-
kormányzat által kitalált új megoldás-
ban is csak magyar nyelven van kiírva 
a szöveg:

Csíkkozmás Községháza. Szántó 
László tisztázta, mindeddig semmi-
lyen hivatalos felszólítás nem érkezett 
a feliratra vonatkozóan.

* * *
Szakértôk szerint nem lehet megmen-

teni a svájci gleccsereket, az évszázad 
végére csaknem teljesen eltûnhetnek 
--- számolt be róla a Tages-Anzeiger 
címû svájci lap.

Még a szén-dioxid-kibocsátás csök-
kentésére tett legnagyobb erôfeszíté-

sek árán sem lehet megakadályozni, 
hogy 2100-ra eltûnjön a svájci glecs-
cserek 80-90 százaléka ---- írta a lap 
Matthias Huss, a zürichi Szövetségi 
Mûszaki Fôiskola (ETH) glaciológusá-
nak elemzésére hivatkozva.

A kutató megállapításai szerint a 
svájci gleccserek kiterjedése a kis 
jégkorszak idején, 1850 körül volt a 
legnagyobb, területük akkoriban elér-
te az 1735 négyzetkilométert, ami 
megfelel Zürich kanton méretének.

Mostanra azonban már csak 890 
négyzetkilométer lett a gleccserek ki-
terjedése, 166 év alatt tehát a felére 
csökkent a méretük.

A jégmennyiség is drámaian csök-
kent: becslések szerint 1850-ben még 
körülbelül 130 köbkilométer volt, 
2016-ban viszont már 60 százalékkal 
kevesebb, mindössze 54 köbkilométer. 
Tavaly majdnem egy köbkilométernyi 
térfogatot, azaz mintegy 900 milliárd 
liternyi vizet veszítettek a gleccserek 
Svájcban.

Mindez a gleccserek számának csök-
kenését is eredményezte: 1973-ban 
még 2150 gleccsert tartottak számon, 
jelenleg már csak 1400-at.

A gleccserek olvadása érezhetôen 
hozzájárul a tengerszint emelkedésé-
hez is, ami 2100-ig 30-100 centiméter 
között lehet.

A gleccserek évmilliók óta olvadnak, 
20 ezer évvel ezelôtt például még 
Svájc teljes területét jég fedte, az 
utóbbi 150 évben azonban felgyorsult 
az atmoszféra felmelegedése és ezzel 
együtt a gleccserek olvadása is.

* * *
A költô halálának évfordulóján, avat-

ták fel Petôfi Sándor szobrát a nyu-
gat-ukrajnai Ivano-Frankivszkban. 
Mint a szobrot átadó Lezsák Sándor, 
az Országgyûlés alelnöke elmondta, a 
negyedmilliós nagyvárosban kicsiny --
– két-háromszáz fôs –--, de igen aktív 
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Magyar 
történelem 

szeplôi
(Második rész)

Randolph Braham a magyarországi 
holokauszt szakértôje általában pozi-
tívan számol be az 1944 március 19-i 
német megszállás elôzményeirôl. 
Megemlíti, hogy Horthy államfô és 
kormánya sikeresen ellenállt Hitler-
nek, nem engedélyezte a 825 000 ma-
gyar zsidó deportálását és menedéket 
nyújtott sok a határon túlról jött 
menekültnek. Amíg a náci megszállás 
illetve ellenôrzés alatti államokban 
Európa szerte szisztematikus zsidó 
irtás folyt addig Magyarország meg-
védte a magyar zsidókat írja Braham.

Ennek ellenére az amerikai történész 
és publicista szerint Magyarország a 
német megszállás elôtt sem volt “szep-
lôtelen.” Három dolgot említ. Az elsô-
vel az újvidéki razziával múlt heti 
cikkünkben foglalkoztunk. A második 
a kamjenyek-podolszkiji tömegmé-
szárlás amelynek során 1941 augusz-
tus 27-28-án a mai Ukrajnához tartozó 
kisváros közelében mintegy 23600 
részben Magyarországról kitoloncolt 
zsidót gyilkoltak meg Friedrich Jeck-
lein SS obergruppenführer alakulatai 
(einsatzgruppen). A trianoni határok 
revíziója után a zsidók százezrei kerül-
tek magyar fenhatóság alá, köztük 

olyanok is, akik eredetileg nem a visz-
szacsatolt területeken voltak honosak 
hanem menekültkén kerültek oda még 
a visszacsatolás elôtt. Emellett 1939 és 
1941 között 10-20 ezer zsidó menekült 
Magyarországra Németországból, 
Ausztriából, Csehszlovákiából és Len-
gyelországból. A magyar hatóságokat 
foglalkoztatta az országban levô vi-
szonylag jelentôs számú nem magyar 
állampolgárú zsidó jelenléte. Az 1919-i 
kommunista Tanácsköztársaság ese-
ményei meggyôzték a magyar elítet, 
hogy a zsidók nem megbízhatók és 
ezért a hazai zsidók is csak mint mun-
kaszolgálatosok szolgálhattak a hadse-
regben. A nem magyar állampolgár 
zsidók kitoloncolása a német megszál-
lás alatt levô lengyel területekre rö-
viddel a keleti frontos világháború ki-
törése után megkezdôdött. A depor-
táltak kis része visszaszökött Magyar-
országra.

Történelmi tény, hogy kamjenyek-
podolszkiji vérengzés (háborús bûn) 
németek által megszállt területen né-
met SS einsatzgruppen alakulatok 
hajtották végre. Az atrocitás vezetôjé 
Jecklein 1945-ben szovjet fogságba 
esett, halálra ítélték és felakasztották 
Rigában 4000 fônyi tömeg elôtt.

A harmadik ügy kissé nehezen érthe-
tô mivel Braham a munkaszolgálatosok 
háborús veszteségeit (60 000 fô) lénye-
gében úgy kezeli mintha ez a tragikus 
szám egyedülálló lenne és nem volt 
többszázezer magyar honvéd aki soha-

sem tért haza a háborúból. A fegyver-
telen katonák katonai szerepe mellett 
a kirekesztelésnek, a baloldali ellen-
felekkel való leszámolásnak és gyak-
ran brutalitásnak is terepe lett. 
Ugyanakkor a tömeges deportálások 
idején sokak számára menedék volt és 
szerencsés esetben a túlélést is jelen-
tette.

De halljuk meg egy valóban semleges 
szemtanút a munkaszolgálatosokról. 
Amikor Budapest körülzárása már 
csak néhány hét kérdése volt Raoul 
Wallenberg svéd diplomata 1944 
november 23-án és 24-én járta végig a 
Budapest-Hegyeshalom utat ahol a 
budapesti zsidókat gyalog menesz-
tették a Harmadik Birodalom irányá-
ba. Tapasztalatait írásba foglalta és 
személyesen vitte el Kemény Gábor 
külügyminisztériumába.

Amíg a jelentés a polgári lakosokat 
sújtó bánásmódra és szenvedésre 
összpontosit, a munkaszolgálatosokról 
így ír: „A katonai munkaszolgálatosak 
általában meglehetôs meleg ruházattal 
és meglehetôsen jó cipôvel rendelkez-
nek. Holmijukat általában hátizsákban 
viszik. A katonai munkaszolgálatért 
felelôs honvédségi parancsnokságok 
igyekeznek ôket kielégítôen ellátni és 
számukra rendes szálláshelyet bizto-
sítani. A zsidókkal az ôket kisérô hon-
védszemélyzet barátságosan és jól bá-
nik.”

Kroyherr Frigyes
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magyar közösség él, akik igényelték, 
hogy legyen egy olyan hely, ahol nem-
zeti ünnepeken és egyéb nevezetes 
alkalmakkor összegyûlhetnek.

A szobrot a Sevcsenkó-parkban állí-
tották fel, s mint Lezsák rámutatott, 
maga a város is egy Petôfi-kaliberû, 
hozzá hasonló szellemiségû és életpá-
lyájú költô, Ivan Jankovics Franko 
nevét viseli, aki hazánkban is népszerû 
volt.

Az ivano-frankivszki magyar közös-
ség egyébként kis létszáma ellenére 
kifejezetten pezsgô kulturális életet él, 
s nem csak tiszteletbeli konzullal 
büszkélkedhet, de még magyar nyelvû 

vasárnapi iskolát is fenntart.
Ahogy Lezsák fogalmazott, szeretet-

tel és hálával találkoztak mind az uk-
ránok, mind a magyarok részérôl --– 
nem véletlen, hiszen a magyar 
kormány rengeteget segít a háború 
sújtotta ország népeinek –-- mondta a 
politikus, példaként felhozva az ukraj-
nai gyerekek nyaraltatását a Balaton-
nál a magyar állam pénzén, s a magyar 
fôkonzulátus sokrétû támogatását a 
térség lakói számára.

* * *
Kézzelfoghatóan javultak a magyar-

szlovák kapcsolatok a rendszerváltás 
óta eltelt 27 évben, de a teljes megbé-

kélésre még várni kell --- mondta az 
Országgyûlés külügyi bizottságának 
elnöke szombaton a Békés megyei 
Tótkomlóson a csehszlovák-magyar 
lakosságcsere 70. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepségen.
Németh Zsolt (Fidesz) kifejtette, a 

kitelepítettek magyarországi kárpótlá-
sa „még lóg a levegôben”, és a kisebb-
ségi jogok biztosítása terén is sok még 
a tennivaló.

Ám szerinte ahogyan a magyar-szerb 
kapcsolatokban a két államelnök 2013. 
júniusi, közös fôhajtása a délvidéki 
magyar és szerb áldozatok részére 
elhozta a katarzist, úgy az a magyar-
szlovák kapcsolatok terén is elérhetô. 
Németh Zsolt kijelentette, a lakosság-
csere, a kollektív bûnösség, a kény-
szermunka, a deportálás Csehországba 
és a kitelepítés Magyarországra „a 
homogén nemzetállam bôrgôzös álma 
volt”, a csehszlovák nemzeti kommu-
nizmus végsô megoldása közeli rokon-
ságot mutat a náci-fasiszta faji tiszta-
ság tervével --- mondta.Emlékeztetett, 
1947-ben 80-170 ezer felvidéki ma-
gyart telepítettek át Magyarországra, 
a Békés megyei Tótkomlósra körülbe-
lül 1500-an érkeztek. „A népmozgatások 
eredményeként oly sok szenvedés 
született” --- fogalmazott.

A bizottsági elnök szólt arról is, hogy 
a relokációs terveknek nincs vége, 
napjainkban is vannak, akik „a problé-
mák megoldását a ki-, be- és összete-

lepítésekben látják”, az Európai 
Bizottság kötelezettségszegési eljárást 
is indított a betelepítési kvóta elutasí-
tása miatt Magyarország és Szlovákia 
ellen.

Hangsúlyozta: e két országnak meg-
gyôzôdése, hogy nem a problémát kell 
Európába hozni, hanem a megoldást 
kell a szülôföldre vinni. Ezzel nem a 
migránsokat akarják megalázni, a tör-
ténelmi tapasztalatok alapján tudják, 
hogy emberhez méltó életet csak a 
szülôföldön lehet megadni --- húzta alá. 
Beszéde végén Németh Zsolt azt 
mondta, a magyar és a szlovák test-
vérnép, és nincs még két nemzet a 
Kárpát-medencében, amelyekre ez 
ennyire igaz volna.
Fúzik János, az Országgyûlés szlo-

vák nemzetiségi szószólója elmondta, 
a deportálás, a jogfosztottság éveiben 
a lakosságcsere “csak egy stáció volt”, 
és hogy a 70 évvel ezelôtti történelmi 
esemény még “méltó lezárásra vár”.
Zalai Mihály (Fidesz), a Békés Me-

gyei Önkormányzat elnöke beszédében 
kiemelte, a magyarországi szlovákok 
kötelezô visszatelepítése a megyében 
maradt szlovákság gyors asszimiláció-
ját hozta magával,„meggyengült egy 
nemzetiségi kultúra, amely a megelôzô 
három évszázadban meghatározta a 
megyét”.
Garay Rita (Fidesz-KDNP), Tótkom-

lós polgármestere közölte, azért a va-
sútállomáson rendezték a megemléke-
zést, mert innen indultak el és ide 
érkeztek meg 70 éve az áttelepülni 
kényszerülô családok.

A megemlékezés elején ökumenikus 
istentiszteletet tartottak, az ünnepi 
beszédeket követôen a meghívottak 
„2017 --- Megbékélés éve” feliratú, 
kétnyelvû emléktáblát avattak, majd 
faültetésen vettek részt.

* * *
Hiába a tikkasztó hôség, az európai 

melegrekord sem tartja otthon az új 
élményekre vágyó utazókat. A konti-
nens talán soha nem tapasztalt a mos-
tanihoz hasonló nyarat: az olaszországi 
Velencében tüntetnek az érkezô töme-
gek ellen, Amszterdamban tudatosan 
kerülik a külföldieket, Róma pedig 
világhírû nevezetességek lezárására 
készül. Mégsem lehet végleg megálljt 
parancsolni az inváziónak, hiszen a 
turisták zsebének mélyén eurómilli-
árdok lapulnak.

Az európai nagyvárosok meglehe-
tôsen impozáns helyet foglalnak el a 
világ legkedveltebb úti céljainak listá-
ján. A Mastercard hitelkártyacég idén 
is nyilvánosságra hozta a múlt év leg-
látogatottabb városait felvonultató ku-
tatását, amely alapján a turistamágne-
sek közel fele Európában található. Az 
éllovas a pénzügyi központként is mû-
ködô London, amely 2016-ban közel 
húszmillió utazót fogadott, a brit fôvá-
rost pedig Párizs, Barcelona és Amsz-
terdam követi.

Olaszországnak sincs oka panaszra: 
Milánó hét és fél millió látogatóval a 
hatodik helyet csípte meg, maga mögé 
utasítva a 7,1 millió utazót fogadó Ró-
mát.A fent említett nagyvárosokban 
nem csak az elképesztô történelmi és 
kulturális hagyaték a közös: valameny-
nyit elárasztották a turisták. Olaszor-
szág például nemcsak a migránsok 
százezreivel küszködik, de a kirándu-
lók millióival is meggyûlik a baja. Az 
ország kulturális ügyekért felelôs 
minisztere nemrég számos emlékhely 
és nevezetesség lezárását helyezte ki-

látásba a turistatömeg káros hatásai 
miatt. Dario Franceschini szerint el-
képzelhetetlen, hogy belépti díjat 
szedjenek a nagyvárosok elôterében, 
így nem marad más megoldás, mint 
korlátozni a látnivalókhoz érkezôk szá-
mát.

A tárcavezetô szerint talán ez sem 
elég: ideje lenne megtanítani a turis-
táknak, hogy tartsák tiszteletben a 
nevezetességek történelmi jelentôsé-
gét. Szemléltetésképpen: a világhírû 
Trevi-kút környékén nemrég rendôri 
ellenôrzést vezettek be, mert a Rómá-
ba érkezôk gyakran a szökôkútban 
frissülnek fel, vagy a barokk emlékmû 
területén fogyasztják el ebédjüket. 
Sôt, a külföldiek sokszor meztelenül 
fürdenek a kútban, hogy Az édes élet 
címû film ikonikus jelenetét imitálják.

A szintén olaszországi Velencében 
ennél is vészjóslóbb a helyzet: a he-
lyiek hosszú hónapok óta tüntetnek az 
érkezôk ellen, és már tavaly nyáron 
„Turisták, menjetek haza!” feliratú 
szórólapokkal borították el a szelfibot- 
és hûtômágnesárusoktól zsúfolt város-
központot. Velence vezetése próbál 
elébe menni a katasztrófának, idén 
nyáron például megtiltotta az újabb 
gyorséttermek és utcai ételárusok 
megjelenését a nevezetességek kör-
nyékén, mert félnek, hogy a hátra-
hagyott szemétkupacok veszélybe so-
dorják az Adria királynôjének 
fennmaradását.

A hollandok inkább csendes forra-
dalmat folytatnak a turisták ellen: az 
amszterdamiak hétvégente maguk 
mögött hagyják a várost, csak hogy ne 
kelljen szembesülniük az érkezô ide-
genekkel. A mindössze nyolcszázezres 
lakosságú Amszterdam évrôl évre 
feljebb kúszik a népszerûségi listákon, 
tavaly már nyolcmillió látogatót fo-
gadott, így nem csoda a városlakók 
rémülete. –-- Amszterdam játszótérré 
változott. Minden héten mások a szom-
szédaim. Szerencsére van vidéken egy 
kis házam, hétvégente oda tudok me-
nekülni –-- idézi a The Telegraph a 
városközpontban élô Bert Napot.

A férfi szerint nem csak ô fut a turis-
tahad elôl, a legtöbb ismerôse is vidé-
ken tölti a szabadidejét. A lapunknak 
nyilatkozó amszterdami fiatalok szin-
tén arról meséltek, hogy ha tehetik, 
kerülik a városközpontot, hiszen csak 
lépésben tudnak haladni, ráadásul a 
biciklire pattanó turisták is megnehe-
zítik a dolgukat. Mint mondják, az 
idegenek bele szeretnének kóstolni a 
holland életbe, ami rengeteg nehézsé-
get okoz, például sokszor akadályozzák 
a profi kerékpáros helyieket.

A panaszok közepette nem szabad 
megfeledkezni a pénz szerepérôl, hi-
szen az elôbb említett turisták is fi-
zetnek az amszterdami biciklibérlésért. 
Kérdéses, hogy a népszerû nagyváro-
soknak megéri-e nyelni egyet a turiz-
mus korlátozása helyett. A Mastercard 
kutatásából ugyanis az is kiderült, 
hogy Hollandiában az idegenek tavaly 
több mint négymilliárd dollárnak 
megfelelô összeget költöttek. A szen-
vedô olasz városok is jól jártak: Milánó 
és Róma összesen több mint kilenc-
milliárd dollárral gazdagodott. Álta-
lánosságban elmondható, hogy az 
Olaszországba érkezôk mélyen a zse-
bükbe nyúlnak: a Bank of Italy adatai 
szerint Róma idén már negyvenmil-
liárd eurót szedett ki a turistákból. A 
legtöbbet –-- közel hatmilliárd eurót –-- 
a németek költötték.
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Magyar–magyar
kapcsolat

A magyar–magyar kapcsola-
tok kiépülése is,mint minden 

kapcsolaté, kétirányú híd.

