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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
túl. Csak a székelyföldi Csíkszeredában 200 ezren kérvényezték a magyar ál-
lampolgárságot. Szlovákiában ugyanakkor tiltott a kettôs állampolgárság intéz-
ménye.

A „2004. december 5-i nemzetárulás” –-- azaz a kettôs állampolgárságról 
tartott népszavazás –-- után az akkori balliberális (MSZP–SZDSZ-) kormány a 
súlyos politikai következményekkel szembesülve kompromisszumot ajánlott: 
elfogadnák az állampolgárság kiterjesztését, ha az nem vonatkozna a szavazati 
jogra. Az akkor ellenzéki Fidesz–KDNP erre nemet mondott, mert „nincs A 
meg B kategóriájú magyar állampolgárság, egy magyar nemzet van”. --– Nem-
zetpolitika tekintetében is egyenesben vagyunk, hiszen ha csak az összegeket 
nézem, 2010-ben kilencmilliárd forint volt nemzetpolitikára, most pedig 96 
milliárd –-- mondta Semjén Zsolt. Ebbe nem számolják bele azt, hogy a nemzet-
politika már nemcsak az identitás megôrzésre –-- az oktatásra, a kultúrára –, 
hanem a gazdaságra is kiterjed, és ez utóbbira további ugyanilyen nagyságrendû 
összeg jut. A kormány „össznemzeti paradigmában” gondolkodik, például az 
anyasági támogatást is kiterjeszti minden magyar állampolgárra, bárhol éljen a 
világban.

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelôs helyettes 
államtitkára úgy fogalmazott: a magyar kormányzat célja, hogy a Kárpát-
medencére, valamint a diaszpórára ható programok további erôsítésével meg-
állítsa és megfordítsa a népességfogyást. A nemzetpolitika legfontosabb irá-
nyát a 2011-ben elfogadott Alaptörvény határozza meg, amelynek 
megfogalmazását a korábbi Magyarország „felelôsséget érez” helyett a „fele-
lôsséget visel” formára változtatta az Országgyûlés a határon túli magyarsággal 
kapcsolatban.

Ha ugyanazt a személyt egy idôben legalább két állam egyaránt saját állam-
polgárának tekinti, kettôs (vagy többes) állampolgárságról beszélünk. Kettôs 
(vagy többes) állampolgárságot két módon, eredeti vagy származékos úton le-
het szerezni. Megszerzésének egyik eredeti útja a születés. Az állampolgárság 
születéssel történô megszerzésekor az egyes államok vagy a vérségi vagy a 
területi elvet alkalmazzák. A két elv összeütközése következtében kettôs (vagy 
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Október 12-én Miksa névnapja 
van.
Kibôvített naptárak szerint Bolyk, 

Edvin, Edvina, Maximilián, Misa, 
Pilár, Rezsô, Szeráf, Szerafin, Sze-
rafina, Tirzusz névnapja van.
Október 13-án Kálmán, Ede 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ében, 

Edgár, Eduárd, Edvárd, Edvarda, 
Fatima, Fatime, Jagelló, Jakab, Já-
kó, Jákob, Jakus, Káleb, Romulusz, 
Teofil névnapja van.
Október 14-én Helén névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Alán, 

Alen, Beatrix, Bocsárd, Buzád, Bu-
zát, Celesztina, Dominik, Domokos, 
Domonkos, Domos, Hella, Ilma, 
Ilona, Krizanta, Lívia, Liviána, Livi-
anna, Trixi névnapja van.
Október 15-én Teréz névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Aran-

ka, Aurélia, Auróra, Berény, Hed-
da, Hédi, Hedvig, Rella, Relli, Rézi, 
Tegza, Tekla, Tereza, Teréza, Teré-
zia, Teri, Terka, Tessza, Vilma név-
napja van.
Október 16-án Gál névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Am-

bos, Ambró, Ambróz, Ambrus, 
Aranka, Aurélia, Auróra, Bedecs, 
Bedô, Gallusz, Gálos, Gellért, Ger-
hárd, Hédi, Hedvig, Lehel, Lél, Lel-
le, Margit névnapja van.
Október 17-én Hedvig névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Alajos, 

Ambos, Ambró, Ambróz, Hédi, Ig-
nác, Kont, Leó, Leon, Lionel, Mály-
va, Margit, Margita, Margitta, Re-
zsô, Rolf, Rudolf, Rudolfina, 
Salamon, Salvador, Zelinda, Zolna 
névnapja van.
Október 18-án Lukács névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Amb-

rus, Jusztusz névnapja van.
Október 19-én Nándor névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Alárd, 

Berény, Federika, Ferdinánd, Fer-
nandó, Frida, Friderika, Izsák, Joel, 
Laura, Lauretta, Lora, Lorella, Lo-
rett, Lúciusz, Pál, Pável, Péter, Pe-
tô, Pósa névnapja van.
Október 20-án Vendel névnapja 

van. Kibôvített naptárak szerint 
Artemon, Artúr, Aurélián, Cintia, 
Citta, Délia, Gyoma, Hont, Irén, 
Iringó, Kleopátra, Saul, Szindi, 
Szintia, Vendelina, Vitális névnapja 
van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2017. szept. 28-án
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Gyurcsány ismét 
a külhoni magyarok ellen van

Egy új és igazságos választási rendszer bevezetésének tervérôl írtak alá 
megállapodást nyolc ellenzéki tömörülés --- a Demokratikus Koalíció, az Együtt 
--- a Korszakváltók Pártja, a Lehet Más a Politika, a Magyar Liberális Párt, a 
Magyar Szocialista Párt, a Modern Magyarországért Mozgalom, a Momentum 
Mozgalom és a Párbeszéd Magyarországért Párt --- képviselôi  Budapesten.