1993
Magyarország lassan-lassan újra 

felkerül a térképre. Értve alatta a 
független Magyarországot és a 
külföldi terepet, vagyis a nagyvi-
lággal való kapcsolatot. A feladat 
nem könnyû, és ezért a kapcsolat 
nem is jön létre máról-holnapra, 
de a magyar kormány nem sokat 
mulaszt el a tennivalók terén. Az 
„új Magyarország” új külképvise-
letének legfontosabb feladata tu- 
datosítani, hogy ez az ország nem 
most jött létre a nagy Szovjetuni-
óból életrekelve, hanem egy már 
Európa megalapításánál jelen volt 
ország, amely most keresi jobb 
sorsra érdemes életének lehetô-
ségeit, történelmi szerepének önbi-
zalmával és egészséges érvénye-
sülési vággyal. Mennyire más ez a 
fajta képviselet, mint az a Moszk-
va szekerének tolásába belehajolt 
szocreál-képre illô merevarcú dip-
lomácia, ami olyan unalmasan 
jelen volt Nyugat fôvárosaiban.

A canberrai magyar diplomáciai 
munka alkalmi látogatójaként fel-
oldódott bennünk az a képzelt kép, 
amin komor zsakettos diplomaták 
jegyzékeket nyújtanak át egymás-
nak, feszes udvariassággal ebben 
a kissé feszes hangulatot keltô 
épületben, annak magyar történel-
met idézô mennyezetképeivel ég- 
retekintésre késztetô nagytermé-
ben. Nem tudni a titkát, de innét 
barátként távozik az elsô látoga-
tásról a diplomata, és barátként 
jön el újra, amikor arra sor kerül.

Az ausztrál politikai életben ki- 
emelt szerepe van a kötetlen be- 
szélgetést célzó öszejöveteleknek. 
Egy idôben meghívtuk nemzeti ün- 
nepeinkre, jelesebb összejövetele-
inkre, az ausztrál politikai élet 
érdemes tagjait, nem egyszer a 
legmagasabb rangút. Aztán vala-
hogy leszoktunk róla, nem láttuk 
már értelmét, hiszen leteleped-
tünk, beépítkeztünk, egyénileg el- 
értük amit akartunk, legtöbbünk 
már a csöndes nyugdíjas korát éli. 
Itt most azonban újabb feladat 
van, a szabad magyar–ausztrál 
kapcsolat épül, két ország javára. 
Akkor is érdekeltek vagyunk eb- 
ben, amikor szülôhazánkra gondo-
lunk, és akkor is, amikor erre a 
hazára gondolunk, amiben élvez-
tük a nap melegét és a rendezett 
társadalom biztonságát, amíg a 
szülôhaza egén viharfelhôk tornyo-
sultak. Abban az idôszakban a mi 
gondunk volt belevinni az ausztrál 
politikai gondolkodásba egy szen-
vedô nép képét, azt remélve, hogy 
ha adódik alkalom, a mi barátaink 
tesznek vagy szólnak az érdeké-
ben.

Ezt a mi mezei diplomáciánkat 
már átvette a profi diplomácia. De 
elmondhatjuk, nem feledkezik 
meg rólunk ez a hivatalos diplomá-
cia, számos alkalommal ott vannak 
az emigráció tagjai a canberrai 
teremben, találkozni ismert és 
még nem ismert ausztrál vezetôk-

kel, akik részére honfitársak va- 
gyunk, csakhát azt a nyelvet be- 
széljük, abból az országból szár-
mazott ausztrálok vagyunk, 
amelynek a házában találkozunk.

Gyakori ebben a házban a ma- 
gyar–magyar találkozó is. Népes 
tanácskozások színhelye, vagy 
még gyakrabban kisebb megbe-
széléseké, annak a kapcsolatnak az 
érdekében, amire oly régen vár-
tunk: az ország és az emigráció 
közötti kapcsolatnak. 

Tulajdonképpen itt térek rá a ki- 
szemelt témára a magyar–magyar 
kapcsolatra, vagyis az anyaország 
és a külföldi magyarok kapcsolatá-
ra. Ennek is van számos olyan vo- 
natkozása, amit Canberrával lehet, 
vagy kell megbeszélni. Az otthoni 
nyáron pedig Budapesten jöttünk 
össze dr. Pordány László nagy-
követtel, Weszely Tibor fôkonzul-
lal, akik szabadságuk idején is ren-
delkezésre álltak arra, hogy fel-
adatunkat könnyebben végezhes-
sük.

Milyen feladatokról is van szó? 
Emigrációs évtizedeink során a 
külföldi magyarság világszerte az 
elszakított területek magyarságá-
nak a sorsáért aggódott, érdeklô-
dött és cselekedett a lehetôségek 
korlátai között. A cselekvési lehe-
tôségek korlátai az utóbbi évek 
változásai során kitágultak, de az 
is igaz, hogy a megszállt országré-
szeken a magyarüldözés módszere 
is változott, szélesebb társadalmi 
alapra támaszkodik.

Kardos Bélának, mint az Auszt-
ráliai Magyar Szövetség elnöké-
nek, egyik feladata volt Magyaror-
szágon felkutatni azokat a lehetô-
ségeket és módozatokat, amikkel a 
társadalmi gyûjtésekbôl eredô 
anyagi támogatásunk a leghatá-
sosabb lehet azáltal, hogy oda jut 
el közvetlenül ahol arra szükség 
van. Ennek érdekében helyi isme-
retekkel felruházott vezetôk tár-
saságában járt Kárpátalján és 
Erdélyben. Ez utóbbi missziónak 
én is tagja lehettem, amirôl annak 
idején röviden beszámoltam, és 
bízom benne, hogy a részletes be- 
számolóra tett ígéretemet is be 
tudom váltani. 

A felvidéki Komáromban tett 
látogatásomról megírtam a rész-
letes beszámolót, csakúgy a bécsi 
emberjogi konferencián tartott 
magyar kisebbségi vezetôk sajtó-
konferenciájáról szóló tudósításo-
mat. 

Kardos Béla még ebben az évben 
el akar jutni Felvidékre és Délvi-
dékre. Nagyon fontosak az ilyen 
látogatások, mert sok személyes 
élményre és kapcsolatra lehet 
szert tenni, amit levelezéssel nem 
lehet pótolni.

Ezeknek a látogatásoknak az 
alapján alakult ki az a vélemény, 
hogy minden anyagi támogatást a 
kisebbségi területek magyar fia-
taljainak anyanyelvében való meg-
tartására kell fordítani. A legna-
gyobb veszély itt fenyeget, az 
elszakított magyarság beolvadása 
zuhanásszerû lesz, ha nem történik 
valami nagyszerû országos csele-
kedet. Szerencsére ez még sok 
esetben pénzkérdés, az átváltás 
miatt kevés pénzzel aránylag 
sokat el lehet érni. Persze összes-
ségében nagyon sok kellene. Ezért 

biztatok mindenkit, adakozzanak a 
Kisebbségi Alapra, vagy a Nem-
zetvédelmi Alapra, mert megvan 
az út arra, hogy bárminemû köz-
vetítôi vagy kezelési költség nélkül 
minden dollár biztosan eljut oda, 
ahol az közvetlenül szolgálja a 
magyar nyelv megtartását. Ada-
kozzanak, rendezzenek gyûjtô ma- 
gánpartikat, kérjenek Nemzetvé-
delmi Alap perselyt és ne mu- 
lasszák el végrendeletüket is en- 
nek a szempontnak a figyelembe-
vételével megfogalmazni, mert 
most történelmi méretû cseleke-
detekre van szükség.

A másik nagy feladat, kapcsolat 
az összmagyarsággal. Ennek a 
feladatnak az eszköze a Magyarok 
Világszövetsége. Az ausztráliai 
magyarok jó elôkészítés után, 
nagy erôbedobással vettek részt a 
tavalyi újjászervezô közgyûlésen. 
Megjelent jelöltjeinket beválasz-
tották a vezetôségbe, akik azóta is 
ellátják feladatukat. Budapestrôl 
négy cikkben is beszámoltam en- 
nek az évnek a folyamán a Ma- 
gyarok Világszövetsége munkás-
ságáról, így most nem térek ki 
annak részleteire, csak emlékez-
tetek néhány szempontra. 

Az, hogy a Magyarok Világszö-
vetsége székháza Budapesten van, 
nem azt jelenti, hogy az egy buda-
pesti szervezet, amihez csatlako-
zunk, ha nekünk tetszôen kérnek 
rá, vagy érdekeink így kívánják. A 
Magyarok Világszövetségének 
még csak a keretei állnak fenn. 
Örömmel jelentem, hogy a legjob-
ban fennálló keretét az elhatárolt 
országrészek régiója képezi, 
amennyiben ott vannak a környezô 
államokban mûködô magyar poli-
átikai szervezetek képviselôi, és 
nagyon kielégítô módon ellátják 
feladatukat.

A nagyvilág magyarjainak a be- 
csatlakozása még nem történt meg 
kielégítô módon és mértékben. 
Ausztráliával nincs probléma, 
mert nálunk az egyesületi háló-
zat piramidálisan összefogott az 
Ausztráliai Magyar Szövetségben, 
amelynek az elmúlt év elején Ade-
laideben megtartott tanácsülésén 
megszületett a döntés, csatlako-
zunk a Magyarok Világszövetsé-
géhez. Ennek a csatlakozásnak 
még nem éltük át a tartalmi 
élményeit. Ennek kettôs oka van. 
Egyik a budapesti MVSz iroda 
még kialakulatlan állapota, másik 
a nyugati emigráció gyenge sze-
replése, illetve megalapozatlansá-
ga a Világszövetségben. Ezekre a 
dolgokra nekünk ilyen távolról 
nem sok ráhatásunk lehet, de né- 
mely szempontnak hangot adunk.

Az ötödfél évtizedes magyar 
emigráció számos kísérletet tett 
egyetlen összefogó világszervezet 
létrehozására. Ennek mindigis 
megvoltak a nyilvánvaló akadá-
lyai, most csupán a tény rögzítése 
érdekes, elsôsorban annak meg-
állapítása, hogy kárbaveszett fá- 
radság most, a 24-ik órában, 
törekedni arra, hogy létrehozzunk 
valamiféle külföldi magyarok vi- 
lágszövetségét annak a csalódás-
nak a kompenzálására, hogy a Ma- 
gyarok Világszövetsége nem olyan 
lett, mint amilyennek elképzeltük.

Szögezzük le: Magyarok Világ-
szövetsége a külföld magyarsága 

egységes részvétele nélkül nem 
jöhet létre. Bármi lett légyen is a 
budapesti bábák szándéka, a Ma- 
gyarok Világszövetsége par excel-
lence a külföldi magyarok szerve-
zete: arra a célra, hogy az összma-
gyarság érdekeit szolgálja minden 
cselekedetével. Így még mielôtt 
bármi érdemében elindul, a külföl-
di magyaroknak fel kell állni és 
lépni kell. Ha nem mûködik jól a 
budapesti iroda, az is a külföldi 
magyaroknak a mulasztása, hát 
ennyire lényeges az ô hozzájáru-
lásuk. Sajnos az amerikai szerve-
zetek rivalizálása miatt elmaradt 
ennek a felismerése, és csak ott 
tartanak, hogy melyiknek milyen 
képviselete van, vagy nincs a „bu- 
dapesti” MVSz-ben. 

Kardos Béla, aki Ausztrália ré- 
szérôl elnökségi tagként vesz részt 
a vezetôség munkájában, ez év 
elején Jakabffy Ernô MVSz alel-
nökkel együtt Amerikában járt, 
ahol kísérletet tettek az egységes 
álláspont kialakítására. Útjuk 
hasznos volt, de nem egészen sike-
res, így elôfordulhat, hogy Kardos 
Bélának mostani magyarországi 
tartózkodása idején is lesz vala-
milyen szerepe a nyugati magyar-
ságot egységbe hozó szándékok 
terén.

A magyar–magyar kapcsolatok 
kiépülése is, mint minden kapcso-
laté, kétirányú híd. Nem elég csak 
azt várni, hogy onnét jöjjenek 
értünk, mert mi alig várjuk, hogy 
már jöjjenek. Bárhova mentünk 
magyarországi tartózkodásunk al- 
klalmával, akarva akaratlanul is 
öregbítettük az ausztráliai ma- 
gyarok jó hírét, ami kivétel nélkül 
mindenütt meg is elôzött minket. 
Jól esett hallani, igen sok esetben, 
hogy a Magyar Életbôl ismernek 
minket, bár megfoghatatlan volt 
számomra, hogyan kerül annyi 
Magyar Élet Magyarországra. Vi- 
szik a látogatók, olvasóink küldik a 
rokonoknak és talán a szél is arra 
fújja. Igenis, megvan a kellô 
érdeklôdés a külföldi magyarság 
iránt, minisztériumokban, állami 
hivatalokban, újságszerkesztôsé-
gekben, a koalíciós pártokban és a 
nagyközönség körében. A kapcso-
latok azonban mégsem automati-
kusak. Elébe kell menni mind 
ennek, mert meg kell értenünk, a 
mi világunk az ô részükre olyan, 
mint amit mi éreznénk, ha minket 
most letennének Tokio közepébe.

Nagyon fontos szerepet töltene 
be a Határon Túli Magyarok Hiva-
tala, már annál is inkább, hogy egy 
év óta már nem a miniszterelnök-
séghez tartozó titkárság, hanem 
önálló hivatal a külügyminiszter 
felügyelete alatt. Vezetôje Entz 
Géza történész-mûvészettörté-
nész, a kisebbségügyek szakértôje. 
Itt is elmondható, miként a Ma- 
gyarok Világszövetsége esetében, 
hogy ennek a Hivatalnak a tevé-
kenységét zömmel a közvetlen 
határon túliak gondjai kötik le. És 
ez jól is van így, mert ott van he- 
lye és nagy szüksége az intézmé-
nyes segítésnek. A Hivatal gondja, 
hogy a minisztérium tájékozott 
legyen az elszakított területek 
magyarságának helyzetével, hogy 
intézkedései megfeleljenek a kí- 
vánalmaknak. Ugyanez vonatko-
zik, illetve kellene hogy vonatkoz-

zék a nagyvilágban szétszórtan élô 
magyarokra is. Itt megint csak azt 
tudom mondani, hogy akkor tud-
nak rólunk a valóságnak megfelelô 
képet alkotni, ha odamegyünk és 
bemutatkozunk. A Magyar Élet 
hetenként megérkezik, és el is 
olvassák, másológéppel sokszoro-
sítva továbbítják az egyes osztá-
lyokra a fontosabb részeket. Jeléül 
annak, hogy számon tartanak, ha 
elôkerülünk abból a számukra is- 
meretlen külföldi ködbôl.

Ezt is szem elôtt tartva tettünk 
látogatást a Határon Túli Magya-
rok Hivatalában is Kardos Bélá-
val, és most, hogy megint otthon 
van, ápolni fogja ezt a kapcsolatot 
is. Ebbôl azt is várjuk, hogy hely-
reáll a külföldi tájékoztatás terén 
végzett munkánk iránti érdeklô-
dés, valamint azt is várjuk, hogy 
hasonló célzatú otthoni kezdemé-
nyezés során elismerést nyer 
azoknak az egyéneknek és szer-
veknek a munkája és nélkülözhe-
tetlensége, akik évtizedeken ke- 
resztül végezték ezt a munkát a 
célállomásokon, szerte a nagyvi-
lágban. 

Éppen most jött ki a nyomdából 
ebben az évben már a második 
tájékoztató füzetünk, amit a NSW-i 
Magyar Szövetség Emberjogi Bi- 
zottsága állított össze, az Auszt-
ráliai Magyar Szövetség adott ki 
az Ausztráliai Nemzetvédelmi 
Alap költségén.

Szeretném azt is megemlíteni, 
hogy az a panasz sem egészen in- 
dokolt, ami a nyugati magyar saj-
tóban gyakran felbukkan, hogy a 
magyarországi sajtó helytelenül 
tájékoztat rólunk, mi több ellensé-
gesen. Igaz, erre is volt példa 
egyes olyan tollforgatók részérôl, 
akiknek a külföldi magyarok nem-
zetszeretete fasisztaság, de azért 
nem ez a jellemzô, a helyzet mesz-
sze nem ilyen rossz. Ebben az 
évben Kardos Bélával és velem 16 
különbözô lap készített és jelente-
tett meg interjút, és még jó né- 
hány maradt teljesítetlen. Rádió és 
televízió-interjú is készült velünk. 
Nyolc újságtól, folyóirattól kér-
tek, írjak idônként lapjuk részé-
re. Sok területe lehet még a ma- 
gyar–magyar kapcsolatnak, hiszen 
a gazdasági területet még nem is 
említettem, és még a kulturális 
kapcsolatokat sem. Ez utóbbira jó 
alkalom lesz a januári sydneyi IX. 
Ausztráliai Magyar Találkozó, ami- 
re – mint a közleményekbôl már 
ismeretes – magasrangú szemé-
lyiségek és neves mûvészek jön-
nek. 

Még nagyon sokat kell tennünk a 
magyar–magyar kapcsolatért, de 
mi, ausztráliai magyar emigránsok 
már elindultunk az úton és megta-
pasztaltuk, hogy az út járható. 
Járjunk hát rajta sokkal többen is.

(Magyar Élet,
1993. szeptember 30.)

Megjegyzés 24 év múltán:
Kiváló kapcsolat volt a canberrai 

nagykövetséggel, élénk érdeklôdés 
volt munkánk iránt a nemzeti ér- 
zésû embereknél, médiumoknál. 

Rossz alapokra tették a Magya-
rok Világszövetségét, az amerikai 
küldöttek magukkal hozták egyenet- 
lenségüket. A kormány nem igé-
nyelte az emigráció szolgálatait.
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Az elmúlt 

hét

MOMENTUM-MELLÉNY
Orbán Viktorral is leülne vitázni a 

sajtószereplésekre gyúró Fekete-Gyôr 
András. A Hír TV-nek nyilatkozó Mo-
mentum-vezér azt mondja, pártjának 
súlya van a politikában. (Neki, Fekete-
Gyôrnek vasággyal együtt se na-
gyon…) Van viszont mellényméret! 
„Hazafinak tartom magam, Orbán 
viszont hazafiatlan” –-- olvastam vala-
hol Fekete-Gyôr ars poeticájában. 
Mint arról a tápos emberke tájékoz-
tatott, a Momentum jelenti a jövôt, a 
többi pártnak lejárt a jegye, megy 
valamennyi a lecsóba. A giccses, iz-
zadságszagú nemzeti büszkeség he-
lyett ôk egy felszabadult, pozitív, va-
lódi nemzeti büszkeséget fognak meg-
honosítani, csak figyeljünk erôsen.

Az eddig elhangzott Momentum-nyi-
latkozatokból megpróbáltam összeállí-
tani, mivel számolhatunk, ha feláll a 
Fekete-Gyôr-féle kabinet. Az elsô, 
hogy mint az unió engedelmes tagjai, 
végre kell hajtanunk a bevándorlókkal 
kapcsolatos EU-döntéseket. Ne ijed-
jünk meg néhány száz jámbor mene-
külttôl, öleljük keblünkre valamennyit! 
A Momentum melegházasságpárti is, 
tagjai politikai közösségként vissza-
térô résztvevôi lesznek a Pride-ülep-
rázásoknak –-- ez nem kérdés, nem 
vita, ez arról szól, értjük-e a XXI. szá-
zadot. (Mondjuk az izgalmasnak ígér-
kezik, hogyan hozzák össze a pávatol-
las büszkéket a nagytermészetû nép-
vándorlókkal…)

Ellentétben az idejétmúlt Orbánnal, 
„a Momentum nem megállítani, bein-
dítani fogja a dolgokat”. Láttuk, ahogy 
a nolimpiát is „beindították”.De min-
denekelôtt tetô alá kell hozni a Fekete-
Gyôr–Orbán-tévévitát. Ennél csak az 
jobb, ha nem jön létre a vita, mert ak-
kor kijelenthetô: Orbán fél!

CZEGLÉDY-VICC: 
HAVI FIX

A kánikulát a hûvösben töltô Czeg-
lédy Csaba továbbra is kapja hivatali 
fizetését a szombathelyi önkormány-
zattól, tudta meg a PestiSrácok.hu.

Állítólag jár neki. (Hallottunk már 
ilyet, évekkel ezelôtt a legendás erzsé-
betvárosi ingatlanos, a szocialista 
Hunvald György is részesült hasonló 
humanitárius juttatásban.) Mindeköz-
ben több ezer Czeglédy-károsult diák 
hiába várja a pénzét. Az ismert ügy-
véd-politikus, aki éveken át helyi kép-

viselôként (Éljen Szombathely!, 
MSZP, DK, Együtt) egyengette a vá-
ros (de leginkább a saját és az övéi) 
ügyeit, most bûnszervezetben, üzlet-
szerûen elkövetett rakásnyi költségve-
tési csalás és egyéb zsiványságok 
gyanúja miatt múlatja idejét a tömlöc-
ben.

Hôsünk kálváriáját az okozta, hogy 
rossz társaságba keveredett, ügyvéd-
ként a szocialisták és a DK jogi képvi-
seletét is ellátta. A helyi alapszerve-
zetben a mai napig hôsként tekintenek 
Czeglédyre, mint aki erôn felül dolgo-
zott a szombathelyi frakció élén. (Kis 
színes: Czeglédy egyik cégének ügy-
vezetôje egy favágó, aki elfogásakor 
éppen a teheneire vigyázott, és azzal 
próbálta meg elkerülni az elôállítását, 
hogy ebben az esetben a jószágok 
ôrzés nélkül maradnak.)

Általános vélemény szerint Botka 
Lászlónak ki kellett volna állnia párt-
társa mellett ahelyett, hogy etikai vizs-
gálatot tervezett ellene. Az ügyben 
fentebb már említett Hunvald ingat-
lankezelô is megszólalt, közösségi ol-
dalán megvédte Czeglédyt: „Attól nem 
lesz hitelesebb egy párt, ha elhatároló-
dik gyanúba keveredett tagjaitól.”

Nem mondtam még, hogy a most is 
szponzorált gyanúsítottnak nagyjából 
hárommilliárd forintnyi adócsalt fo-
rintról kell majd számot adnia. A mar-
káns középkorban Czeglédy doktort 
már a vádak tizedéért fölszeletelve 
tûzték volna ki a nagyobb települések 
várfokára. De hagyjuk a nosztalgiát!

NEM UNJA A 
HARANGOZÁST

Brüsszeli demokrataként Ujhelyi Ist-
ván megkerülhetetlen feladatának 
tartja, hogy minden áldott héten meg-
kongassa a harangokat (ezt tôle magá-
tól tudjuk): veszélyes irányba tart az 
ország. Erre a miniszterelnök egy ko-
rábbi tusványosi beszéde ébresztette 
rá a szocialista EP-képviselôt. –- Ekkor 
fogadtam meg –-- írta akkori közle-
ményében a harangozó --–, hogy 
minden héten emlékeztetni fogom a 
közvéleményt: Orbán Viktor világossá 
tette, milyen rezsimet kíván építeni az 
egykori Magyar Köztársaság helyén.

Minap a 168 Óra címû hetilapban 
verte félre a harangokat a lánglelkû 
ember. „Botka Lászlónak kell össze-
fognia és vezetnie az európai demok-
ratákat, ha azt akarjuk, hogy megma-
radjon hazánk európai jövôje és mind-
az, amiért elôdeink, forradalmáraink, 
államalapítóink nemegyszer életüket 
is adták. Ilyen egyszerû a képlet” –-- 
írta. A szegedi VIP-parkolóbérletes 
ember néhány hete Washingtonban is 
emelkedett jelzôkkel méltatta pártja 
miniszterelnök-jelöltjét. Hôsünk az 
unió közlekedési bizottságának alelnö-
keként utazott Amerikába, ahol a hiva-
talos eszmecserék végén erôs készte-
tést érzett arra, hogy tájékoztassa 
vendéglátóit a magyarországi viszo-
nyokról.

Közölte: jövôre, a kormányváltás 
után Botka nyomban rendbe teszi a 
jogállamisággal és a demokratikus 
alapértékekkel ellentétes törvényi 
szabályozásokat, majd „az EU fôsod-
rába tereli Magyarországot”. Ennek 
így kell lennie, magyarázta, ugyanis az 
európai közösséget szétrohasztó Or-
bán illiberális, putyinista ámokfutása 
a mélypontra süllyesztette Magyar-
ország transzatlanti kapcsolatait. A 
Botka-kormány azonban majd vissza-
állítja a haza becsületét a szövetségesei 
elôtt!

Botka és csakis Botka! –-- szavalja 

egyvégtében Ujhelyi.
És ha mégsem jön Botka, mi lesz Uj-

helyivel? Rézágyúkat önt a harangok-
ból?

MEGSAJNÁLTÁK A 
KANCELLÁRT

A porcelánboltba látogató elefánthoz 
hasonlítja Magyarország külügymi-
niszterét a Népszava etikettszakértôje. 
Sebes György szerint Szijjártó Péter 
nem elég diplomatikusan reagált az 
osztrák kancellár hazánkat mószeroló 
minapi nyilatkozataira. (Itt jegyzem 
meg, Christian Kern újabban nem túl 
népszerû odahaza –-- ilyenkor szokás a 
külpolitikába menekülni…) Kancellár 
uram elôbb a német Frankfurter All-
gemeine Zeitung, majd az osztrák 
Österreich címû lapnak azt mondta, 
hogy az EU-szabályok megsértése mi-
att csökkenteni kell Magyarország és 
Lengyelország pénzügyi támogatását 
– ha már egyszer megbuktatni nem 
lehet ezeket a „rezsimeket”. Szijjártó 
viszont a kancellár figyelmébe aján-
lotta: nem szerencsés, ha valaki bele-
szól egy másik ország belügyeibe. 
Meg aztán vége a Monarchiának, Bu-
dapesten és Bécsben nem kell egy-
formán gondolkodni. A liberális gô-
gösséget meg egyébként sem szeret-
jük, tájékoztatta a külügyminiszter az 
igehirdetô sógort.

Szerintem ez teljesen rendben van, 
sokunk szájából vette ki a szót… A 
szerzô viszont azt sem egészen érti, 
mit jelent a „liberális gôgösség” kife-
jezés. Holott ehhez elég lenne csak 
tükörbe nézni, esetleg átlapozni (visz-
szanézni, visszahallgatni) az ellenzéki 
megmondósajtó –-- köztük a Népszava 
–- anyagait, ordít belôlük a mindent és 
mindenkit fitymáló arrogancia.

A magyar diplomácia irányítója nem 
elég diplomatikus –-- aggodalmaskodik 
Sebes cikkíró –--, „Szijjártó nem ebben 
a szellemben szocializálódott”. (Bezzeg 
a magatartás-kutató szerzô, aki még a 
szívélyes elvtársi találkozók nyelves-
drúzsbás világában nôtt fel; ott lett 
ennyire mértékadó.) „Szólni kellene 
neki [Szijjártónak], hogy egy külügy-
minisztertôl mást várnak” –-- zárul az 
írás.

Pontosabban ôk, Népszaváék várná-
nak mást. Nekünk tetszik.

FÁKLYÁS VÍGJÁTÉK
És ne feledjük, az alapdilemma to-

vábbra is áll: Gyurcsánnyal vagy nél-
küle? Míg a „nyitottak” azzal érvelnek, 
hogy Fletó nélkül garantált a zakó, 
Botka azt mondja, az ôszödi ember 
maga a két lábon járó veszedelem

Most, hogy Molnár Gyula pártelnök 
parancsára kénytelen-kelletlen meg-
békélt a két egymásnak ugró szocia-
lista fôember, Botka László miniszter-
elnök-jelölt és Molnár Zsolt elnökségi 
tag, tájékozatlanabb ember azt hinné, 
újra minden rendben az MSZP háza 
táján; lám, happy enddel ért véget a 
színdarab, hála elnök úr bölcs közben-
járásának. Igaz is, Molnár Gyula már a 
májusi pártkongresszuson elmagya-
rázta: „A Gyula név fáklyát jelent, a 
László pedig azt: hatalom és dicsôség. 
Készen állok, hogy fáklyaként világít-
sak Botka Lászlónak.”

Félek, lesz még világítanivalója elnök 
úrnak. Csak bírja fáklyával…

Az ugyan lehet, hogy Molnár Zsoltot 
most sikerült kikapcsolni, csakhogy a 
rakoncátlan kolléga nem magányos 
harcosként méltatlankodott a Botka-
stratégiával szemben. Komoly tábora 
van. (A szkinhedmúlttal is megvádolt 
Molnár Zsolt –-- anno Göncz Árpádot 

füttyögte ki a Kossuth téren –-- nem 
egyszerû eset, a minap például kide-
rült: pár hónapja egy repülôgépen fe-
lejtette a laptopját. Akad, aki még 
azért orrol rá, mert a 2006-os válasz-
táson képes volt visszalépni a vigyori 
Szadeszelnök, Kóka János javára…)

És ne feledjük, az alapdilemma to-
vábbra is áll: Gyurcsánnyal vagy nél-
küle? Míg a „nyitottak” azzal érvelnek, 
hogy Fletó nélkül garantált a zakó, 
Botka azt mondja, az ôszödi ember 
maga a két lábon járó veszedelem. 
Emellett sokan füstölögnek a párton 
belül amiatt, hogy újabban mindenféle 
szervezeti és pénzügyi döntéshez 
Botka jóváhagyása kell, holott ilyes-
mirôl csakis az országos párttanács 
dönthet.

(Ráadásul Botka nem is tagja a ta-
nácsnak.) Többen meg azért húzzák a 
szájukat, mert a szegedi polgármester 
vétójogot követelt (és egyetértési jog-
nak keresztelve meg is kapott) a párt-
vezetéstôl az egyéni jelöltek kiválasz-
tásában és az országos lista felállítá-
sában. Talán pallosjoga is lesz. Vagyis 
hiába lobog Gyula a fáklyával, javában 
tart az MSZP-bál.

A FÜHRERREL ÉRVEL
Hogy véletlenül se érezze jól magát a 

magyar ember a bôrében, s hogy sem-
miképp se töltse el a lelkét büszkeség, 
amiért jó két héten át hazája fôváro-
sára figyelt, s arról áradozott a nagy-
világ –-- nos, errôl próbált gondoskodni 
a hétfôi Népszava. Bravó –-- írja a 
budapesti vizes világbajnokságról szó-
ló, gúnyolódó cikkének címében a 
szerzô, Hargitai Miklós. Eddig kollégá-
nak hittem.

Gyûlöletet gerjeszteni, egy nemzet 
közérzetébe belerondítani nem köny-
nyû feladat, még annak sem, akinek 
gyakorlata van benne. (Nem is sikerül 
szegénynek, inkább szánalmat vált ki 
a belterjes nyáladzás.) Szörnyû lelkiál-
lapot lehetett hosszú hónapokon át a 
remélt kudarcért szorítani. Ráadásul 
értelme sem volt, hiszen itt van, tes-
sék: a vízcseppek még ott csillognak 
az arcokon, az emberek egymásra mo-
solyognak, a nagyvilág Magyarorszá-
got dicséri…

Borzasztó lehet ezt odaát, Hargitaiék-
nál megélni. (Az írásból is érzôdik, 
mennyire savanyú a szôlô –-- meg is 
hajthatta a szerzôt.) Nem mennék bele 
a lélegeztetôgépekre átszámolt, pro-
longált szörnyülködés részleteibe, is-
merjük, unalmas („sokba került a vb-
rendezés, csúsztak a határidôk, nagy 
volt a kapkodás, csúnyára sikerült a 
Duna Aréna, fákat vágatott ki a barbár 
kormány stb.) Arról, hogy mi mindent 
hozott ez a vizes világbajnokság az 
országnak, a lelkünknek, egy megve-
szekedett szó sincs az írásban, aho-

gyan arról sem, hogyan értékelt a 
szakma, a nagyvilág.

A szerzô is érzi, kellene még valami 
leleményes aljasság, amire fölkapja a 
fejét az olvasó. Végül magát a Führert 
hívja segítségül: „Hitler nyári olimpi-
ájától Putyin téli szpartakiádjáig min-
dig kilógott a politikai-korrupciós ló-
láb, és örülni legfeljebb csak annak 
lehet, hogy –-- az elôbbiekkel ellentét-
ben –-- nálunk egyelôre nem minôsül 
hazaárulásnak a vártnál gyengébb 
szereplés.” Ha beszélôviszonyban len-
nék Hargitaival, elmondanám neki, mi 
a hazaárulás.

MÉG FAKOCKÁVAL 
JÁTSZIK

Már sokat gondolkodtam, de nem 
sikerült rájönnöm, miért erôlteti az 
MSZP Horváth Csaba szerepeltetését. 
Honnan ez az önsorsrontó perverzió? 
Igaz, pártja korábban már többször 
kérte a kétségbeejtô embert, tartóz-
kodjon a nyilatkozatoktól, közszereplé-
sektôl, hiába. Mára ott tartunk, hogy a 
Horváth-attrakciókat már csak az ve-
szi komolyan, aki most jött haza döb-
lingi nyaralásából. (Egy kommentelô 
nemrég javasolta, a szôke nôs vicceket 
költsük át Horváth Csabára.)

Emberünk a napokban ismét nagyot 
alakított, ezúttal az ATV-ben. Azon 
élcelôdött a lelkesen alákérdezô mû-
sorvezetô segítségével, mekkora sza-
márságokat mondott a fôpolgármester 
a 3-as metrón történt fakockás eset 
kapcsán. Ismert: valaki egy méretre 
vágott fakockát tett az ajtó sínjére, így 
az nem tudott bezáródni. Tarlós István 
szerint szándékos akcióról volt szó, 
amivel azt a látszatot igyekeztek kel-
teni, hogy ismét valami baj van a fel-
újított szerelvényekkel. Horváth mó-
kamester ekképp jópofizott: „Meg kel-
lene vizsgáltatni, van-e Soros-DNS a 
fakockán, hehe…”

Van valami megkapóan egyszerû 
Horváth Csabában –-- alighanem az 
észjárása. Az örökké derûs politikus 
legismertebb bejelentése még 2010 
tavaszán kelt: ígérte, fôpolgármester-
ként elsô dolga lesz ingyenessé tenni a 
budapesti közlekedést. (Nem volt al-
kalmunk számon kérni a bornírtságot.) 
Tôle jött az a humánus javaslat is, 
hogy amíg nincs állami megoldás, 
minden jóérzésû ember fogadjon be 
egy-egy hajléktalant, sôt támogassa is 
ôket anyagilag. Egyik emelkedett pil-
lanatában kijelentette, ha majd leve-
szik Budapest népérôl a tarlósi bilin-
cset, s befejezôdnek az elsô nagyobb 
változtatások (például a hajléktalanok 
újratelepítése az aluljárókba), látni 
fogjuk, miként simul ki máról holnap-
ra a városlakók tekintete.

Az övén viszont marad a kéjes vi-
gyor.

ahogy 

Pilhál György 

látta

Szent István Ünnep 

a Kõrösi Csoma Sándor Program 
ösztöndíjasainak szervezésében

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk a 
Melbourne-i Magyar Központban,

 2017. augusztus 20-án, du. 4 órakor 
megrendezésre kerülõ zenés-táncos mûsorunkra!