A Közös Ország Mozgalom által a Kossuth tér és az Alkotmány utca találko-
zásánál szeptember 1-jén felállított Agóránál tartott aláíráson részleteiben nem 
ismertették a törvényjavaslatként benyújtani kívánt indítványt, a szervezôk az 
MTI érdeklôdésére azt közölték, „a javaslat egyelôre nem sajtónyilvános”.

Az aláírók egyikétôl az MTI úgy értesült: kétfordulós, a német rendszerre 
hasonlító megoldásban listás mandátumokkal korrigálnák az egyéni választóke-
rületekben kialakult eredményt, így a 200-220 fôs törvényhozás összetétele 
leképezné a választásokon szerzett szavazati arányokat.

A felszólalók közül Juhász Péter, az Együtt elnöke jelezte, ôk lemondtak a 
nyílt lista bevezetésérôl, Gyurcsány Ferenc, a DK vezetôje azt közölte, záradék-
kal látták el a megállapodást, mert nem támogatják, hogy a múltban életvitel-
szerûen Magyarországon kívül tartózkodók is voksolhassanak, míg Bôsz Anett 
ügyvivô közlése szerint a Liberálisok a parlamenti küszöb esetében tettek 
ugyanígy.

Gyurcsány Ferenc az aláírás elôtt kijelentette, látható, hogy „intellektuálisan 
és emberileg lényegesen jobb állapotban van a demokratikus ellenzék, mint 
ahogy az kívülrôl tûnik”, s ha az egyik legnehezebb kérdésben, a választójogban 
egy hónap alatt egyezségre tudtak jutni, „még az is lehetséges, hogy ezek a 
pártok, mozgalmak, jól tudják vezetni ezt az országot”.

Bôsz Anett szerint „talán ennyire fapadossá kellett váljon a helyzet az ellen-
zéki padsorokban, (...) hogy végre valami változzon”, és évek óta végre áradó 
kompromisszumkészséggel tárgyaljanak képviselôik. Karácsony Gergely, a 
Párbeszéd társelnöke pedig annak a reményének adott hangot, hogy ez az 
aláírás „nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete”.

Molnár Gyula, az MSZP elnöke szerint fontos megmutatni, hogy lehet változ-
tatni a választási rendszeren, ugyanakkor jelezte, nincsenek illúziói, de jövôre a 
hatályos rendszerben gyôzik le a Fideszt, és azt követôen vezetik be ezt a refor-
mot.

Közjogilag egyesül a nemzet
Rövidesen leteheti esküjét az egymilliomodik visszahonosított határon túli 

magyar állampolgár. A 2011-ben elfogadott Alaptörvény megfogalmazása 
szerint Magyarország felelôsséget visel a határon túli magyarokért, ennek 
megfelelôen a kormány jelenleg évi 96 milliárd forintot juttat nemzetpo-
litikára, míg 2010-ben csak kilencmilliárd forint jutott erre a célra.

Sarokkövéhez érkezett a magyar nemzet 2010-ben elkezdôdött közjogi egye-
sítése, a napokban adták be az egymilliomodik állampolgársági kérelmet --– 
jelentette be a nyáron Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A Kárpát-me-
dencében 845 ezer magyar kapott kedvezményes honosítással állampolgárságot, 
és Magyarország további 120 ezer, a világ különbözô országaiban élô ember 
magyar állampolgárságát ismerte el. Semjén Zsolt hozzátette: a Magyar Állan-
dó Értekezlet (Máért) novemberi üléséig az egymilliomodik visszahonosított 
magyar állampolgár is leteszi az állampolgársági esküt. Kiemelt jelentôségû e 
tekintetben az állampolgársági törvény módosítása. Az egyszerûsített hono-
sításnak köszönhetôen élhet már egymillió új magyar állampolgár a határokon 
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többes) állampolgárság keletkezhet. A magyar jog nem tiltja magyar állam-
polgár esetleges kettôs (vagy többes) állampolgárságát, de a további állampol-
gárságra nincs tekintettel, azaz azt a magyar állampolgárt, aki egyidejûleg más 
államnak is állampolgára –-- ha a törvény másként nem rendelkezik --–, a 
magyar jog alkalmazása szempontjából magyar állampolgárnak kell tekinteni. 
Egy 2011. január 1-je után induló eljárásokban alkalmazandó rendelkezés 
szerint kérelmére, kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, 
akinek felmenôje magyar állampolgár volt, vagy valószínûsíti magyarországi 
származását, és magyarnyelv-tudását igazolja, feltéve, hogy a magyar jog 
szerint büntetlen elôéletû, és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság 
elôtt büntetôeljárás nincs folyamatban, valamint akinek honosítása a Magyaror-
szág közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti. A törvény ezenfelül –-- itt 
nem részletezett –-- kedvezményes honosításra is lehetôséget ad. (Forrás: Ma-
gyarország.hu)

Megint lecsaptak egy turistalehúzó 
szórakozóhelyre Budapesten

Újabb szórakozóhelyet számoltak fel a belvárosi rendôrök túlszámlázás mi-
att --- közölte a Budapesti Rendôr-fôkapitányság (BRFK) a rendôrség honlap-
ján.

A közlemény szerint a BRFK V. kerületi kapitányságának nyomozói több 
társszervvel együttmûködve tartottak összehangolt ellenôrzést egy József Ná-
dor téri szórakozóhelyen. Ott tetten érték az alkalmazottakat, akik egy japán 
állampolgárnak két rövidital és két üveg pezsgô elfogyasztása után 170 ezer 
forintról szóló számlát állítottak ki, majd egy utcai bankautomatához kísérték ôt 
az összeg felvétele és átadása érdekében.