A mûsort követõen programunk nem ér véget, hiszen kicsik 
és nagyok egyaránt megtalálhatják a népi jellegû kiállításban 

a kedvükre valót.
Lesz többek között mézeskalács és tojáskarc bemutató, 

portrékiállítás és természetesen kötetlen, 
jó hangulatú beszélgetés. 
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Ítéletek és elôítéletek
Eljátszottam egy közvélemény-ku-

tatással, amely olyan témák körül 
mozgott, amelyek ma is meghatá-
rozzák a jövônket

Nem annyira közgazdasági, pénzügyi 
vagy biztonsági értelemben, de ahogy 
a gondolat meghatározza a tettet, sors 
a hitet. A kérdéseket egy harminc éve 
készült kutatásból merítettem, mert 
így követhetônek tûnt az a változás, 
amely egy emberöltô alatt végbement 
a magyar társadalomban. Vagy éppen 
a kiábrándító változatlanság. Az 1987-
es felmérés kérdéseire adott vála-
szokat érezhetôen befolyásolták az 
akkori „elvárások”, vagy inkább a 
„korszellem”, ha van ilyen. Szerintem 
van. (Az 1987-es kutatás eredményeit 
Böhm Antal tette közzé a Kritika 
folyóirat 1987. 5. számában.) Ki a 
magyar? – ez volt az elsô kérdés. Ezzel 
a talánnyal sokan birkóztak már. Ma, 
2017-ben az a vélemény dominál, 
hogy magyar az „aki magyarnak 
vallja magát”. Az 1987-es felmérés 
eredménye szerint, a nagy többség 
magyarnak „a Magyarországon lakó-
kat” tekintette, és a jelenlegi határokon 
túl, de a Kárpát-medencében élô nem-
zettársainkat csak 50 százalék tartotta 
a magyarság részének. Negyven év 
agymosásának kemény eredménye 
ez. A világban szétszórtan élô magyar-
ságról 1987-ben mindössze 25 százalék 
vélte úgy, hogy része a magyar nem-
zetnek! Vajon a többiek szerint Márai 
Sándor, Wass Albert, Szeleczky Zi-
ta vagy éppen Puskás Öcsi „hová 
tartozott”? 

Ma nem mondunk le ilyen könnyen a 
világba szédült magyarokról, fôként 
mostani fiatal százezreinkrôl. S mégis 
elvesznek? Aki akkoriban hallott már 
arról, hogy a szomszédos országokban 
nagyszámú magyarság él, és a magyar 
nemzethez tartozónak érezte ezt a 
több mint hárommillió embert, az hal-
lott az ôket ért diszkriminációkról is. 
Túlnyomó többségük Románia eseté-
ben tudott ilyesmirôl (90 százalék), 
míg a Szovjetunióban (Kárpátalja) 
csak 5 százalék szerint érte diszkrimi-
náció a magyarokat. Ma masszívan 
tartja magát az egyharmad, amely az 
erdélyi magyarokat a szocialisták 
nagy örömére a „huszonkétmillió ro-
mán” közé sorolja, és könnyedén szlo-
váknak nevezi a felvidéki magyarokat. 
(Egy százalék helyesli is Trianont, sôt! 
Ez a csoport Kertész Ákosból és köve-
tôibôl áll. Ôk a rossz nyelvek szerint 
titokban összegyûlnek félhomályos 
helyiségekben, és gyertyafény mellett 
ünneplik december 1-jét.) Tehet-e va-
lamit a magyar kormány ebben az 
ügyben? –-- szegezték neki a kérdést a 
gyanútlan állampolgárnak. Harminc 
éve a válaszolók 47 százaléka szerint: 
semmit. Sem a magyar, sem a nem-
zetközi közvélemény sem tehet sem-
mit, mondta 63 százalék. Elég szkep-
tikus álláspont. Ezzel szemben ma jó-
val optimistábbak vagyunk, holott ami 
1987 óta történt a jelenlegi határainkon 
túl, korántsem indokolja ezt az opti-
mizmust. Éppen ellenkezôleg. Egymil-
lió magyar tûnt el a Kárpát-medencé-
bôl, csak onnan! Igaz, egymillióan 
felvették a magyar állampolgárságot 
is –-- ami szép dolog --–, de a két adat 
nem egyezik egymással. Nézzük a pi-
kánsabb kérdéseket. Mit gondolunk a 
nemzeti karakterekrôl? Az 1987-es 
felmérésbôl egy adat látszik biztosnak: 
a cigányokkal szemben a megkérdezet-
tek kétharmadában negatív elôítélet 
él. Ellenben a „németekrôl a pozitív és 

negatív ítéletek nagyjából kiegyenlítet-
ték egymást, a zsidókkal kapcsolatos 
elôítéletekben ugyancsak”. A románok 
esetében megint elôítélet szerepel, az 
amerikaiakkal kapcsolatban véle-
mény. És még azt hiszik, hogy a „poli-
tikailag korrekt” fogalmazás, a kifeje-
zésterror valami új dolog. Cigányság-
ról, zsidóságról, románságról csak 
elôítéletünk lehet, míg a németekrôl 
ítéletünk, másról –-- így az amerikaiak-
ról és az oroszokról is --– véleményünk. 
Megdöbbentô, hogy a magyarokról is 
elôítélet szerepel, és csak „valamivel 
több a pozitív, mint a negatív”. Ez azó-
ta sem változott sokat. Önismeret? Az 
egyetlen hazafiság? Errôl lenne szó? 
Kétlem. Még érdekesebb a „büszke-
ség- és szégyenindex”. Eszerint legin-
kább büszkék Kossuth Lajosra, Pe-
tôfi Sándorra, Széchenyi Istvánra, 
Kádár Jánosra voltak az emberek. 
Büszkének lenni Kádár elvtársra ko-
moly próbatétel lehetett 1987-ben. 
Mégha 1977-ben, vagy uram bocsá’ 
1997-ben! A mai lista bizonytalan, de 
mégis: Szent István, Széchenyi Ist-
ván, Árpád fejedelem, Deák Ferenc 
szerepelhet rajta. Mire voltak büszkék 
harminc éve? Iparunkra, mezôgazda-
ságunkra, a magyar tudományra és 
kultúrára, 1945 utáni eredményeinkre. 
Kibillent itt az idô. Alighanem ezeket 
ma senki nem említené. 

És tényleg, mire lehetünk büszkék 
ma? Életképességünkre? Az eddig 
évezredek alatt felhalmozott kulturális 
értékeinkre? Történelmünkre? 
Amelyben benne van a feltétel nélküli 
odaadás, s van mögötte néhány sötét 
árny is. Forradalmainkra? Nem sok --
– húzzák el a szájukat a mai ajakbigy-
gyesztôk. És tényleg, mintha a mai 
válaszadók tanácstalanul forgatnák a 
szemüket. Büszkék lehetünk mi egyál-
talán valamire? Mit kell szégyellnünk? 
Erôs kérdés. Tetszik, hogy 1987-ben 
kétharmad azt mondta: „nincs mit 
szégyellnünk”. A többiek szerint: a 
Horthy-korszakot, jelenlegi hibáinkat 
(mármint a Kádár-korszakban), kultu-
rálatlanságunkat, a nemzeti széthú-
zást, történelmi kudarcainkat. Meg-
személyesítve: Horthyt, Szálasit, Rá-
kosit, Görgei Artúrt, Nagy Imrét. A 
„nincs mit szégyellnünk” ma alig kap-
na szavazatot. Itt mindenkinek illik 
szégyellnie valamit. Sajnos, markáns 
hangot kap az a vélemény, amely az 
országot egészében, úgy ahogy van, 
szégyelli. Önmagát persze nem, ezért 
az a primitív vélemény, hogy „Szégyel-
lek abban az országban élni, ahol X. Y. 
a köztársasági elnök, miniszterelnök, 
házelnök stb.” Izgalmas volt az a kér-
dés, amely a magyarság jövôjét firtat-
ta. A Kádár-korszak alkonyán 70 szá-
zalék elutasította, hogy a magyarság 
kétszáz év múlva beleolvad a kör-
nyezetébe, vagyis valóra válik a her-
deri komor jóslat. Ez a vélemény ma 
kisebbségben van. A többség inkább 
hisz a rosszindulatú jóslatnak, mégha 
próbál tenni is ellene.

A harminc évvel ezelôtti felmérés 
konklúziója, hogy a „magyar társada-
lom kiheverte a nemzeti kérdés ko-
rábbi traumáit (területvesztés és visz-
szacsatolások, kitelepítések, holoka-
uszt stb.), következésképpen ma az 
irredentizmusnak, sovinizmusnak, ha-
tárrevíziónak nagyon kevés híve volna 
társadalmunkban”. Érdekes megint a 
fogalmazás: a területvesztés (Trianon 
1920, Párizs 1947) ugyanolyan trauma-
ként szerepel, mint a területi vissza-
csatolás, amikor többnyire etnikai, 

földrajzi, racionális alapon próbálták 
rendezni a Kárpát-medence államai-
nak határait (1938–1941). A korabeli 
politikailag korrekt vélemény szerint: 
a határrevízió egyenlô a sovinizmussal. 
A határrevíziót sokan ma sem tartják 
lehetségesnek. Más úton-módon ren-
dezni a problémát –-- például autonó-
miával –-- viszont már egyre többen. A 
székelyföldi autonómia mellett ma a 
magyarság többsége elkötelezett. Per-
sze, ha nem jár áldozattal. A többiek 
viszont ennek felvetését is nacionaliz-
musnak, sovinizmusnak tartják. Ôk 
ma már nem az elkötelezett kommu-
nisták, hanem szocialisták, baloldaliak. 
Már nem is internacionalisták, hanem 
a globalizmus, a multikulturalizmus 
hívei, holott legtöbben azt sem tudják, 
mi fán terem ez a gyümölcs. De a sú-
gásnak nem tudnak ellenállni: Szakítsd 
le! Sôt: Szakíts! Hogyan gondolkoztunk 
és gondolkozunk múltról, jelenrôl, 
jövôrôl? Ijesztô a kontinuitás, mégha a 
jelszavak, frázisok, a máz meg is válto-
zott. Akiknek harminc éve negatív 
elôítéleteik voltak a magyarságról, 
akik nem tartották magyaroknak a 
határon túlra kerülteket, akik a ma-
gyar kultúrát nem becsülték sokra, 
azok már akkor sem bíztak a nemzet 
fennmaradásában, nem is tartották 
fontosnak, hiszen szégyellték magyar-
ságukat. Ôk és utódaik a ma ellenünk 
szurkolók, idegen érdekeket kiszolgá-
lók, a kishitûek, a globális nagy masz-
szában felolvadni vágyók, a magyar 
múltat megtagadók, s most már az 
ország törvényeit, rendjét és puszta 
létét is aláásók. Kevesen vannak, de a 
hangjuk –-- mint egykor a kommunis-
táké –-- nagyon harsány. Amíg a hatal-
mat meg nem szerzik, nem nyugsza-
nak. 

Addig rejtegetik valódi arcukat, a 
megtévesztés a legfôbb fegyverük. Az 
ítéletek és az elôítéletek pókhálója. És 
a megbélyegzés. Szabadságról, jólét-
rôl, becsületrôl, igazságról, Európáról 
fognak papolni, de ha újra hatalomra 
kerülnének, ezek az értékeink újra ve-
szélybe kerülnek, s alighanem megint 
gyakorolnunk kellene legendás túlélô 
képességünket.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Somogyvári Rudolf, akirôl 

Aczél György „mindent 

tudott”, ezért számûzte

A mûvelt budai polgárfiú elôbb sza-
londarabokban brillírozott. Szovjet ha-
difogsága idején hivatása mélységeiben 
is elmerült. Tábori színházat alapítva 
rabtársainak is segített a túlélésben. 
Hazatérése után pártfunkcionáriusok 
számûzték vidékre, rehabilitációját kö-
vetôen a puszta sors bánt vele szûkmar-
kúan. Generációjának egyik legerôsebb 
tehetsége a Vígszínháznál töltötte utol-
só éveit, ott ismerte meg a színházban 
is fellépô LGT tagjait. Presser Gábor 
írta a színész halála után az „Egy meg-
késett dal” címû számban: „Cikkek je-
lentek meg sorra, / Persze mindegyik 
dicsért, / Most csak jó kritikát kaptál / a 
befejezett szerepért. / És még megtud-
hattam rólad, / Amit nem tudhatsz meg 
már, / Mindig barátságból szidtak, / S 
csak barátokat bántottál.” Somogyvári 
Rudolftól máig is gyakran idézik 
klasszikus mondatát: „Lemegy a füg-
göny, és az ember mehet vissza az 
életbe félni.”
Ketten egy ellen
Amikor kiosztják este a postát, annyi 

illatos levélke szól Somogyvári címére, 
hogy azt bármelyik bonviván megiri-
gyelheti. A színház szempontjából ez 
fontos.
Muráti Lili összegezte így impresszi-

óit 1942-ben egy színházi lapban annak 

kapcsán, hogy Somogyvári Rudolf át-
vette a vígszínházi elfoglaltsága miatt 
távozó Páger Antal szerepét a buda-
pesti Andrássy Színházban az Egy nap 
az élet címû elôadásban. Muráti So-
mogyvári partnere, másrészt a teátru-
mot igazgató Vaszary János felesége 
volt. Somogyvári Rudolf sármját a 
kassza szempontjából is fontosnak tar-
totta.

Somogyvári csupán huszonhét éves. 
Megretten picit, amikor rábízzák a 
nagynevû Páger szerepét. Somogyvári 
Rudolf érett színészként úgy fogalma-
zott pályakezdô éveirôl:

Akkoriban az önkifejezést éreztem 
legfontosabbnak a színjátszásban.

Magabiztosan mozgott már a színpa-
don, de még úton volt a mélységek felé. 
Skoda Rezsô néven anyakönyvezték 
1916. november 30-án. Budai, polgári 
családban született. Apai nagyapja, 
Skoda Ferenc császári és királyi 
tábornok volt.

Édesapja, Skoda Rudolf ugyancsak 
katonatiszt, aki nevét késôbb So-
mogyvári Rudolfra változtatta.

Édesanyja Ott Terézia, aki fôként 
arra ügyelt, hogy a gyerekek --– Rezsô 
mellett Egon és Marianna –-- tisz-
tesen abszolválják, amit koruk szerint 
éppen abszolválniuk kellett. Rezsô sem 
hozott rá szégyent, nem csupán ren-
desen tanult, de rajzkészségével is 
kitûnt.Rezsô amúgy inkább szemlélôdô 
típus, de nem retten meg, ha adott alka-
lommal el kell mondania egy verset. A 
sport is vonzza, gimnáziumi évei alatt 
sokat evezett, úszott. Évekig bokszolt 
is: introvertált karaktereknek abban 
fôként a védekezés az erôsségük. Néha 
persze ôk is belefutnak nagy ruhákba: 
az ifjú Rezsô egy vesztes meccs után 
olyan állapotban tér haza, hogy anyja 
sem ismer rá. Akkor rájön: kidolgozott 
alakjához nem passzolna egy torz arc-
más. Felhagy az ökölvívással, és ma-
turálva úgy dönt: megpróbálkozik a 
színészettel. Vonzza a festészet is, még-
is úgy érzi: a színpadi jelenlét inkább 
csitíthatja hajlamát a magába fordu-
lásokra. Festeni pedig bármikor lehet 
.Édesanyja pártolja fia ötletét, atyja 
nem. De ketten vannak egy ellen.
Csortos Gyula becézései
Rezsô, pontosabban már Somogyvári 

Rudolf, 1937-ben az Országos Színésze-
gyesület Színészképzô Iskolájának 
utolsó éves hallgatójaként kapja elsô 
jelentôsebb szerepét a Magyar Szín-
házban. Sándorkát játssza Zilahy La-
jos A szûz és a gödölye címû darab-
jában. Olyan partnerek mellett, mint 
Makay Margit, Törzs Jenô, Titkos 
Ilona, Pethes Ferenc, Bilicsi Tiva-
dar.A színészképzô elvégzése után 
egy-egy évadra szerzôdteti a Magyar 
Színház, majd a Belvárosi Színház. 
Késôbb vidéki városokban lép színre, 
mely lokációk a polgári világ fakuló 
korszakában sem jelentenek még pá-
lyaszélt.Hamar népszerû lesz a közön-
ség és a színésztársak között.

Eleganciája, reális, feszes játékán is 
átsejlô egyedi karaktere, férfias meg-
jelenése megindítja az illatos levélkék 
áradatát. Kollégáival közben tisztelettu-
dó, egyben szellemes.

Játszott Pécs, Miskolc, Debrecen, 
Kassa teátrumaiban, hosszabb idôt töl-
tött a szegedi színházban.Egy nyaralá-
son pedig szerelembe esik egy szép 
osztrák lánnyal –-- Balatonmáriafürdôn 
bérelt villát egymás közelében a két 
jómódú, kultúrakedvelô család –--, aki 
jó nevû divatlapok tudósítója.Ami pá-

lyája következô állomásait illeti: 1942-
ben tért vissza Budapestre, hogy az 
Andrássy Színházban átvegye Páger 
szerepét, majd ‘43-ban megkapja a fia-
tal Napóleont Hermann Bahr Joséphine 
címû darabjában. Az öregedô Mous-
tache-t Csortos Gyula alakítja, aki 
kezdetben háborog, hogy Somogyvári 
személyében „zöldfülû fajankót” is a 
nyakukba sóztak.

Csortos eleinte csak Nusinak szólítja 
Somogyvárit –-- kolleginájuk, Somogyi 
Nusi után szabadon.

A gúnyolódás a próbák alatt becézéssé 
enyhül. Az ifjú színész és öreg színházi 
mogul között barátság szövôdik. Csor-
tos és Somogyvári gyakran ücsörögnek 
a pesti kávéházak teraszán, hogy át-
beszéljék a színház és az élet dolgait. 
Ábrándozás, a jövô latolgatása a lángo-
ló világ parázsló szegletében.Somogy-
vári Rudolf még hallani véli a pezs-
gôspalackok pukkanását a bálon, ahol 
szépségkirálynôvé koronázták lány-
testvérét. Még érzi a pillanat komoly-
ságát, mikor eldôl, hogy fivére a mér-
nöki pályát célozza meg. Még reméli, 
hogy hamarosan ott állnak az oltár elôtt 
a szép, osztrák Lizivel. A színész még 
hinni szeretné, hogy ismert közege 
fennmarad.