A belvárosi nyomozók már korábban, a felderítô munka során megállapítot-
ták, hogy a bûnszövetségben mûködô csoport az elmúlt másfél évben legalább 
tizenhárom külföldit károsított meg. Ennek nyomán legalább egymillió forint 
többletbevételre tettek szert és tíz alkalommal számláztak ki aránytalanul a 
fogyasztott érték feletti összeget.

A BRFK azt írta: a szórakozóhely alkalmazásában álló nôk az utcán szólították 
le a turistákat, beinvitálták ôket, például egy születésnapi ünnepség ürügyén, 
ott pedig a személyzettel együtt történô italfogyasztás után a külföldieknek 
irreálisan magas összegeket kellett fizetniük. Elôfordult olyan eset is, amikor 
két röviditalért, egy pohár pezsgôért és egy pohár narancsléért 150 ezer forintot 
kértek. Miután több turistánál nem volt annyi pénz, az alkalmazott nôk elkísér-
ték a vendégeket a legközelebbi pénzautomatához annak érdekében, hogy az 
összeget kifizessék.

Az akció keretében a belvárosi rendôrök négy embert (a tulajdonost és 
három alkalmazottat) elfogtak, majd az V. kerületi kapitányságra elôállítottak, 
ahol csalás bûntett és más bûncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták 
ki ôket - olvasható a közleményben.

A nyáron szintén az V. kerületben, egy Váci utcai pubban érték tetten az 
alkalmazottakat túlszámlázás miatt. Június 11-ei közleményében a BRFK azt 
írta: ott másfél év alatt legalább 19 külföldi sértettet károsított meg a bûnszö-
vetségben mûködô csoport. Példaként említették, hogy a nyomozás adatai sze-
rint január 23-án éjjel egy koreai férfinak a szórakozóhelyen a fogyasztása után 
623 ezer forintos számlát állított ki a pincér. Miután a turistánál nem volt ennyi 
pénz, elkérték az útlevelét, a bankkártyáját és egy bankautomatához kísérték, 
hogy kifizesse az összeget. Egy másik vendég pedig 250 ezer forintot fizetett 
két gulyáslevesért, egy üveg borért és két sörért.

Sanghaj és a magyarok kapcsolata
A két világháború közötti idôszak ellentmondásos hazai Kelet-képét jól rep-

rezentáló, 1937-ben „csodás keleti pompával” megnyílt budapesti mulató, a 
Sanghay bar és az emblematikussá vált távol-keleti nagyváros, Sanghaj nevét 
kapcsolja össze a Hopp Ferenc Ázsiai Mûvészeti Múzeum most megnyílt, Sang-
hay –-- Shanghai. Párhuzamos eltérések Kelet és Nyugat között címû kiállítása.
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HÍREK
Fajcsák Györgyi és Kelényi Béla kurátorok azzal a céllal állították össze 

a tárlatot, hogy a látogató a Sanghajban akkoriban élô és tevékenykedô magya-
rok (többek közt a Hopp-múzeumba került) hagyatéka révén bepillanthasson a 
kínai metropolisz világába, ugyanakkor megismerkedhessen a magyarországi 
mûvészetben tetten érhetô keleti hatásokkal.

A Sanghajban ismert magyarok közül fontos megemlíteni Hugyecz (Hudec) 
Lászlót, aki a város fôépítészeként máig hatóan meghatározta a kínai metropo-
lisz arculatát, és a híres Park Hoteljét a vállalkozó kedvû látogatók fel is épít-
hetik a tárlaton.

Az érdeklôdôk megismerhetik a Sanghajban élt Komor mûkereskedô család 
art deco bútorait és lakásenteriôrjét is, valamint Dessewffy Flóra táncosnô 
hagyatékát, aki sanghaji turnéjáról számos tárggyal, köztük a kor modern kínai 
divatját tükrözô fellépôruhákkal tért haza.

Az 1923-as megnyitása óta a Hopp Ferenc-múzeum is alakította azt a képet, 
amely a magyarországiakban élt a Keletrôl: például a Kalmár László rendezte 
Sziámi macska és a Karády Katalin fôszereplésével készült Machita címû 
filmek díszleteit nagyrészt a múzeum mûtárgyaiból állították össze.

A tárlaton látható 88 digitális fotó, három filmrészlet és kétszáznál is több 
mûtárgy mellett interaktív elemek is segítik a további ismeretszerzést. A 2018. 
április 8-ig látható kiállításhoz kultúrtörténeti elôadás-sorozat, építészeti nap, 
tematikus workshopok, havi rendszerességgel jelentkezô Sanghaj-filmklub, 
valamint múzeumpedagógiai foglalkozások is kapcsolódnak.
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ORBÁN MEGVÉDTE A 
MAGYAR NÉPET

Lassan nekik is leesik.
Orbán Viktor kétségtelenül azon ke-

vés európai vezetô közé tartozik, aki a 
tömeges, illegális bevándorlás kockáza-
tait és a fenyegetô iszlamizációt reálisan 
látta. Orbán Magyarország határvédelmi 
politikájával megvédte a magyar népet 
a terrorizmussal, a bûnözéssel és a ma-
gas költségekkel szemben. Ha most, ma 
megnézzük a nagy-britanniai, a francia, 
a német és az olasz, vagy más országok 
viszonyait, akkor látjuk, hogy Orbán po-
litikája teljesen helyénvaló volt -– olvas-
ható Dieter Stein a Junge Freiheit címû 
német hetilap fôszerkesztôjének véle-
ménye a 888.hu-n, akivel a portál egy 
hosszabb interjút készített.

Stein véleménye immár egyáltalán 
nem egyedi jelenség a német újságírók 
körében, a beismert liberális szellemi 
terrorizmus ellenére is kiderül, lassan 
ôk is tisztában vannak azzal, hogy a ma-
gyar miniszterelnöknek van igaza.