1945-ben hívják be katonának. Az 
alapkiképzésen korábban átesett, most 
rövid szakosító következik: páncélos, 
utász, légvédelmi tüzér. Aztán: irány a 
front.
Isten küldte közénk!
Somogyvári Rudolf ‘45 kora tavaszán 

esett hadifogságba Baskíriában. Fo-
golyléte szakmailag is meghatározó 
epizódját utóbb így idézte:

Több ezredmagammal voltunk, nehéz 
körülmények között. Egyszer csak hí-
vat a táborparancsnok: hallotta, színész 
vagyok, estére rendezzünk koncertet. 
Mondtam, hogy én nem szoktam éne-
kelni. Erre mondta, hogy nem zenéset, 
prózait. Hozzátette: maga katona, ez 
pedig parancs. Összedugtuk a fejünket 
néhányan, felidéztünk pár tréfát, vi-
dám számot. Megkezdôdött az elôadás, 
ott ültek a megviselt, fáradt emberek, 
és csend volt a nézôtéren. Komor 
csend. Amikor vége volt, még mindig 
nem hallatszott egyetlen hang sem. 
Eltelt egy perc, talán kettô is ebben a 
feszült csendben. Ott álltam riadtan, és 
az járt a fejemben, hogy valami rette-
neteset követtünk el ezzel a mókázással. 
És akkor valaki szaggatottan, öblösen 
nevetni kezdett. Aztán egy másik, har-
madik, végül az egész tábor, hahotáz-
tak, kacagtak az emberek, olyan ön-
feledten, hogy a könnyük kicsordult. 
Akkor éreztem talán elôször, hogy a 
színjátszás több mint a színész önki-
fejezése.

Somogyvári Rudolf elérkezett a mély-
ségekig.Egy nap kirendelik a Baskír 
Nemzeti Színház helyreállításához. A 
lerombolt kulisszák között dönti el: tá-
bori színjátszó kört alakít, amelynek 
vezetôje, színésze, díszlet- és jelmezter-
vezôje lesz. A fogolytársaknak trénin-
geket tart, színmûveket tanít be fejbôl. 
Operetteket, humoros darabokat ját-
szanak. Az Ufaban létrejött tábori szín-
ház akkor is tovább mûködik, amikor 
tagjait áthelyezik a kijevi „nagytábor-
ba”. Az elôadások között Somogyvári 
anekdotázik, kifogyhatatlan a Csortos 
történetekbôl.

Néhány transzcendenciára hajlamos 
fogolytársa rendre mondogatja: „Isten 
küldte közénk!”A tábor Rudiját meg-
szeretik az oda bejáró baskír, orosz 
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családok is.
Somogyvári Rudolfot végül négy év 

után szabadon engedik.A tábori elôadá-
sok segítették a túlélést, ám önmaga 
árnyékaként, testileg-lelkileg megrop-
panva indul a hazája felé.1949-et ír a 
naptár: Rajk László koncepciós peré-
nek és kivégzésének éve. Kikiáltják a 
Magyar Népköztársaságot, amelyben 
törvény szerint „minden hatalom a dol-
gozó népé”.Somogyvári Rudolf buda-
pesti lakását feldúlva, kirabolva találja. 
Személyes holmijai, könyvei, ruhái 
odavesztek. Lizáról évtizedekig nem 
hall majd. Volt kollégái azonban díszes, 
köszöntô transzparenssel várják.

Kezdôdhet a játék: budai úri fiúnak 
lényegében elölrôl.
A szemüvege mögé bújó kisember
A hadifogságból hazatért Somogyvá-

rinak a groteszk iránt jó érzékû, amúgy 
mélyen humánus rendezô, Apáthi Im-
re ajánl szerzôdést a Vidám Színháznál. 
Majd a Fábri Zoltán vezette, gyerek-
elôadásokra szakosodott Úttörô Szín-
házhoz kerül, amely az Egri István 
igazgatta Ifjúsági Színház kamaraszín-
pada.Nem sokkal késôbb Egrit a Petôfi 
Színházhoz irányítják fôrendezônek. 
Somogyvári Rudolf is a társulathoz 
igazol.Akkoriban gyakran játszott ne-
gatív figurát.

A párt kultúrilletékesei szerint a „de-
kadens” eleganciát sugárzó Somogyvá-
rihoz az osztályellenségek és idegen 
rabtartók figurái passzolnak.

Az igazi színházcsinálók azért másféle 
karaktereket is rábíznak. Apáthi Imre 
1953-ban osztja Somogyvárira A kôszí-
vû ember fiaiban a szolid, gátlásos Jenô 
szerepét. Somogyvári így írt errôl egy 
akkori levelében:

Sokat köszönhetek a zseniális Apáthi 
Imrének. Ô látta meg bennem a szemü-
vege mögé bújó kisembert.

Akkori filmszerepeiben azért rendsze-
rint fô gonosz: osztrák császár az 1953-
as Rákóczi hadnagyában, az 1955-ös 
Gázolásban pedig amorális, antivilágot 
képviselô öttusabajnok.Somogyvári 
Rudolfnak pályakezdése óta szokása 
volt próbaszünetekben rajzokat készí-
teni a színházi büfékben. Karikatúrákat 
a kollégákról, vagy önmagáról. Máskor 
a próbált darab jeleneteinek elképzelt 
mozgásait vetette papírra, szcenikai 
ötleteket skiccelt fel. A szövegkönyvbe 
pedig egy-egy mondata mellé rajzolt 
gesztusokat, mintegy rajzban kommen-
tálva az adott szituációt.

Apáthi Imre azonban egyszer megem-
líti: a rajz megakadályozza a színpadi 
továbbgondolkodást, pedig a színház az 
örök újrakezdés mûvészete.

Onnantól Somogyvári alig rajzolt a 
szerepmondatai mellé, és a darabbal 
kapcsolatos egyéb vázlatai is ritkulnak. 
Ám más grafikákat továbbra is készít. 
Ahogy egy-egy hétköznapokat kom-
mentáló félmondat is rendre kiszalad 
belôle a színházi büfében. Arról, hogy 
mit gondol a szovjetekrôl, a „bakaszagú” 
elvtársozásról.

Az 1956-os forradalom kitörésekor 
egyhangúlag választják a színház For-
radalmi Tanácsának elnökévé.
Ablakpár a Hollán Ernô utcában
Somogyvári Rudolf a forradalom nap-

jainak nagy részét az újraindult karri-
erje után vásárolt Hollán Ernô utcai 
lakásában tölti. A szemközti ház egyik 
ablakpárját bámulja. Amelybôl egy 
gyönyörû, tizenöt éves leány néz vissza 
a negyvenéves színészre.

Somogyvári Rudolf 1956-ban már nôs. 
Abban az évben születik elsô gyermeke, 
Péter. Felesége Parragh Éva színész-
nô, akit még szegedi éveiben ismert 
meg. Somogyvári férfiként is kilúgozva 
tért haza a hadifogságból, hajdani 
sármjához fiának anyja segítette visz-
szatalálni. Próbál megfelelni az új 
helyzetnek: férj, apa. Másfelôl: háború, 
hadifogság, ellopott évek az életébôl. 

Most újra rajongott mûvész. Aki azt is 
tudja már: a végzet folyton ott toporog 
a küszöbön.Somogyvári Rudolf elôbb 
csak nézegette a szemben lakó kislányt, 
aztán óhatatlan összefutnak az utcán, 
villamoson. Elôbb egy autogram, pár 
futó mondat. Aztán több.

Kiderül: Mari nem csak szép, hamvas-
sága mellett története is van már.

1941-ben született. Magyarországon 
még nem tombolt a háború, de családja 
már rettegésben élt. Édesapja szülei 
1944-ben öngyilkosok lettek. Édesanyja 
szüleit Auschwitzban pusztították el. 
Marit és testvérét keresztény családok 
fogadták be. Máshol rejtôzködô édes-
anyjuk rohant át rendre a városon a 
bombatámadások után, hogy megnézze, 
vajon állnak-e még a házak, melyekben 
gyerekei bujkálnak? Mari mégsem tra-
gikai alkat.

Meséli a színésznek: jó emlékei is 
vannak a háborúról. Csuda volt például, 
amikor lement az óvóhelyre egy kato-
na, és adott neki egy doboz csokoládét. 
A bakfis azt is elmondja: jó volt úttörô-
nek lenni, imádta a piros nyakkendôjét. 
Kiderül az is, Mari édesapja Iványi-
Grünwald Bélánál tanult festeni, de a 
megélhetés miatt végül a mérnöki 
hivatást választotta. Mari maga is ar-
tisztikus alkat, apjához hasonlóan szé-
pen rajzol, de ugyancsak praktikus 
okból iratkozott a gépipari technikum-
ba.

Szó esik arról is: Mari édesapja húsz 
évvel idôsebb az édesanyjánál.

Rudolf és Mari viharos, széles ampli-
túdójú történések után lettek egy pár. 
Korkép: a színész a családjától elköltö-
zött, lánytestvére, Marianna Táltos ut-
cai lakásában lakott, téglákra fektetett 
deszkalap volt az ágya. Marianna pol-
gári otthonát több albérlô lakja akkor, 
az egykori szépségkirálynô elôbb a 
Kossuth moziban jegyszedô, majd a 
Sportkórházban raktáros. (Végül száz-
halombattai panelban ér véget élete, 
amelyet –-- ismerôi szerint –-- végig 
derûvel abszolvált.)
Tudják, amit tudnak
Somogyvári Rudolf az 1956-os forra-

dalom idején privát életével volt elfog-
lalva. Csakhogy a forradalom leverése 
után azonnal eltiltják a színházon kívüli 
feladatoktól. Ifjú szerelmével napi tíz 
forintból élnek, zsemle, parizer, palack 
tej. Jegyességük elsô éveinek luxus-
eseménye: megisznak egy pohár mala-
gabort a Móricz Zsigmond körtér egyik 
presszójában.Dafke boldogok.

Bár Somogyvári Rudolf nem csak „el-
lenforradalmi” aktivitásáért --– részle-
teirôl sosem esik szó, a Hollán Ernô 
utcai ablakpárkány nem igazán volt 
forradalmi tûzfészek –-- számíthat 
újabb retorziókra. Hanem azért is, 
mert híre megy, egy akkori cikkben is 
megírják: közeli rokona vitéz Somogy-
váry Gyula “irredenta” írónak. Ami 
utóbbit illeti (korkép): a Freissberger-
ként született író három évig szolgált 
az olasz, román, orosz fronton az I. vi-
lágháborúban. A kommünt okolta Tri-
anonért, és Gömbös Gyula híve volt. A 
Magyar Rádió és Távirati Iroda irodal-
mi igazgatója volt, amikor náciellenes 
megnyilvánulásaiért az 1944-es német 
megszállás második napján a mautha-
useni koncentrációs táborba deportál-
ták. 1945-ben tért vissza. Elbocsátották 
állásából, majd pár évre rá Kistarcsára 
deportálták, lányát pedig –-- akinek 
semmi köze nem volt apja politikai 
mûködéséhez –-- koholt vádakkal tíz 
évre a Gulagra. Vitéz Somogyi egyik 
unokája, aki nagyapja halála után szü-
letett, a rendszerváltás után azt állította 
(korkép): Somogyvári Rudolf színész-
hallgatóként felmenôjük iránti tiszte-
letbôl változtatta nevét Skodáról So-
mogyvárira.Csakhogy ez nem igaz.

A színész özvegyétôl is úgy tudjuk: 

Somogyvári Rudolf édesapja döntött 
úgy, hogy magyarosítja a nevét, és fia 
ôt követve lett ugyancsak Somogyvári.

Somogyvári Rudolf halála után ter-
jesztett állítások ellen már nem tilta-
kozhatott. De amikor az ötvenes évek-
ben úgy érzi, védekezésre kényszerül, 
elküldi Skoda Rezsô névre kiállított 
születési anyakönyvét a kultúrpolitika 
új mindenhatójának, Aczél Györgynek. 
Minisztériumi ismerôsöktôl hallja visz-
sza, hogy Aczél a dokumentum láttán 
somolyogva annyit mondott:
Tudjuk, amit tudunk.
Utóbb pletykálták: Somogyvárit elsô-

sorban elhagyott feleségének ismerôsei 
fúrták folyamatosan. Mások állították: 
gondjai csupán abból fakadtak, hogy 
tehetséggel társult eleganciája egyben 
olyan tükör volt, amelybe az akkori 
rendszer potentátjai képtelenek voltak 
belenézni.
Színházi büntetôszázad
Annyi biztos: 1960-ban a kultuszminisz-

tériumból utasítják a Petôfi Színház új 
igazgatóját, Simon Zsuzsát, hogy me-
nessze a társulattól Somogyvári Ru-
dolfot. A keményvonalas, ÁVH-s kap-
csolatairól is hírhedt, sok mûvész életét 
megkeserítô Simon Zsuzsa ez esetben 
megtagadja az utasítást. Simont elv-
társai akkor két napra felmentik az 
igazgatói posztból. Minisztériumi ká-
dert ültetnek a helyére, aki felbontja 
Somogyvári szerzôdését. A színész az 
akkoriban „színházi büntetôszázadnak” 
titulált szolnoki teátrumhoz kerül.

Nem rossz hely, az intézménybe sorra 
érkeztek a „politikai hibát elkövetett” 
pesti hírességek.

Somogyvári Rudolf ott alakítja egye-
bek között Hamletet, Versinyint, Ruy 
Blas-t. Érett, sokszínû játékával már 
korosztálya egyik legerôsebb színésze. 
Tehetségéhez továbbra is közvetlen, de 
harsányságot kerülô, elegáns személyi-
ség társul.

Somogyvári Rudolfnak Szolnokon lesz 
életre szóló barátja Mensáros László. 
Ifjú arája, Mari, akkor már a fôvárosi 
Kogépterv tervezôje, így hétvégeken 
munkásvonattal látogatja szerelmét. 
Végül 1962-ben házasodnak össze. A 
vôlegény tanúja Mensáros László, a 
menyasszonyé Gácsi Mihály grafikus.

Somogyvári Rudolf ügybuzgó „jóaka-
rói” akkoriban már azt is hazudják a 
színészrôl: rendíthetetlen antiszemita.
A leghosszabb út
Somogyvári Rudolf harmadik évadját 

tölti Szolnokon, amikor a Madách Szín-
házat igazgató Both Béla a teátrumához 
invitálja. Alig kezdôdnek el próbák, 
amikor Both sápadtan közli: a miniszté-
rium szólt, hogy mégsem szerzôdtet-
heti.

Somogyvári megjegyzi: a minisztéri-
um nem szokott szólni, biztosan neve is 
van annak, aki gátolni akarja a pályán. 
Erre nincs válasz, a hallgatás jelzi: a 
Kádár-rendszerben nincs arca a hata-
lomnak.

Somogyvári Rudolf ifjú felesége azon-
ban úgy gondolja, hogy van. Mari le-
velet ír Kádár Jánosnak, és kéri, rakja 
helyre a férje életét megkeserítô Aczél 
Györgyöt. Kádár titkárságáról hama-
rosan érkezik a válasz: Somogyvári 
Mari levelét továbbították Aczél 
György titkárságára. Somogyvári Ru-
dolfot és feleségét kisvártatva beren-
delik Aczél Györgyhöz. Somogyvári 
Mari ma is azt mondja: élete egyik 
leghosszabb útja volt, amíg Aczél in-
tésére irodai ajtajából elmerészkedtek 
az íróasztaláig.Aczél karcosan szóvá 
teszi: nincs kedvére a „mószerolás”. 
Aztán hangot vált, arról papol, hogy a 
színész és maga is a kultúra ügyét szol-
gálják. Végül azzal bíztatja Somogy-
várit: majd csak megoldódnak a „dol-
gok”.
Evezés a Vígszínház felé

A színész visszamegy Szolnokra. Nem 
sokkal késôbb, amikor ô utazik fel 
Pestre a feleségéhez, összefutnak az 
utcán Kazimir Károllyal, a budapesti 
Thália Színház pártvonalon is erôs igaz-
gatójával. Kazimir kérdezi, hogy van 
mostanában a színész. Megkapja a vá-
laszt. Mire a Thália vezetôje azt ígéri: 
megoldja a dolgot. Teheti: a lassan ki-
rekesztôbôl kirakatpolitikára váltó 
rendszerben ô kapja feladatul a színhá-
zi fôsodorból kilökött mûvészek „repat-
riálását”.

Kazimir még abban az évben teát-
rumához szerzôdteti Somogyvárit. Ott 
elsô szerepében Isaak Babel Alkony 
címû drámájában Benya Kriket alakít-
ja, a moldovankai vagányt. Amit nyújt, 
azt sokan máig az 1963-as évad legjobb 
alakításaként emlegetik. A Tháliában 
töltött évei alatt sorra kapja a fôszere-
peket, köztük a II. Richárdot, Lorenzo 
Medicit, a Tóték ôrnagyát.Közben, 
1964-ben, megszületik második gyer-
meke is, Krisztina.

1965-ben Latinovits Zoltán mellett 
Somogyvári volt a két Thomas Mann-
egyfelvonásos legendás bemutatójának 
másik oszlopa: a Mario és a varázslóban 
mint Szerzô, a Fiorenzában pedig mint 
a haláltól rettegô Lorenzo di Medici.

Egyre többet foglalkoztatja a Magyar 
Televízió is. Hamarosan „szinkronki-
rálynak” is kikiáltják, rendszeresen 
kölcsönzi hangját például a hasonló 
karakterû Vittorio Gassmannak, ami-
ért kétszer is díjazzák a debreceni szin-
kronfilm szemlén.
1969-ben meghívják a Vígszínház 

társulatához. Akkor nyilatkozza:
A Vígszínház hívása nem akármilyen 

ajánlat volt számomra. A színház nevé-
nek csengése valahogy az én színészi 
pályámon az elérhetetlenséget jelentet-
te. Sok színházban játszottam, de itt 
ezen a színpadon még sohasem. Mindig 
úgy éreztem, hogy valahol messze a 
nyílt tengeren evezek és a Vígszínház a 
világítótorony. Ha egyenletesen húzok, 
el kell majd érnem oda.
Az utolsó öltöny
Hét évad jut még Somogyvári Rudolf-

nak. Összességében: hét év aranykor. 
Életének utolsó szakaszában felbukkan 
egykori mennyasszonya, az osztrák 
Lizi. Somogyvári Mari felajánlja: Rudi 
és Lizi utazzon el pár napra emlékezni, 
beszélgetni. Elutaznak, aztán Rudolf 
visszatér nagyvonalú feleségéhez.