(Magyar Idôk)

GYURCSÁNYÉK 
AMNÉZIÁSNAK NÉZIK 

A MAGYAR 
EMBEREKET

Miközben maguk a szervezôk –- élükön 
a magát „hivatásos forradalmárként” 
aposztrofáló Gulyás Márton -– jelentet-
ték ki, hogy október 23-át követôen jö-
hetnek az út- és hídlezárások, az épület-
foglalások, a DK legfrissebb közleményé 
ben mégis a kormánypártot vádolja 
polgárháborús pszichózis szításával.

Ám a Gyurcsány-párt pofátlanságának 
a jelek szerint semmi sem szabhat határt.

Azzal folytatódik ugyanis a kiadott 
kommüniké, hogy „2006 ôszén megta-
pasztalhattuk, hogy igenis van az ország-
ban olyan politikai erô, ami képes utcai 
zavargásokat szervezni.”

A továbbiak pedig egészen döbbenete-
sek: „nem újdonság, hogy a kormány-
többség a szabad véleménynyilvánítást 
nemzetbiztonsági kockázatnak tekinti”

A DK nyilvánvalóan az emberek eset-
leges amnéziájára apellál, ugyanis azon 
a bizonyos 2006-os ôszön a szabad véle-
ménynyilvánítás jogát gyakorló magya-
rokat gumilövédékekkel, lovasrendôrök 
rohamával, letartóztatásokkal és a fog-
vatartott tiltakozók kínzásával próbálták 
megfélemlíteni, szándékuktól eltéríteni.

Ám a fentebb említett betegségben 
nem szenvedôk –-- vagyis a magyar 
polgárok döntô többsége –-- pontosan 
tudják, a miniszterelnököt akkoriban 
Gyurcsány Ferencnek hívták.

(Magyar Idôk)
POFÁRA ESETT AZ 
ELLENZÉKI MÉDIA 

FELCSÚTON
Napok óta kiemelt hírekben harangozta 

be az ellenzéki média (és maguk az el-
lenzéki pártok is), hogy „EU-s ellenôrök” 
vizsgálják „Orbán kisvasútját”, razziát 
emlegettek, és erôszakosan igyekeztek a 
korrupció látszatát kelteni.

A tenyerüket dörzsölô károgók azután 
valami egészen mást kaptak, mint amit 
vártak.

A delegációt vezetô Ingerborg Grässle 
hangsúlyozta: teljesen normális, a struk-
turális alapok felhasználásának jogsze-
rûségére koncentráló munkalátogatás 
volt a mostani. Hozzátette „többször kel-
lene jönnünk, hogy elvegyük a látogatá-
sok szenzáció jellegét”.

A kisvasút rendben, a 4-es metró miatt 
pedig fizethetünk majd, ha bebizonyo-
sodnak a Gyurcsány-Bajnai éra alatt 
történt visszaélések.

(Magyar Idôk)

Október 13. pénteki ajánlat 6 órától
Vacsora: rántott csirke, püré, koszló és gesztenyepüré

Ár: $ 25.-
------------------------------
Október búcsúztató

Pityu és Ági zenél
Október 28. szombaton 6 órától

Büfé vacsora: $ 48.-
-----------------------------
Tekla Klebetnica

(lengyel népzene) 

November 17. pénteken 6.30-tól
Három fogásos vacsora: $ 48.-

-------------–––––––––––––––––––

Névtelen Együttes
(Justin Tamás és fiai)
November 25. szombat 6 órától

Büfé vacsora: $ 55.-
-----------------------------
Karácsonyi ebéd
December 25-én, hétfôn

Elsô ültetés de. 11 – du.1 Ár: $ 65.-
(limitált helyek)

Második ültetés du. 1.30 – du. 4 Ár: $ 75.-
-----------------------------

Különleges alkalomra érdeklôdjön új limuzin szolgáltatásunk 
12 fôs exluzív csomagja iránt

-----------------------------
Asztalfoglalásért kérjük hivja 

(03) 9801-8887
Büfé ár hétvégeken $  40.-

További info: www.korona.com.au
e-mail: koronarestaurant@gmail.com

760 Boronia Rd. Wantirna

Korona Csárda 
étterem

(760 Boronia Rd. Wantirna)

program
ajánlata

kedves vendégeinek



(Folytatás az 1. oldalról.)
Kétségtelen tény azonban, hogy az 

újraegyesült Németország már nem 
csak lakosságszámában jelképez ha-
talmas erŒt. Berlin ma minden más 
európai fŒváros számára iránytû. 
Izgatottan figyeljük a német politika 
minden rezdülését, hiszen tudjuk, ez 
határozza meg az Európai Unió jövŒ-
jét.

A görög válság kezelésének módja, 
a menekültpolitika, a szorosabb uniós 
integrációra való törekvés, az Orosz-
országgal való partneri viszony fenn-
tartása mind-mind Berlin elképzelései 
szerint történik. Már csak idŒ kérdé-
se, hogy Németország – feladva tör-
ténelmi szégyenérzete miatt folytatott 
eddigi politikáját – katonailag is újra 
megerŒsödjön. Erre a geopolitikai 
helyzet kényszeríti rá, hiszen a NATO 
legnagyobb hadseregeivel rendelkezŒ 
országai közül az Egyesült Államok, 
Törökország és Nagy-Britannia egyre 
inkább elfordul Európától.

Hogy Németország újbóli megerŒ-
södése jó-e Európának, az a jövŒ kér-
dése. Hogy maguknak a németeknek 
kedvez-e a jelenlegi helyzet – a gazda-
sági stabilitás, a jólét, az alacsony 
munkanélküliség, a látványos német 
futball, a finom bajor sör, a gyönyörû 
Mercedesek –, arról egész Európa 
meggyŒzŒdhetett vasárnap, amikor 
Angela Merkelt harmadszor is újra-
választották. A jelen sorok írásakor 
irányadó exit poll szerint a hatalmon 
lévŒ két párt megkapta a szavazatok 
nagyjából felét, a kormánypártok 
ideológiáját képviselŒ két alakulat – a 
Zöldek és a liberális FDP – pedig a 
voksok közel húsz százalékát.

A kormánypártok kisebb népszerû-
ségvesztése ellenére nincs protest-
hangulat Németországban. Még a 
csŒdöt mondott Willkommenskultur 
sem fordította a lakosságot a kor-
mány ellen. Az egyetlen valamirevaló 
ellenállást, a status quóval való elége-
detlenséget ma a bevándorlásellenes 
AfD-re adott – újfent csak az exit poll 
szerint – tíz százalék feletti eredmény 
jelképezi.

A helyzet az, hogy ma már szinte 
mindegy, ki irányítja Németországot. 
A robusztus német ipar és a virágzó 
gazdaság megoldotta a mindenkori 
berlini vezetés számára azt, hogy 
megkerülhetetlen erŒ legyen az euró-
pai politika alakításában. Szokás mon-
dani, hogy Angela Merkelnek ma 
nincs alternatívája. Pedig van: Martin 
Schulz, Wolfgang Schäuble vagy 
Horst Seehofer valószínûleg ugyan-
olyan pragmatizmussal, a német ér-
dekek figyelembevételével igazgatná 
Németországot, és törekedne jó szö-
vetségesi viszony fenntartására a 
szomszédos államokkal. Tudják, hogy 
Oroszországot hosszú távon nem ér-
demes elszigetelni. Tudják, hogy Ma-
gyarország megbüntetése hosszú tá-
von nem kifizetŒdŒ. A németek csu-
pán azért választották újra Merkelt, 
mert Œ ennek a stabilitásnak a meg-
testesítŒje, személye a kiegyensúlyo-
zottság jelképe.

Az AfD komoly 
sikert ért el

Georg Spöttle 
Max Otte, Németország egyik ve-

zetŒ közgazdásza nem sokkal a vasár-
napi választás elŒtt otthagyta a CDU-t. 
Mint kifejtette, nem azért, mert náci, 
vagy mert egy ultrajobboldali párthoz 
szeretne csatlakozni, hanem mert 
szerinte az AfD-ben még van szabad 

4. oldal MAGYAR ÉLET 2017. október 5.

véleménynyilvánítás és diskurzus, 
ami a CDU-ban már tilos. A legerŒ-
sebb fegyver az AfD ellen a náci titu-
lus volt vagy a jobboldali populizmus 
– utóbbit sajnos ismerjük a nyugati 
sajtó részérŒl Magyarország kormá-
nyával kapcsolatban.

Persze nem kizárt, hogy az ultra-
jobboldali spektrum szavazóinak is 
köszönhetŒ a 12,6 százalékos válasz-
tási eredmény, amely 94 parlamenti 
helyet biztosít a pártnak. Ám a sza-
vazók nem nácik, hanem állampol-
gárok, akik nem kaptak választ a 
kérdéseikre, mint például hogy miért 
nincsen felsŒ határ a migrációban, 
hogy miként szeretné Angela Merkel 
megoldani a migránsok integrációját, 
oktatását, munkába állítását, miért 
hallgatja el a kormánymédia a sok 
ezer bûncselekményt, amelyeket 
migránsok követnek el, miért nem 
toloncolják ki a terroristagyanús 
radikális muszlimokat, akik ezrével 
érkeztek 2015-ben, és hogy mit tervez 
a kormány a közbiztonság javításáért.

No meg komoly félelmek élnek a 
választókban az iszlamizáció miatt. 
Látják, hogy sok nagyvárosi iskolá-
ban a tanulóknak már 60–70 százaléka 
muzulmán bevándorlók gyermeke, és 
tapasztalják a német kormány behó-
dolását. Lassan több jogot kap egy 
illegális bevándorló, mint egy német 
választópolgár. A sertéshús betiltása 
több német iskolában, a keresztény 
szimbólumok eltüntetése (lásd Lidl-
botrány) aggodalommal tölti el a 
választók millióit. Sajnos sem a CDU/
CSU, sem az SPD, sem a Zöldek, sem 
a baloldal nem tûri a kérdŒjeleket.

Elvárják, hogy a választók elhigy-
gyék a „wir schaffen das” (megold-
juk) szlogent és bólogassanak több 
millió, idegen kultúrából érkezŒ em-
ber betelepítésére. Szíriában és Irak-
ban a legnagyobb területek már bé-
kések. Az Iszlám Állam nagyon ko-
moly veszteségeket könyvelt el, sŒt 
igazából a végét járja. Ennek ellenére 
szó sincs a „háborús menedékkérŒk” 
repatriálásáról.

Nemhogy nem lesznek hazaküldve, 
hanem csak jövŒre 390 000 család-
egyesítŒ vízumot akar a német kor-
mány kiadni. Ez alapjáraton újabb 
egymillió muzulmánt jelent.

Ezek után nem csoda, hogy a nagy 
pártok szavazókat vesztettek, fŒleg a 
CDU, és az emberek inkább jobbra 
szavaztak, voksukat az AfD-re lead-
va. (A szerzŒ biztonság

politikai szakértŒ)

Párton belül
bírálják Merkelt
MTI 
Elégedetlenség mutatkozik a CDU/

CSU német jobbközép pártszövetség-
ben a két vezetŒvel, Angela Merkellel 
és Horst Seehoferrel szemben, a 
szövetségi parlamenti (Bundestag-) 
választáson elért gyenge eredmény 
miatt mindkét pártban megjelentek 
elnökváltást sürgetŒ hangok. 