Somogyvári Rudolf még csak ötven-
kilenc éves, amikor a Vígszínházban 
megkapja Pozdvicsev szerepét Tolsz-
toj-Gyurkovics Kreutzer szonátájában. 
Kollégája, Hegedûs D. Géza idézte fel 
utóbb Somogyvári Rudolf alakítását:

Drámai és megrázó élmény volt. (...) A 
megcsalatásnak, a kifosztottságnak, a 
férfiúi megalázottságnak olyan poklát 
kellett végigjárnia, ami kevés szerep-
ben jelenhet meg ilyen erôteljesen. 
Somogyvári Rudolf esszenciáját adta 
annak, amiért érdemes ezt a mester-
séget gyakorolni.” Az ifjabb kolléga a 
szerep kapcsán szólt arról is: „Ezzel a 
szereppel búcsúzott(...), fájdalmai kö-

zepette hihetetlen szellemi és fizikai 
önfegyelemrôl tett tanúbizonyságot. 
Mindvégig érzôdött rajta egyfajta zár-
kózottság.(...) A történelem mostohán 
bánt vele, ô pedig tudta, hogy legér-
tékesebb éveit vették el tôle. Minden 
vidámsága és lelkesedése ellenére sor-
sa keserû ízt kölcsönzött énjének.

Somogyvári Rudolf 1976 tavaszán 
kezdte fájlalni a lábát. Itthon a rendszer 
legjobb orvosai ajánlottak terápiát: 
gyógytorna, úszás, olykor „húzatták” a 
lábát. Nyáron feleségével Londonba 
ment, ahol ismerôsük azt javasolta: 
vizsgáltassa meg magát német szár-
mazású háziorvosával.

Az angliai doktor vesz elôször vért a 
színésztôl, az eredmény alapján közli: 
azonnal keresse fel itthoni orvosait a 
leletekkel.

Somogyvári Rudolf 1976. augusztus 
25-én kerül egy itthoni kórházba. Ki-
sebb mûtétet hajtanak végre rajta. A 
beavatkozást végzô orvos a mûtét után 
nyugtatja a családot: apró csontkinövést 
távolítottak el.

Néhány nap múlva már mást mond: a 
szövettan a csontszarkóma legdurvább 
fajtáját mutatta ki.

A színész elôtt nem esik szó errôl, ma-
ga sem beszél arról, mit gondol a hely-
zetrôl. Újabb mûtét következik, de 
állapota napról napra romlik. Kislányát 
édesanyja távol tartja a kórháztól, de a 
gyermek születésnapján, szeptember 
22-én bekíséri apjához. Krisztina egy 
Sportszeletet halászik elô zsebébôl és 
apja markába csúsztatja:

Apcsi, ezt te adod nekem a születés-
napomra.

Négy nappal késôbb, 1976. szeptember 
26-án Somogyvári Rudolf felesége 
megrendülésében is eltöpreng: kell-e 
hálapénzt adni az orvosnak, ha a páci-
ens már eltávozott?

Mari arra jut: jobb, ha nem éri szó a 
ház elejét. Amikor visszamegy a kór-
házba, hogy elintézze a szükséges ad-
minisztrációt, felajánl egy borítékot. 
Elfogadják.Somogyvári Rudolf kétszer 
kapta meg –- még a forradalom napjai 
elôtt 1956-ban, és rehabilitációja után, 
1968-ban –-- a Jászai Mari-díjat. Több 
ígéretet követôen 1976-ban a „minisz-
térium irányából” biztosították: abban 
az évben mindenképpen Érdemes Mû-
vész lesz. A díjat akkor sem kapta meg. 
Pedig annyira hitt benne, hogy egy fi-
nom, tökéletesen szabott öltönyt is csi-
náltatott magának az ünnepi esemény-
re. Abban temették.

Sztankay Ádám (Origo)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2017. augusztus 20-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET Úrvacsora Közösség Új 
Kenyér Megáldása Alkalmából

A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-
ik megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)

(Watkins St.bejárat)
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,

12-órától Könyv Vásár a Bocskai Teremben
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2017. augusztus 20-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.augusztus 20-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. augusztus 20-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) augusztus du. 2 órakor 

Bibliaóra (minden hónap harmadik vasárnapján) 
2017. augusztus 20-án du. 2 órától  Istentisztelet  

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján

2017. augusztus 12 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

Ebéd után barátokkal a Bocskai teremben
Szabó Jóska felesége Ilona, Bánáti Ida és Beker Marika, 

Augusztus 20-án, vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET ÉS ÚRVACSORA KÖZÖSSÉG AZ ÚJ KENYÉR 
MEGÁLDÁSA ALKALMÁBÓL

A Nth. Fitzroyi Magyar Református Templomban 121 St. Georges Road North Fitzroy
11 villamos a Collins Street-rôl 20. megálló

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
Istentisztelet után ebéd aTemplom melletti Bocskai Teremben Watkins St. Bejárat

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk

A Király családot búcsúztatta Közösségünk júliusban, akik azt a nehéz döntést hozták meg, 
hogy visszaköltöznek véglegesen Európába.

Viktória közel két évig tanított a Bocskai Magyar iskolában és mind a két gyermeke ide 
járt. Zolira is bármikor lehetett számítani. Sok sikert kívánunk az Anyaföldön!

Makkai Márta
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SPORT
PSG: 335 millió sör, 70 
ezer föld körüli túra – 
ennyibe került Neymar

Neymar immár hivatalosan is a PSG 
játékosa, a francia klub pedig 222 
millió eurót fizetett a brazilért a Bar-
cának – még ha nem is közvetlenül a 
két csapat között jött létre a transzfer. 
Összeszedtünk néhány dolgot, hogy 
mennyi mindenre lehetne költeni a 
párizsiak által kifizetett 67 milliárd 
forintnyi összeget.

Egy átlagos magyar szupermarketben 
(persze márkától függôen) körülbelül 
90 forintba kerül egy másfél literes 
ivóvíz.

Ilyen flakonokból összesen 744 millió 
444 ezer 444 darabot lehetne vásárolni. 
Nagyjából másfél litert minimum meg 
kell(ene) innia egy felnôtt embernek 
egy nap. Ennyi pénzbôl tehát 2 millió 
39 ezer 573 ember éves(!) ivóvízfo-
gyasztását lehetne fedezni.

Nézzük a számlákat. Magyarországon 
egy átlagos család rezsije havonta kö-
rülbelül 60 ezer forint. 1 millió 116 
ezer 666 rezsit tudnánk befizetni ebbôl 
a 222 millió euróból, ami azt jelenti, 
hogy egy évben 93 ezer magyar család 
teljes rezsiköltségét lehetne fedezni az 
összegbôl.

A Transfermarkt becslése szerint a 

összegbôl.
A Központi Statisztikai Hivatal leg-

újabb felmérései szerint Magyaror-
szágon nettó 197 ezer forint a havi 
átlagkereset családi kedvezmény nél-
kül, tehát mintegy 340 ezer fô egy hó-
napi bérét lehetne fedezni Neymar 
árából.

Egy kedvezmény nélküli felnôtt em-
ber körülbelül 1700 forintért vásárol-
hat jegyet egy moziban. Ezekbôl 
összesen 39 millió 411 ezer 764 darab 
jönne ki a 222 millió euróból.

Hideg sör! A boltban körülbelül 200 
forintért kaphatunk egy üveg sört. Ez 
335 millió félliteres kiszerelést jelent. 
Néhány kerti partihoz és grillezéshez 
minden bizonnyal elegendô lenne...

Ha már hôség, irány a strand! Hogy 
mennyit kell kiadnunk a fizetôs pan-
csolásokért, az sok mindentôl függ. 
Hova megyünk, milyen típusú belépôt 
veszünk, és a többi. Körülbelül 1500 
forint egy egész napos tikett, így ebbôl 
44 millió 666 ezer 666 darab jönne ki. 
Egészen biztos, hogy egy jó darabig 
lehetne állni a magyar emberek für-
dôzését ebbôl.

A Nemzeti Sport éves elôfizetôi díja 
(a 7 napos megrendelés esetén) 61 080 
forint. Ez azt jelenti, hogy 1 millió 96 
ezer 922 ember tudna elôfizetni az át-
igazolási rekordot jelentô összegbôl 
egy egész esztendôre.

Az NB I-be idén feljutó Balmazúj-
város stadionjában 700 forintba kerül 
a felnôttjegy. Tehát 67 milliárd fo-
rintból 95 millió 714 ezer 285 belépô 
jön ki. A csapat jelenlegi létesít-
ményének befogadóképessége 2435 
fô, így 39 ezer 307 találkozóra minden 
belépôt meg lehetne venni. A mostani 
rendszerben 16 bajnoki mérkôzést ját-
szik hazai pályán a Balmaz, ami azt 
jelenti (ha a továbbiakban is így ma-
radna), hogy 2456 idény összes otthoni 

meccsére meg tudnánk vásárolni a 
jegyeket a 222 millió euróból.

Egy kiló kenyér körülbelül 300 forint 
manapság. 223 millió 333 ezer 333-at 
vehetnénk belôle...

Ennyi mindenre lehetne tehát 
elkölteni 67 milliárd forintot – és még 
mi minden másra...

( Nemzeti Sport) 

labdarúgó NB I-ben szereplô klubok 
összértéke 85 millió euró csak a játé-
kosok alapján. A brazil sztárért kifi-
zetett összegbôl tehát körülbelül két és 
félszer meg lehetne vásárolni az ösz-
szes magyar élvonalbeli futballistát. 
Ez egyébként 330 fôt jelent.  

A benzin és a gázolaj átlagos ára lite-
renként 340 forint ma Magyaror-
szágon. Ez annyit tesz, hogy a 67 mil-
liárd forintból 197 millió 58 ezer 823 
liter üzemanyagot lehetne venni. Egy 
átlagos személygépjármû fogyasztása 
körülbelül 7 liter, vagyis az elôbb em-
lített mennyiséggel nagyjából 2 mil-
liárd 815 millió 126 ezer 43 kilométert 
lehet megtenni. A Föld kerülete 40 075 
kilométer, ami azt jelenti, hogy ezzel 
az üzemanyag-mennyiséggel 70 ezer 
246-szor lehetne megkerülni a boly-
gónkat.  

De ha már itt tartunk, manapság 
körülbelül 2 millió forintért lehet egy 
normális, jó minôségû, használt autót 
vásárolni. Ennyi pénzbôl tehát körül-
belül 33 500 járgányba lehetne befek-
tetni. Hazánkban minden három-
századik embernek jutna egy ilyen 
négykerekû a 67 milliárd forintnyi 

Az EL kapujában
A Videoton-Bordeaux Európa Liga-

selejtezô visszavágója elôtt azt gondol-
tuk, hogy olyan bravúrra van szüksége 
a székesfehérvári csapatnak, amelyet 
7 éve nem produkált egyetlen magyar 
induló sem a nemzetközi kupák selej-
tezôjében. 2010-ben a Gyôr a Mont-
pellier ellen, 2017-ben a Videoton a 
Bordeaux ellen csinált csodát. 

Az 1-0-s siker olyan tett, amelyet 
egyáltalán nem kell relativizálni. Nyu-
godtan odatehetjük mellé a legszebb 
jelzôket. Mondjuk is, hogy miért.

1. Az elsô meccsen a Bordeaux 2-1-re 
nyert. Bár egy idegenben lôtt gól szép 
reményekkel kecsegtet, azért a vissza-

vágót mindenképpen meg kellett 
nyernie a magyar csapatnak.

2. A francia bajnokság minden te-
kintetben erôsebb, mint a magyar.

3. A Bordeaux csak most kapcsolódott 
be az EL-selejtezôjébe, míg a Videoton 
túl van már két párharcon, azaz négy 
mérkôzésen.

4. A Bordeaux játékosállománya sok-
kal erôsebb, mint a magyar együttesé.

A fenti négy tétel is azt bizonyítja, 
hogy a párharc egyértelmû esélyese a 
francia bajnokság hatodik helyezettje 
volt.

Ám a futball azért is csodálatos játék, 
mert nem mindig az esélyesebb csapat 
nyer.

Az Európa-liga 3. selejtezôkörének 
visszavágóján a Videoton 2-1-es hát-
rányból várhatta a Bordeaux elleni 
visszavágót. Marko Nikolic csapata 
hatalmas elánnal vetette bele magát a 
küzdelembe, szenzációsan futballozott 
és megérdemelten jutott tovább! 

Akik látták a felcsúti visszavágót és 
látták azt, hogyan esett neki a Videoton 
sokkal esélyesebb ellenfelének, érez-
hették, hogy ezen az estén nagy csoda 
van készülôben. Végre láttunk egy 
olyan magyar csapatot, amely nem a 
„csak legyen meg a biztos védekezés, 
aztán a túloldalon lesz valami” elvet 
követte, hanem megalkuvás nélkül 
támadni kezdett.

Baji Balázs szenzációs 
futása

Baji Balázs fantasztikus futással 
megszerezte a bronzérmet a 2017-es 
londoni atlétikai világbajnokság 110 
méteres gátfutásában. Ideje 13.28 
másodperc. A tavalyi Európa-bajnok-
ságon nyert ezüst után újabb medállal 
gazdagodott, ezúttal egy világsztárok-
kal teletûzdelt mezônyben.

A magyar sprinter jól kapta el a 
rajtot, de visszaesett, így 70 méternél 
is csak az ötödik-hatodik helyen futott, 
de parádésan jött le az utolsó gátról, és 
kitûnô hajrájának, valamint beérkezé-
sének köszönhetôen bronzérmet ün-
nepelhetett.

Bajit a szám olimpiai bajnoka, Omar 
McLeod és a legutóbbi vb gyôztese, az 
orosz Szergej Subenkov elôzte meg.

Ez a magyar futósport legjobb világ-
bajnoki eredménye. A békéscsabai 
sprinternek 13.28 is elég volt a 
dobogóhoz, amivel ismét megverte 
például Aries Merritt olimpia baj-
nokot. Az állatorvosként praktizáló 
magyar futó a vasárnapi elôdöntôbôl 
futamát megnyerve került a fináléba, 
amivel nagy bravúrt hajtott végre, 
hiszen 1987 óta nem volt magyar, aki 
5000 méternél rövidebb számban 
döntôbe tudott kerülni vb-n. Hétfôi 
bronzérme pályafutása legnagyobb 
sikere, 110 gáton pedig a második fel-
nôtt világversenyes dobogós helyezése 
a tavalyi Európa-bajnokságon szerzett 
ezüstje után.

A címben azt írtuk, hogy szenzáció. 
Az, mert az atlétika a világ legnép-
szerûbb és legelterjedtebb sportága. 
Ebben a sportágban szabadtéri világ-
bajnokságon magyar futónak do-
bogóra állnia - ez eddig csak az álmok 
kategóriájában létezett.

BAJI BALÁZS NYILATKOZATA
Baji Balázs az M4 Sporton a követ-

kezôket nyilatkozta: „Egyszerûen nem 
akarom elhinni, ami velem történt, 
hihetetlenül boldog vagyok. Egy ál-
mom vált valóra, arra persze nem 
mertem gondolni, hogy ez itt, London-
ban bekövetkezhet.

Nagyon kemény verseny volt. Sze-
rintem az egész mezônyön rajta volt 
az a teher, hogy ez egy világbajnoki 
döntô. A végén nem tudom, hogy mi 
történt velem, de az utolsó két gáton 
olyan energia szabadult fel bennem, 

amely hozzásegített a vb-bronzérem-
hez. Amikor beértem a célba és rá-
néztem a táblára, el sem hittem, hogy 
harmadik lettem.

Már csak azért sem, mert a második 
gáton akadt egy kis hiba a verseny-
zésemben. Szerencsére azonban ez 
sem zökkentett ki. Ez volt a negyedik 
világbajnokságom, a tapasztalat tehát 
megvolt, úgy érzem a korábbi vb-ken 
történtek most álltak össze egy kerek 
egésszé.

Nagyon mélyrôl jöttem fel. örülök, 
hogy a világ tetejére állhatok, mert 
számomra ez a bronzérem a világ te-
teje. Persze, a gondolatot még szok-
nom kell, hogy harmadik lettem. 

Azt hiszem, a világ talán most már a 
nevemet is megtanulja, hogy nem 
Badzsi vagyok, hanem Baji.”

NB I., 4. forduló
Az elsô élvonalbeli sikerét szerzô 

Balmazújváros négygólos gyôzelmet 
aratott az eddigi listavezetô Diósgyôr 
ellen

Az elôzetes várakozással éppen el-
lentétesen szerepel a két újonc a lab-
darúgó NB I-ben. Az élcsapatok közé 
várt Puskás Akadémia az elsô négy 
fordulóban nem tudott mérkôzést 
nyerni, s csak az elsô hétvégén, a 
Groupama Arénában, a Ferencváros 
ellen szerzett pontot.

Egyetlen tény szólhat a mentségére: 
az elsô négy fordulóban az elôzô idény 
elsô négy helyezettjével találkozott. 
Az elôre „lesajnált” Balmazújváros 
ellenben kiválóan rajtolt, csak a má-
sodik fordulóban, a Vasastól kapott ki. 
Azon csapatok ellen, amelyekben ed-
zôje, Horváth Ferenc játékosként 
megfordult, eddig veretlen maradt a 
narancssárga-fekete gárda. A Vide-
oton és a Honvéd, tehát a 2017–2018-as 
szezon elsô két helyezettje ellen 
döntetlent játszott, a hétvégén pedig 
4–0-ra kiütötte a forduló elôtt még 
listavezetô Diósgyôr együttesét. 
Amióta Bódog Tamás irányítja a 
DVTK-t, a csapata még nem szen-
vedett ilyen súlyos vereséget. Érde-
mes még kiemelni, hogy a címvédô 
Bp. Honvéd, a tavasz végét is bele-
értve, immár kilenc forduló óta veret-
len, a legutóbbi három fordulóban 
mindig két gólt szerzett. Az egyiket 
mindig Davide Lanzafame, a másikat 
Eppel Márton. Lanzafame egyébként 
a mostani idényben a Honvéd mind a 
hat eddigi tétmérkôzésén a kapuba 
talált. 