A pártszövetség közös Bundestag-
frakciójának keddi berlini alakuló 
ülésén a kiszivárgott adatok szerint 
rendkívül alacsony, 77,3 százalékos 
támogatottsággal erŒsítették meg 
frakcióvezetŒi tisztségében Volker 
Kaudert, akit Angela Merkel bizal-
masai között tartanak számon. A poli-
tikus 2005 óta irányítja a képviselŒ-
csoport munkáját, és eddig rendre 90 

százalék feletti támogatottsággal vá-
lasztották meg frakcióvezetŒnek.

Az Angela Merkel vezette Keresz-
ténydemokrata Unió (CDU) konzer-
vatív csoportosulásait összefogó szer-
vezet, az Értékek Uniója (Freiheitlich-
konservative Aufbruch – die Werte 
Union) személyi és tartalmi váltást 
követel. Állásfoglalásuk szerint sú-
lyos kudarchoz vezetett a párt „bal--
.oldali vonalvezetése”, amely nélkül, 
„és különösen menekült-, és migrációs 
politikája nélkül” az Alternatíva Né-
metországnak (AfD) soha nem válha-
tott volna a Bundestag harmadik 
számú erejévé.

Ezért új vezetŒ kell Angela Merkel 
helyett, a pártelnök mellett a fŒtitkár-
nak is távoznia kell, és meg kell 
újítani és fiatalítani az elnökséget.
Hozzátették: vissza kell hódítani a 
konzervatív és piacpárti liberális 
választókat, ezért „következetesen a 
német érdekek alapján kialakított 
menekült-, és bevándorlási politikát 
és liberális gazdaságpolitikát kell 
követni, és egyértelmûen ki kell állni 
a hagyományos családmodell mel-
lett”.

Az elégedetlenség a CSU-ban is 
érzékelhetŒ, kedden több alapszerve-
zet Horst Seehofer pártelnök távozá-
sát követelte. A politikus a Bundes-
tag-frakció alakuló ülése elŒtt tett 
nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy 
egyelŒre a kormányalakításra kell 
összepontosítani, és a személyi ügye-
ket a novemberi pártkongresszuson 
kell megbeszélni.

Kedden a szövetségi választási 
bizottság lefelé módosította a CDU/
CSU választási eredményét, az új 
számítás szerint a pártszövetség nem 
a szavazatok 33 százalékát, hanem 
32,9 százalékát gyûjtötte össze. Ez a 
CDU/CSU leggyengébb eredménye 
az 1949-ben szerzett 31 százalék óta.

Alternatíva
Németországnak

Törcsi Péter 
A németországi választásokon a 

CDU/CSU ugyan magabiztosan nyert, 
Angela Merkel megkezdheti negyedik 
kancellári ciklusát, de az eredményt 
nem fogja kitenni az ablakba. A 33 
százalék, amit a nagyobbik kormány-
párt elért, mindenképpen negatív do-
bogós hely az uniópártok történeté-
ben, különösen annak fényében, hogy 
a legutóbbi választásokon Angela 
Merkel pártja 40 százalék feletti 
eredményt produkált. 

Az SPD számára a vereség már-
már végzetes, a szociáldemokrata 
párt 20 százalékkal végzett, ami tör-
ténelmi vereségnek minŒsül, önma-
gában a nagypárt jellege is megkér-
dŒjelezŒdik a Martin Schulz vezette 
politikai erŒnek. Schulz egy sikeres 
brüsszeli karriert feladva jött haza 
Németországba, hogy újra felrázza az 
SPD-t, hiszen Gerhard Schröder kan-
cellársága óta folyamatos másodhe-
gedûs szerepbe kényszerültek a szo-
ciáldemokraták.

Hiába vettek részt Merkel két kor-
mányában is, kormányzati eredmé-
nyeket nem sikerült elkönyvelniük, 
pusztán a negatívumokban kellett 
osztozniuk kisebbik kormánypártként. 
Schulznak vállalnia kell a felelŒsséget 
ezért a mélyrepülésért, egyáltalán 
nem kizárt, hogy a fiaskó a politikai 
karrierjébe fog kerülni. Az biztos, 

Németországi választás
hogy ilyen csúfos szereplés után az 
SPD-nek nem érdemes újra beszállni 
egy következŒ nagykoalícióba. Való-
színûleg ellenzékben is maradnak a 
szociáldemokraták, talán onnan köny-
nyebben tudnak majd építkezni 2021-
re.

Azzal talán a pártok is számoltak, 
hogy az AfD nevû bevándorlásellenes 
politikai erŒ jobban fog teljesíteni, 
mint ahogy azt a mérések mutatták, 
hiszen a tartományi választásokon is 
rendre alámérték a legnagyobb köz-
vélemény-kutató cégek is. Ez a jelen-
ség feltehetŒleg azért van, mert sok 
AfD-szavazó egész egyszerûen nem 
meri bevallani pártszimpátiáját, hi-
szen tart a vélt vagy valódi követ-
kezményektŒl.

Azzal, hogy egy, a CDU/CSU-tól 
jobbra elhelyezkedŒ párt bekerült a 
Bundestagba, több mint fél évszáza-
dos német belpolitikai paradigma dŒlt 
meg. Ugyanis az uniópártok filozófiá-
ja egészen az AfD térnyeréséig az 
volt, hogy „tŒlünk jobbra csak a fal 
van”. Egyébként a klasszikus kon-
zervatív szavazók többségét ezzel a 
fenti politikával táboron belül is tudta 
tartani a CDU, csak közbeszólt a 
migránsválság.

Bizakodásra és egyben aggodalomra 
is adhat okot Angela Merkel számára 
az újult erŒvel a közéletbe robbanó 
liberális FDP sikere. A párt Helmut 
Kohl kancellársága óta számít az 
uniópártok természetes szövetségesé-
nek, ezért az, hogy újból sikerült be-
jutniuk a Bundestagba, mindenkép-
pen öröm Merkel és a keresztény-
demokraták számára. Ugyanakkor 
Christian Lindner, az FDP új elnöke 
meglehetŒsen éles hangot ütött meg a 
kormány bevándorláspolitikájával 
szemben, már-már jobbról elŒzve a 
CDU-t.

Az FDP migrációs politikája az 
utóbbi hónapokban leginkább a V4-ek 
által követett irányvonalnak felel 
meg. Emiatt pedig aggódhat is Mer-
kel, hiszen úgy tûnik, hogy az FDP 
Lindner vezetésével egy pozitív érte-
lemben vett populista félfordulatot 
hajtott végre, reagálva a német tár-
sadalomban meglévŒ feszültségekre. 
Most az a valószínû, hogy – kiegé- 
szülve a Zöldekkel – egy CDU–FDP 
dominálta kormánykoalíció jön létre.

Milyen kormányra számíthatunk? 
Egy biztos, hogy bárkivel, bárkikkel 
is lép koalícióra Merkel, azt az összes, 
a Bundestagba bejutott párt kijelen-
tette, hogy az AfD-vel nem hajlandó 
együttmûködni. Az SPD már jelezte 
is, hogy szívesebben folytatná ellen-
zékben, tehát marad a Jamaica-féle 
fekete-sárga-zöld összefogás. Ugyan 
a liberálisokkal hagyományosan jó az 
uniópártok együttmûködése, de a Zöl-
dekkel már kevésbé. A CSU sokáig 
hallani sem akart arról, hogy a ’68-as 
kommunista lázadókból kinŒtt, ma is 
markánsan baloldali párttal együtt 
kelljen kormányoznia.

Azonban Seehofernek ebben a kér-
désben is puhult az álláspontja, és ma 
már nem tartja kizártnak, hogy a 
Zöldekkel egy kormányban üljön a 
bajor CSU. Ráadásul a zöldpárthoz 
képest még maga Merkel is beván-
dorlásellenesnek számít, ami szintén 
nehézséget jelent egy esetleges koalí-
ció megkötésekor.

Érdekes, hogy a nagypártok kerül-
ték a migrációs válság kérdését a 
kampányban, nagyrészt belpolitikai 
témákkal igyekeztek tematizálni a 

közbeszédet, éppen ezért sikerült az 
AfD-nek és az FDP-nek is behoznia és 
a nagypártok sunnyogása ellenére 
fontos kampánytémává tenni a be-
vándorlást – ez meg is látszik mind-
két párt eredményén. Ugyan Merkel 
is sokat változott a két évvel ezelŒtti 
önmagához képest, de még mindig 
nem hajlandó beismerni, hogy a 2015-
ös intézkedései hibásak voltak.

Nem lett volna szabad két év alatt 
ellenŒrizetlenül beengedni másfél 
millió illegális bevándorlót, mert ez 
óriási társadalmi feszültségeket oko-
zott, és voltaképpen egy eurokritikus 
kispártból sikerült Merkelnek és a 
kormányzati politikának egy beván-
dorlásellenes középprtot kreálni. 
Persze nem kizárólag az elhibázott 
migrációs kormányzati politika tehetŒ 
felelŒssé az AfD megerŒsödéséért, de 
jelentékeny része volt benne. A kan-
cellár asszony egyre többet beszél a 
kitoloncolásokról, a közbiztonság 
megerŒsítésérŒl, de még mindig kö-
veteli a kvótás döntés végrehajtását.

Mire számíthat Magyarország és 
Kelet-Közép-Európa az új Merkel-
kabinettŒl? Ez a kérdés még nagyon 
homályos. Az biztos – és ez már 
magától a kancellártól is elhangzott –, 
hogy Merkel Európa megújítását 
tûzte ki célul, Macronnal karöltve. De 
hogy ez pontosan mit jelent, arról 
csak sejtéseink vannak. Mélyebb in-
tegráció az unióban? Közös pénzügy-
politika? Még nagyobb dominancia a 
német–francia tengelynek? A Mac-
ron–Merkel-tengely jelentŒsen meg-
gyengült a választások után, ez tehát 
nem valószínû.

Ellene szól továbbá, hogy a német 
liberálisok nem pártolják a kétsebes-
séges Európa tervét és finanszírozá-
sát. Ezek lesznek Magyarország szem-
pontjából a legfontosabb kérdések, és 
persze a brüsszeli migrációs politika 
erŒltetése annak ellenére, hogy a 
német választások eredményeiben 
pont a magyar és a lengyel migrációs 
politika és hozzáállás igazolódott. A 
magyarországi határkerítésért sok 
német (és osztrák) polgár hálás, csak 
nem merik nyíltan kimondani, hiszen 
az megállította a balkáni folyosón 
betóduló migránsok tömegeit, akik-
nek a mesés Németország volt az úti 
céljuk.

Ugyancsak súlyos kérdés, hogy Mer-
kel többször elmondta: a luxembourgi 
bíróság döntéseit mindenkinek be 
kell tartania – utalva ezzel Magyaror-
szágra –, sŒt az is elhangzott, hogy aki 
nem veszi ki a részét a kvótákból, 
attól majd megvonják az EU-s pénze-
ket. Ez mindenképp kérdŒjeleket vet 
fel a 2020-ban kezdŒdŒ EU-s költség-
vetési ciklus szempontjából. Valóban 
megtenné-e Németország és Francia-
ország, hogy feltételekhez kösse az 
EU-s pénzekhez való hozzáférést? Azt 
gondolom, hogy ez egyelŒre pusztán 
politikai zsarolás, és nem a realitás.