Puskás –Honvéd  0-2 (0-1), 
Paks–Haladás 2-0 (0-0),
 Balmaz –Diósgyôr 4-0 (1-0), 
 Mezôkövesd-Videoton 0-2
Újpest-Vasas 1-0
Debrecen–Ferencváros 0-0. 
A mérkôzés kezdetén a Ferencváros 

birtokolta többet a labdát, helyzetet 
azonban nem tudott kialakítani, míg a 
Debrecen kontratámadásaiban benne 
volt a veszély, Dibusznak többször is 
védenie kellett. A félidô derekára át-
vette az irányítást a hazai csapat, de 
inkább a mezônyben folyt a játék, így 
a szünetig gól nem esett. A folytatásban 
mindkét oldalon sok volt a hiba, a 
pontatlan átadás, ezzel együtt továbbra 
is a DVSC játszott gólratörôbben. Mi-
közben a Nagyerdei Stadion fölé 
megérkeztek a viharfelhôk, Thomas 
Doll cserékkel frissítette csapatát, s a 
játékrész második felében ismét a 
vendégek kerültek fölénybe, igazi 
helyzetük azonban nem akadt. A haj-
rában mindkét együttes megpróbálta 
kicsikarni a gyôzelmet érô gólt, de 
végül maradt a döntetlen.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1.Karinthy Frigyes 2. 
Konstáblernek, 3. Vangelis, 4. Csádé, 
5. Morlockoknak, 6. Karácsony Jánost, 
7. A Bojtorjány együttesé, 8. A Jupi-
tert, 9. Misztériumjátékoknak, 10. Fe-
kete törpének.

E heti kérdéseink:

1. Ki gyujtotta meg az 1952-es hel-

sinki olimpián  az olimpiai lángot?

2. Ki volt Móra Ferenc író elôdje a 

szegedi múzeum igazgatói posztján?

3. A pszihológia szerint milyen az az 

ember, aki untrovertált?

4. Mi a karnester elsô ténykedése, 

miután fellép a színpadra?

5. melyik városban található a Parc de 

Princes stadion?

6. Iskarióti Júdás árulása után ki lett 

a tizenkettedik apostol?

7. Melyik országok területén találha-

tó a Kalahári-medence?

8. Ki szerezte a Kupagyôztesek Eu-

rópa Kupáját labdarúgó-küzdelem-

sorozat utolsó golját?

9. Melyik fertözô betegséget írta le 

elôször Giovanni Ingrassia?

10. Ki volt Belgium elsô királya 

1831-tôl 1865-ig?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Miért dobolsz Móricka?
--- Elijesztem az oroszlánokat.
--- De hisz itt nincs oroszlán.
--- Na, látja! Ugye milyen jó mód-

szer?
* * *

--- Tudod mit kapsz, mikor a rendôrt 
kiveszed a mosógépbôl?

--- ???
--- Tiszta hülyét.

* * *
--- Vadászni megyek Jean! Hol van a 

sörét?
--- Elnézést, uram de a sörét megit-

tam.
* * *

A mennyasszony anyja egy kissé túl 
szemérmes, és a nászéjszaka elôtti 
uolsó intelme így szól:

--- Ne mutasd magad soha teljesen 
meztelenül a férjed elôtt, mindig le-
gyen rajtad valami ruhanemû. A teljes 
meztelenség undorító, közönséges, íz-
léstelen, kiábrándító!

Eltelik két hét, az ifjú férj egy este 
enyhe gyanakvással így szól a felesé-
géhez:

--- Mondd szívem, nem volt nálatok a 
családban valami elmebetegség, vagy 
öröklött téboly?

--- Miért kérded?
--- Különben mi a fenétôl van az, hogy 

minden áldott este ezzel a hülye kis 
kalappal a fejeden vonulsz be az ágy-
ba?

* * *
--- Hallom a feleségednek van egy 

iker nôvére.
--- Igen.
--- És egy lakásban éltek vele?
--- Igen.
--- És nem szoktad összetéveszteni 

ôket egymással.
--- De, néha elôfordul.
--- És honnan tudod, hogy épp össze-

keverted ôket?
--- A sógornôm meg szokta köszönni 

utána.
* * *

 --- Az én menyasszonyomnak van 
egy ikertestvére.

 --- És nem téveszted össze ôket?
--- Nem. A menyasszonyom testvéré-

nek van szakálla.
* * *

--- Képzeld, Petra, azt olvastam, hogy 
a túlvilágon újjászületünk valamilyen 
állat testében!

--- Juj! Ezek szerint elôfordulhat, 
hogy belôlem egy csúf kis béka lesz?

--- Nem, nem! Kétszer ugyanaz nem 
lehet az ember! * * *

--- Maguk ott lent a gödörben azok a 
skót turisták, akik három napja tûntek 
el?

--- Igen, a jégen csúszva ide lezuhan-
tunk!

--- Most már nyugodjanak meg, itt a 
Vöröskereszt!

--- Menjenek tovább, mi nem adako-
zunk! * * *

--- Milyen jól táncolsz, Józsi! Kár, 
hogy csak most találkoztam veled elô-
ször.

Egyperces tudományIsmét a reneszánszát éli 
a szelídgesztenye

A szelídgesztenye (Castanea sativa 
L.) sokoldalú felhasználhatóságát a kö-
zépkor óta ismeri az emberiség, na-
gyobb arányú üzemi termesztése a 
XX. század közepén indult meg szinte 
valamennyi országban. Termesztésé-
hez speciális talajadottságokra van 
szükség, a talaj kémhatása nem lehet 
magasabb pH 5,5-nél, ami gátat szab 
az ültetvények létesítésének. Speciális 
környezeti igényei miatt azonban csak 
néhány, kivételes termôhelyen talál-
hatók meg jelenleg is szelídgesztenye 
ültetvények. Ausztráliában is élénk 
érdeklôdés mutatkozik e gyümölcsfaj 
iránt. 

E gyümölcsfaj a héjas gyümölcsfajok 
közé tartozik, azonban számos sajátos-
sága eltér e gyümölcscsoportra jel-
lemzô sajátságoktól. Energiatartalma 
alacsony, ami alacsony fehérje- és 
zsírtartalmának köszönhetô. 100 g-ja 
csupán 820 kJ-t tartalmaz, így nagyobb 
mértékû fogyasztása sem okoz na-
gyobb energia bevitelt. A gesztenyebél 
jelentôs részét szénhidrátok alkotják, 
melyeknek csak a negyede cukor. 
Vitamintartalma alacsony, a vitaminok 
közül a B- és C-vitamin található meg 
benne nyomokban. Ásványi anyagtar-
talma viszont magas, különösen káli-
um, kalcium, magnézium és foszfor 
tartalma mondható jelentôsnek. 

A szelídgesztenye abból a szempont-
ból is speciális, hogy a többi héjas 
gyümölcsfajtól eltérôen a szüret után 
nem csökkentik a víztartalmát, azaz 
nem szárítják, így a friss termések 
magas víztartalommal rendelkeznek. 
A termés héja azonban nem tudja tö-
kéletesen tárolni a termés víztartal-
mát, így az rövid idô alatt elpárolog. 
Otthoni körülmények között ez külö-
nösen igaz, mivel csupán néhány hé-
tig, legfeljebb egy hónapig tárolható 
minôségromlás nélkül a gesztenye 
termése. 

bizonyítottan nagy az esélye a helyte-
len kísérleteknek, melyek így fals 
eredményeket hoznak.

Közben a Yale és a Duke világhírû 
egyetemek falain belül és szerte a vi-
lág laborjaiban vizsgálják ezt a kér-
dést. Mára már adatok is a rendel-
kezésünkre állnak, legalábbis egy 
vizsgálati tekintetben biztosan: ez a 
munka intelligencia kérdése. Stanley 
Coren új könyvében, amely a Kutyák 
intelligenciája (The intelligence of 
Dogs) címet viseli, egy hosszadalmas 
felmérés eredményeit boncolgatja.

Ebben összesen 199 bírót kérdezett 
meg, akik kutyák engedelmességi 
vizsgáit bonyolították le.

A válaszok figyelemre méltóak és 
ellentmondásoktól mentesek. Ugyan-
akkor megjegyezte, hogy sok bíró 
hangsúlyozta, hogy kivételek akadtak 
minden fajtánál. Valamint, hogy ren-
geteg múlik az ebek kiképzésén is.
A legjobbak sora
A szorgalmas kutatások végül megál-

lapították a legokosabb munkakutyák 
listáját –-- írja Business Insider. Ez 
azoknak az állatoknak a rangsora, 
amelyek képesek egy-egy új parancsot 
kevesebb, mint öt másodperc alatt 
megtanulni és engedelmeskednek, il-
letve szót fogadnak az idô legalább 95 
százalékában.

Eszerint a listát egyértelmûen a bor-
der collie vezeti, ôt az uszkár, a német 
juhászkutya, a golden retriever, a do-
bermann, a shetlandi juhászkutya, a 
labrador retriever, a papillon, a rott-
weiler és az ausztráliai pásztorkutya 
követi.
A túl okos vadász
De itt jönnek a kivételek. Coren 

könyvében beszámol például egy 
trénerrôl, aki számos engedelmességi 
versenyt nyert Staffordshire bull ter-
rier fajtájú kutyájával. Holott ez a faj 
nem is szerepel a most összeállított 
„legjobbak” listáján. Az intelligencia-
mérés egyik másik módszerét alkal-
mazva Coren bemutatja egy vadkacsa-
vadász retriever történetét is, aki 
bizonyos szempontból túl okosnak 
bizonyult a versenyeken.

„Annyira okos és figyelmes volt, 
ahogy olvasott minden egyes mozdula-
tomból, még az apró fejfordításokból 
és abból is, hogy merre nézek, miköz-
ben kerestem, leste a parancsaimat” -
– írta. –-- „Ez viszont nagyon nehézzé 
tette a versenyzést az engedelmesség 
próbákon, mivel például csupán ha 
egy pillantást vetettem az akadálypá-
lyák irányába, ô azt már parancsként 
értelmezte, és futott is ugrani. Ám 
hiába volt a gyakorlat tökéletesen 
szép, mégis kizártak minket ebben a 
versenyszámban.”

Afgán agarak, mint a macskák?
Frans de Waal az állatok viselkedésé-

nek kutatója közben egyértelmûen 
megnevezte a kedvenc kutyafajtáját. 
Az „Elég okosak vagyunk-e ahhoz, 

De miért vagy ilyen sápadt?
--- Azért Emese, mert hosszú idô után 

most szabadultam a börtönbôl.
--- Miért ültél?
--- Megfojtottam a feleségemet és 

elástam.
--- Jaj, de örülök! Hiszen akkor te 

most nôtlen vagy!
* * *

--- Te haver, mit jelent az a szó, hogy 
bigámia?

--- Az azt jelenti, hogy a kelleténél 
eggyel több feleséged van.

--- Akkor ugyanaz, mint a monogá-
mia.

* * *
--- Mit csinál ott az istállóban, szom-

széd úr?
--- Hányom a ganét.
--- Hát mit zabált reggel?

* * *
--- Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? 

--- kérdezi a hatéves Pistikétôl a pszi-
chológus.

--- Orvos, festômûvész vagy ablak-
mosó. --- feleli a gyerek.

--- Hát, ez nem egészen egyértelmû.
--- Dehogynem! Pucér nôket akarok 

látni, és kész!
* * *

Fiatal pár megérkezik Párizsba, 
megállnak az Eiffel-torony elôtt:

--- Elôször menjünk fel, vagy bújjunk 
inkább ágyba? --- kérdi a férfi.

Mire a nô:
--- Elôször az ágyba, az Eiffel-torony 

tovább áll!
* * *

Fiatal házaspár új lakásba költözik, és 
egymás után jönnek a problémák: a 
tapéta leválik a falról, a villanykapcsoló 
szikrázik, leesik a csempe, a mesterek 
egymásnak adják a kilincset.

Egyik nap korábban jön haza a férj, 
és a vízvezetékszerelô autóját látja a 
házuk elôtt. 

Elkezd fohászkodni:
--- Istenem add, hogy csak megcsal-

jon!
* * *

Pistike az állatkertben sétál a ma-
májával. Hallják, amint az egyik füle-
müle különösen szépen énekel.

--- Ugye, kisfiam, szeretnél te is olyan 
szépen énekelni, mint a fülemüle?

--- Nem, anyu, én inkább olyan mesz-
szire szeretnék köpni, mint a láma.

* * *
Egy ember elmegy az orvoshoz. Az 

orvos megvizsgálja és alaposan kikér-
dezi.

- Itt egy marék tabletta.
Reggel kéket vegyen be, és igyon rá 

egy nagy pohár vizet!
Délben egy nagy pohár vízzel egy 

sárgát vegyen be!
Este, lefekvés elôtt egy piros tablet-

tára igyon egy nagy pohár vizet!
--- Mi a bajom, doktor úr? --- kérdezte 

aggódva a beteg.
--- Nem iszik elég vizet.

* * *
Magyarországon 3 zseni él. Azon gon-

dolkoztam, ki lehet a másik kettô.    
***

Lennék én szerény, de nincs mire.    
***
Mosolyogj! Ez a második legjobb 

dolog, amit a száddal csinálhatsz.
***

Ha boldog akarsz lenni egy férfival, 
nagyon meg kell értened és egy kicsit 
szeretned. 

Ha boldog akarsz lenni egy nôvel, 
nagyon kell szeretned, és ne is próbáld 
megérteni.

A gesztenye beltartalmi jellemzôi mi-
att kiválóan alkalmas alacsony energi-
atartalmú élelmiszerek elôállítására. 
A belôle készült liszt a glutén érzé-
kenyek számára kínál alternatív meg-
oldást. Egyes hegyi vidékeken, ahol a 
búza nem termeszthetô, ott gesztenyé-
bôl készült lisztbôl készítik a kenyeret. 
Továbbá alacsony cukortartalma mi-
att a cukorbetegek számára is alkal-
mas. Alacsony fehérjetartalma cse-
kély esélyt ad a fehérje okozta allergia 
kialakulására. Fogyasztása különösen 
a téli vitaminszegény idôszakban java-
solt, magas ásványi anyag tartalma 
miatt. 

A gesztenyét a cukrászipar használja, 
sütemények, édességek készülnek be-
lôle. A háziasszonyok mélyhûtött gesz-
tenyemassza formájában találkozhat-
nak a gesztenyével a boltokban, mely 
vásárlása elsôsorban a téli ünnepkör-
höz kötôdik. A gesztenyemassza-alapú 
termékek fogyasztása elsôsorban a 
Kárpát-medencére jellemzô. 

A fiatal felnôttek között népszerû a 
„Túró Rudi” –-- hoz hasonló gesztenye 
alapú csokoládéval bevont natúr illet-
ve gyümölcsízekkel ízesített termék. 

Néhány magyar gesztenye termesz-
tésével foglalkozó cég új, innovatív 
termékeket vezetett be a piacra, mint 
pl.: gesztenyerizs, gesztenyebefôtt, 
egyenként fagyasztott gesztenyesze-
mek, melyek számos lehetôséget ad-
nak a gasztronómia terén. 

Termése mellett fája is igen értékes, 
mivel nagyon kemény és idôtálló, 
ezért olyan területeken használják, 
ahol nagy igénybevételnek van kitéve 
hosszú idôre. 

A közeli jövôben a szelídgesztenye 
iránti emelkedô érdeklôdéssel számol-
nak a szakértôk, mivel számos kedvezô 
sajátossággal rendelkezik. 
dr. Bujdosó Géza
leveles láda: resinfru@yahoo.com

Íme, a legokosabb 
kutyafajták!

Nincs egyszerû módja annak, amikor 
tudósok a kutyák intelligenciáját érté-
kelik, most azonban mégis kísérletet 
tettek rá. A nyertes a border collie 
lett.

Bár nincs könnyû módszere annak, 
hogy a kutyafajtákat az intelligencia 
szintjük szerint értékeljük, a pszicholó-
gusok most mégis tettek rá egy kísér-
letet.

A legokosabb ebeket keresték és egy 
speciális teszt segítségével próbáltak 
segítséget adni a leendô tulajdonosok-
nak a fajtaválasztáshoz. Stanley Coren 
pszichológus a kilencvenes években 
jegyzett tanulmányában megkülön-
bözteti az adaptív-, a munka- és az 
ösztönös intelligenciát.

Ezekben mérte az alkalmazkodás, a 
teherbírás és a veleszületett tehetség 
képességét az egyes kutyafajtáknál.

Késôbb ezeket a kategóriákat bôvítet-
te tovább a térbeli-, a kinesztetikus és 
az interperszonális intelligencia fogal-
mával.

Utóbbiakkal a tájékozódást, a moz-
gással összefüggô tulajdonságokat, 
valamint az egyének közötti kommu-
nikációt vizsgálta.
Mindig vannak kivételek
Frans de Waal az állatok viselkedését 

kutatja és állítja, hogy mi, emberek, 
hajlamosak vagyunk az állati intelli-
genciát korlátozottként aposztrofálni 
és helytelenül megítélni. Emellett 

hogy tudjuk, menyire okosak az álla-
tok?” címû könyvében például a lista 
141. helyezettjét, az afgán agarat vette 
védelmébe.

Ahogy fogalmazott, ez a kutyafajta 
nem túl intelligens, hanem inkább a 
függetlenség híve,

makacs és nem hajlandó teljesíteni a 
parancsokat. És ezt nézhetjük egy má-
sik szemszögbôl is.„Afgánok” –-- írta a 
könyvben. –-- „Talán inkább olyanok, 
mint a macskák. Senkinek sem a lekö-
telezettjei.”



05:25 Balatoni nyár 
06:35 Öt kontinens 
07:05 Ridikül
Hol vagytok apukák?
08:00 Német nyelvû hírek 
08:10 Kínai nyelvû hírek 

  08:15 Orosz nyelvû hírek 
 08:30 HungarIQ - Minden, 
ami magyar A mai adásban 
bemutatjuk a Csodák Palo-
táját, és Öveges Józsefet, 
aki már a hatvanas években 
egy interaktív tudományos 
játszóházat álmodott meg. 
Egy magyar világszabada-
lom is, a láncnélküli kerék-
pár.
09:00 Világ 
09:30 Summa 
09:50 Önkéntesek
10:20 Isten kezében 
„Koronája a felhôkig ér...” 

Utazás a cédrusok földjén,
gazdag, termékeny és Is-

tennek kedves ez a hely, 
aminek a neve: Libanon.
11:00 Angol nyelvû hírek
11:20 A nagymama (1935)
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Cs. Aczél Ilona 

(Szerémy grófné), Perényi 
László (Ernô, az unokája), 
Rózsahegyi Kálmán (Koszta 
Sámuel), Szörényi Éva 
(Márta) Csiky Gergely azo-
nos címû mûvének elsô fil-
mes feldolgozása. Ernô ál-
néven elfoglalja nagymamá-
ja, Szerémy grófnô védnök-
sége alatt álló leánynevelô 
intézet zenetanári állását.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Ízôrzôk Nagymányok
Sokszínû, soknemzetiségû 

helyen jártunk.   Bikfagalus-
kát, Tiszta kalácsot és almás 
kalácsot, megismerjük.
13:55 Öt kontinens 
14:25 Itthon vagy! 
14:50 Roma Magazin 
15:20 Domovina
15:55 Család-barát váloga-

tás
16:55 Balatoni nyár
18:55 Magyar rock
20:00 Hogy volt?!   A„Zsüti” 

- G. Dénes György slágerei
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Hacktion újratöltve
Perszóna Egy reggelen két 

járôr kopogtat Mariann, a 
jótékonysági szervezet ve-
zetôjének ajtaján: a vád egy 
olaszországi rablássorozat-
ban való részvétel. Mariann 
hamarosan tisztázódik, ami-
kor a szálak egy személyi-
ség-tolvajhoz vezetnek. 
22:35 Ég, föld, férfi, nô 
Ôrség
23:35 Kulturális Híradó 
00:10MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix - Bor, 

metszôolló és csocsó - 
Krems és Furth Bei Gött-
weig A mesebeli wachaui 
kultúrtájon tett kalandozá-
sunk.
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:35 Szenes Iván írta 
02:20 A nagymama (1935)  
Magyar játékfilm  (ff.)
 03:45 Nyitott stúdió(1996)   

Merlin kommandó: vegyes
04:05 Hogy volt?!   A Zsüti” 

- G. Dénes György slágerei
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
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05:25 Balatoni nyár
07:25 Ridikül 
A férfiak nyelvén
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek 

  08:30 Orosz nyelvû hírek 
  08:50 Térkép
09:20 Család és otthon 
09:45 Magyar gazda
10:05 Református magazin 
10:35 Református ifjúsági 

mûsor
10:40 Evangélikus ifjúsági 

mûsor
10:50 Úton-útfélen 
11:00 Reformáció hétrôl 

hétre
11:15 Angol nyelvû hírek 

  11:35 A feladat (1975)
 Magyar tévéfilmsorozat
A vélt jövôben egy Földhöz 

hasonló bolygón expedíciót 
teljesít a Galathea ûrhajó 
legénysége. Az egyik reak-
tor felrobban, és a legény-
ségbôl csak Norman, az 
ûrhajó kapitánya és Gill, az 
orvos marad életben, bár ôk 
is halálos sugárzást kaptak. 
Norman utasítja Gillt, hogy 
mentse el számítógépre az 
eddigi adatokat a bolygóról.    
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Szerelmes földrajz
Mérföldkövek - Szentpéteri 

Csilla zongoramûvész-zene-
szerzô életének meghatáro-
zó állomásait, mutatja be 
fia, Kristóf kíséretében.
   13:50 Térkép 
14:20 Életkor 
14:45 Srpski ekran  Szerb 

nyelvû nemzetiségimagazin
15:15 Unser Bildschirm 
Német nyelvû nemzetiségi   

15:45 Útravaló 
16:00 Család-barát váloga-

tás
17:00 Balatoni nyár 
18:55 Magyar rock 

 20:00 Budavári Palotakon-
cert Operett a Duna fölött 
2.2014 nyarán újra dalba és 
fényárba borult a Budai Vár 
Oroszlános udvara.  A legsi-
keresebb magyar operett-
szerzôk legendás mûvei 
csendültek fel 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Hacktion újratöltve 
Nyolc órás hírek Az inter-

netes lap szerkesztôségében 
rejtélyes haláleset történik: 
az egyik újságíróval a mos-
dóban végeznek, a bizton-
sági kamerák képei szerint 
azonban senki nem járt ott 
az áldozaton kívül abban az 
idôben.
22:35 Ég, föld, férfi, nô 
Csallóköz
23:35 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix 
17. epizód - A régi és az új 

tökéletes ötvözete - 
asszociációk Bécsre
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:35 Szenes Iván írta 
02:20 A feladat (1975)

A vélt jövôben egy Földhöz 
hasonló bolygón expedíciót 
teljesít.
03:35 P’amende Foci-suli
04:05Budavári Palota-kon-

cert Oroszlános udvara.     
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár
07:25 Ridikül  Elveszve: vi-

lággá ment gyerekek nyo-
mában
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek 

  08:30 Orosz nyelvû hírek 
  08:50 Magyar Krónika
A kenyér A  bakonyi Tés 

határában, két régi szélma-
lom áll. Hírmondói „Ôk”,  a 
vándorló molnárlegények 
letûnt világának.  A kenyér 
kultúráját vesszük teríté-
rek, csipegessenek velünk!
09:20 Médiaklikk
09:50 Útravaló
10:00 Az én ’56-om prof. 

eme. Sámsodi Kiss György
10:10 A sokszínû vallás
10:25Kérdések a Bibliában
10:40 Így szól az Úr!

  10:45 Kereszt-Tények 
10:55 Reformáció hétrôl 

hétre
11:10 Angol nyelvû hírek 

 11:35 A feladat (1975)
A Galathea hét utasával a 
Föld felé tart, hogy teljesítse 
a feladatot. Mat, és a koráb-
bi vezér, Arro között heves 
vita alakul ki, mert a többiek 
vissza szeretnének menni 
az öbölbe. Mat azonban min-
denre képes a feladatáért.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Az én ’56-om

  Nógrádi István
13:30 Az én ’56-om

  Törteli Ferenc
13:45 Magyar Krónika
A kenyér
14:20 Család és otthon 
14:45 Slovenski utrinki
Szlovén nyelvû nemzetiségi  

15:20 Alpok-Duna-Adria 
15:50 Család-barát váloga-

tás
16:50 Balatoni nyár
18:55 Magyar rock (2010) 
20:00 Nem csak a 20 

éveseké a világ (2003) 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Hacktion újratöltve 
Hamis remények A csapat 

ezúttal egy balul elsült, a 
tulajdonos halálával végzô-
dô ékszerbolt-rablási ügyet 
göngyölít fel. De biztosan 
csak egy egyszerû rablásról 
van szó? Ki lehetett a belsô 
ember, aki minden jel sze-
rint pontos információkat 
adott a biztonsági rendszerrôl?
22:35 Ég, föld, férfi, nô 
Debrecen
23:35 Kulturális Híradó 
00:10MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix  Kôbe 

vésett bécsi történelem - 
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:35 Szenes Iván írta 
02:20 A feladat (1975)  Mat 

azonban mindenre képes, 
hogy végrehajtsa a feladatot.
03:30 P’amende Pancinello
04:05 Nem csak a 20 

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

05:25 Balatoni nyár
07:25 Ridikül Kis szobából 

nagy színpadra
08:20 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek 

 08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:50 Rejtélyes XX. század 
- Kun Miklós mûsora 
09:20 Iskolapad
09:45 Élô egyház
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
10:30 Katolikus krónika 
11:00 Angol nyelvû hírek 

 11:25 Rákóczi induló (1933)  
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Csortos Gyula 

(gróf Jób Ferenc), Dajka 
Margit (Vilma, a lánya), 
Jávor Pál (Tarján Sándor, 
fôhadnagy), Beregi Oszkár 
(báró Merlin Ádám), Turay 
Ida (Tamássy Éva) Tarján 
Sándor egy vidéki hadgya-
korlat során beleszeret a 
szép fiatal lányba, Jób Vil-
mába. Utólag kiderül, Vilma 
kapitányának húga. Sándor 
megkéri a lány kezét, de 
Vilma apja lebeszéli a há-
zasságról.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Rúzs és selyem 
13:55 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
14:25 Esély 
14:50 Életkerék 
15:20 Öt kontinens
15:55 Család-barát váloga-

tás
16:55 Balatoni nyár
18:55 Magyar rock (2010) 
20:00 Évszakok Balázs Fe-

cóval (2001) 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Hacktion újratöltve
Brutális sorozatgyilkos 

szedi áldozatait a város 
egyik parkjában. Áldozatai 
mind fiatal lányok, ám hogy 
mi a közös bennük, komoly 
fejtörést okoz a KÜO nyo-
mozói számára. Hogy sike-
rül-e megakadályozniuk a 
következô menetrend sze-
rinti gyilkosságot, csak a 
gyorsaságukon múlik...
22:35 Ég, föld, férfi, nô 
Mátra
23:35 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája
00:40 Duna anzix 
19. epizód - Kôbe vésett 

bécsi történelem - 2. rész
Az osztrák fôváros egyik  

turisztikai lát-ványossága a 
Habsburgok egykori nyári 
rezidenciája, a Schönbrunni 
kastély. A szökôkutakkal és 
szobrokkal feldíszített park-
ban nemcsak az európai 
kastélyparkokra jellemzô 
bokorlabirin-tussal, hanem 
botanikus-kerttel, pálma-
házzal és állatkerttel 
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:35 Szenes Iván írta
 02:25 Rákóczi induló (1933)  
Magyar játékfilm  A család 

ugyanis tönkrement, s Vil-
ma számára csak egyetlen 
lehetôség maradt jelenlegi  
életvitelének folytatására,  
03:50 Nyitott stúdió (1993) 
Vujicsics együttes
04:05 Évszakok Balázs 

Fecóval (2001) 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár 
07:25 Ridikül 
A függöny mögött
08:20 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek 

  08:35 Orosz nyelvû hírek 
  08:50 Unió28 
09:15 Itthon vagy! 
09:40 Szerelmes földrajz
Mérföldkövek - Szentpéteri 

Csilla  zongoramûvész-ze-
neszerzô életének meghatá-
rozó állomásait, legfonto-
sabb „mérföldköveit” mu-
tatja be fia, Kristóf kísére-
tében a nézônek. 
10:10 Rúzs és selyem 
10:40 Öt kontinens 
11:05 Angol nyelvû hírek 

 11:25 Úrilány szobát keres 
(1937)Magyar filmvígjáték 
Szereplôk: Zilahy Irén 

(Székely Klári), Ajtay An-
dor (dr. Bognár Miklós), 
Kabos Gyula (Csahos 
Ödön), Lukács ügyvéd váló-
perek ismert szaktekintélye. 
A lovagiasság jegyében 
bonyolít minden pert: a 
gyenge nôt védi, és a férfi 
hibájából mondatja ki a 
válást.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Kocsár Miklós zene-

szerzô (2017) életmûve szo-
rosan kötôdik a költészethez.  
14:15  Herminamezô árnyai 
- Tisza István miniszterelnök 
meggyilkolásáról 1918. ok-
tóber 31-én a herminamezei 
Róheim-villában meggyil-
kolták a Magyar Királyság 
kétszeres miniszterelnökét. 
15:15 Család-barát 
16:45 Balatoni nyár
18:50 Térkép
19:20 Ízôrzôk Pincehely
Tolna megyébe, Pincehely-

re látogattunk el. 
  20:00 Mindenbôl egy van 
1. A látogató, 2. A kölcsön
A Conditoreibe meglepe-

tésszerûen betoppan egy 
vidéki atyafi 
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Életjel (1954)

 Magyar filmdráma  (ff.)
 A Borsod megyei szuhakál-

lói szénbányában harmince-
zer köbméter víz zár el tizen-
két bányászt a külvilágtól,       
23:20 Tóth János J á n o s 
meg akar halni rájön, hogy 
az életének semmi értelme.  
23:55 Opera Café
00:25 Evangélium

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

  01:35Gasztroangyal (2017)   
  Nagypeterdi lakodalom
 02:30 Falak ( 1968) 

 Magyar játékfilm  (ff.)
 Latinovits Zoltán  Gábor 

Miklós  Mensáros László      
04:05 Mindenbôl egy van 

(2012)1.Alátogató,
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár 
07:25 Térkép
08:00 Gasztroangyal (2017)
Nagypeterdi lakodalom
08:55 Német nyelvû hírek 
09:05 Kínai nyelvû hírek 

  09:10 Orosz nyelvû hírek 
  09:20 Profit7 
09:45 Kárpát expressz
10:10 Noé barátai - Minden, 

ami állat
10:40 Angol nyelvû hírek 

  11:05 Térkép
11:35 Egy éj Velencében 

(1933) Magyar filmvígjáték   
Szereplôk: Csortos Gyula 

(James Harriman, millio-
mos), Simon Zsuzsa (Ellen, 
a lánya), Tarján György 
(Gróf Antonio Grivelli),  
Gózon Gyula (Végrehajtó), 
Verebes Ernô, Balla Lici, 
Fenyô Emil Ellen, az ame-
rikai milliomoslány Buda-
pesten  férjhez akar menni, 
aminek hírére édesapja 
Budapestre utazik.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó 
13:20 Nagyok 
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora 
14:25 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
15:00 Börtönárvák (2017)
Magyar dokumentumfilm  
A dokumentumfilm bör-

tönben ülô anyák és gyer-
mekeik kapcsolattartásának 
nehézségeit mutatja be egy 
olyan börtönben, melynek 
vezetôi fontosnak tartják 
elôsegíteni a reintegrációt. 
15:55 Család-barát
  17:30 Balatoni nyár 
18:55 Öt kontinens 
19:25 Hazajáró

  Karancsvidék
20:00 Gasztroangyal (2017)  
Nagypeterdi lakodalom
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 A Tóásó dosszié - 

Túlélve Bolíviát (2017)
Magyar dokumentumfilm  
Hogy lehetett kibírni öt év 

tíz hónapot a világ egyik 
legdurvább börtönében? 
22:35 On The Spot: 9 hónap 

alatt a Föld körül Alejandra
23:35 Hangvilla Ez is 

Beethoven?
00:05 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
00:30 Mesterember 
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:35 Hogy volt?!
 A pesti Broadway
 02:30 Egy csók és más 

semmi (1940)  Szereplôk: 
Jávor Pál
03:45 Egy éj Velencében

(1933)  Magyar filmvígjáték             
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Balatoni nyár
07:25 Ridikül  A kikap-

csolódás mûvészete
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek 

  08:40 Orosz nyelvû hírek 
  08:55 Nagyok
09:30 Esély 
09:55 Kék bolygó
10:20 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó 
10:45 Világ-Nézet
11:20 Angol nyelvû hírek 

 11:40 A feladat (1975)
 Magyar tévéfilmsorozat
Umu és Tiak további két 

ôslakost programoznak át, 
de szükségük van még egy 
emberre. Választásuk Ha-
imre esik. Haim azonban 
újonnan kapott tudását arra 
használja fel, hogy vissza-
menjen a hordához, és a ve-
zérük legyen. Umu és Tiak 
egy ûrszonda segítségével 
elfognak hét, maguknál 
fejlettebb lényt. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Nagyok 
14:20 Kárpát expressz 
14:45 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi  

15:15 Ecranul nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

15:50 Család-barát váloga-
tás
16:45 Balatoni nyár
18:45 Magyar rock (2010) 
19:50 Legenda (2013)

  Michael Jackson
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Élni muszáj - Az 

elhurcolt kismarosiak emlé-
kére Magyar dokumentum-
film  Magyarországról több, 
mint 800 ezer ember került 
a Szovjetunióba kényszer-
munkára, a II. világháború 
után. Közülük sokan meg-
haltak, vagy betegen, meg-
nyomorodva kerültek haza 
évek múltán.  Egyrészt,hogy 
ne felejtsük el a történteket, 
másrészt beszéljünk róla.
22:40  16. zsoltár - Volt egy-

szer egy színház - Film az 
egykori Goldmark színház-
ról  Volt egyszer egy szín-
ház.., 2009)  Magyar doku-
mentumfilm  1939. novem-
ber 11-én tartotta meg elsô 
elôadását a pesti Goldmark-
teremben a magyar színpa-
dokról a zsidótörvények kô-
vetkeztében számûzött, zsi-
dó színészekbôl alakult 
színház.
23:25 Rabszolga voltam 

(2017)  12-én élnek még 
Ceglédbercelen abból atöbb 
száz emberbôl, akiket 1945 
januárjában a Szovjetunióba 
vittek egy ’kis munkára’ va-
gyis malenkij robotra.
00:00 Kulturális Híradó
00:30MindenkiAkadémiája
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta 
02:25 A feladat (1975)

Umu és Tiak további két 
ôslakost programoznak át, 
03:30 Nyitott stúdió (1993) 
Balatonalmádi koncert-

Hegedös együttes
03:55 Legenda 
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

STEVE’S
TAXI

TRUCKS
Iroda, gyár és lakás 

költöztetés.
Belsô butor mozdítés,

Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
Melbourne: P.O. Box 210, Caulfield, VIC  3162

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

Megrendelem
A Magyar Életet ...... évre. Mellékelek $ ..........-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám), GST-vel együtt $ 200.-

Félévre (25 szám), GST-vel együtt $ 100.-
Külföld egy évre $ 300.-, NZ $ 250.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

Név......................................................................................

Cím.....................................................................................

......................................................... Postcode..................
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a 
postán kapott nyugtát a fenti címre, hozzánk elküldeni.

A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

Bank útján való (Direct Debit) átutalás:
National Australia Bank
Account Name – Hungarian Life Publishing
Account number – 03 839 5722
BSB number – 083 231

2012-es évjáratú
félédes, kiváló minôségû 
tokaji bor nagyker áron 

eladó.
Esküvôre és bármi más családi 

eseményre kiváló nedû.
Olcsó postai kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes házhoz 

szállítást ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô és importáló

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

BETEGGONDOZÁST, háztartási 

munkát vállalok. Sydney és környéke.

Tel.0432-614-515, (02) 8807-0318.

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

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

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

MAGYAR ÉTTEREMBE felszol-

gálót keresünk, európai gyakorlattal, 

hosszútávra, Sydney keleti 

városrészében.  Érdeklôdôk hívják 

Palit a 0405 129-602  telefonszámon.

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.