Mindkét EU-tagország óriási hasz-
not húz abból, hogy az alacsonyabb 
bérszínvonalú közép-európai orszá-
gokba viszi a tŒkét és a munkát. Jól 
tudjuk, hogy az EU-s pénzeket hazánk 
nem szívességbŒl kapja, hanem egy-
részt azért, mert azok járnak nekünk, 
másrészt pedig ebbŒl a fejlettebb 
gazdaságú nyugat-európai tagálla-
mok, mint Németország, jelentŒs pro-
fitra tesznek szert.

Tehát nem kell arra számítani, hogy 
az új Merkel-kabinet valóban bunkós-
botként használná majd a kohéziós 
alapokat.

A szerzŒ kutatási igazgató, 
Alapjogokért Központ
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Emlékezzünk október 6-án...Idônként megszólalok a méltatlan-
ság hangján, hogy amíg a magyar 
nép oly híven tartja meg a nemzeti 
gyásznapot az aradi vértanúkra 
emlékezve, még ma is, 168 év után 
is, minden évben és mindenütt ahol 
magyarok  élnek, a késôbbi három 
ízben elkövetett újabb, még töme-
gesebb kivégzésekre nem emléke-
zünk nemzeti összességünkben, de 
nemzeti egyesületekben sem. Pedig 
ezekben az esetekben is hazájukat 
védô, nemzeti kötelezettséget telje-
sítô magasrangú és minden rangú 
hôsöket gyilkolt meg a közhatalom-
ra telepedett ellenség gyalázatos 
módon. 

Szóltam, írtam róla, nem fogalmazott 
meg az elgondolás környezetemben 
sem. A társadalomtudomány talán 
választ tudna adni a kérdésre, laikusan 
talán azt válaszolnánk, a hely foglalt 
nemzeti tudatunkban, magyar mártí-
rok napja csak egy lehet, tizenhárom 
kiválasztottnak jutott hely (holott ak-
kor is jóval többen voltak) a nemzeti 
pantheomban, akiknek nevét megta-
nultuk az iskolában, szerepükre, utolsó 
mondataikra emlékeztetnek Októben 
6-a szónokai. 

A bécsi politika a szentesített, törvé-
nyes rend ellen áskálódott. A törvényt 
a bécsi udvar megszegte, és a magya-
rok koronázott királya saját magyar 
népe ellen lázadásra buzdította az 

ország nemzetiségeit, és végül fegy-
veres harcot indított a törvényes rend 
ellen. Magyarország ellen. Ez váltotta 
ki az ország felelôs vezetôibôl, csakúgy 
mint az egész magyar közvéleménybôl 
azt az elhatározást, hogy a megtáma-
dott országot és a megtámadott alkot-
mányos rendet, a Szent Koronát, an-
nak népét meg kell védeni. V.  Ferdi-
nánd egyetlen intézkedéssel ellenség-
gé nyilvá nított mindenkit, akinek a 
hadsereghez vagy a közügyekhez köze 
volt. Ez volt az a nap, 1848. október 3-a, 
amikor visszavonta addigi rendelkezé-
seit, feloszlatta az országgyûlést, le-
váltotta Batthyany Lajost miniszter-
elnöki tisztségébôl. Mindenkit láza-
dónak nyilvánítottak, aki március 15 
és október 3-a között az ország vezeté-
sében résztvett alkotmányosan, éppen 
királyi kinevezéssel, a koronás király-
lyal egyetemben. 

Gondoljunk bele ebbe a közjogi kép-
telenségbe: ez az ember, királyi mivol-
tában megtagadta azt az alkotmányos 
rendet, amelynek elsô fölesküdöttje, 
ôrzôje és felelôs védelmezôje volt. A 
magyarok hûségesek maradtak hazá-
juk alkotmányához, a fennálló törvé-
nyekhez, és a királyhoz is. A király lett 
hûtlen és esküszegô. A magyaroknak 
semmi másra nem volt es#lyük, csak a 

védekezésre. Ez volt az a lépés Bécs 
részérôl, ami már világos üzenet volt 
az ország teljes leigázására, alkotmá-
nyának eltörlésére, és mindenkinek 
üldözésére, aki a nemzet érdekében 
megnyilatkozik. Bécsben Magyaror-
szág teljes felszámolását határozták 
el. Ezt bizonyítja az a lépés is, amikor 
az ifjú és még koronázatlan Ferenc 
József aláírja a hírhedt Olmützi Dip-
lomát, amely Erdélyt, a Bánságot és 
Horvátországot elszakítja a Szent Ko-
ronától és az örökös tartományok közé 
sorolja. Íme, Trianon el#képe; Szent 
István országának szétszaggatása. Ezt 
akadályozta meg a szabadságharc 
végsôkig kitartó küzdelme: a szabad-
ság elveszett, de az ország egyben 
maradt. A bécsi udvar felmérte a hely-
zetet. csak úgy maradhat fenn a Mo-
narchia, ha egyben marad a Szent 
Korona országa teljes földrajzi hatá-
raiban az osztrák császár és magyar 
király egy személyben összefogott 
alkotmányos rendjében. Magyar rész-
rôl a haza bölcse, Deák Ferenc meg-
gyôzte honfitársait, hogy a modern 
kapitalista világ rendjében a nagy 
egységek érvé nyesülnek gazdasági 
erejük alapján. Ezt követte Bismark is 
a német államok egységesítése során. 
Mit láttunk a XIX. század utolsó har-
madában?  A német Birodalom és az 
Osztrák–Magyar Birodalom Európa 
gazdasági fellendülésének vezetô ha-
talmává lett.

Ezt nem t ehette Anglia és Észak-
Amerika világhatalmi rendjének 
bankhálózata, világháborút zúdított 
Közép-Európára 1914-ben, ami mai 
napig is tart, amiben a cél Európa 
nemzetek rendjében alkotott szerke-
zetének szétbontása. A frontális hábo-
rú mellett a belsô bomlasztás hábo-
rújával, a nemzetköziség ideológiai 
hármasával, a liberalaizmus–szocia-
lizmus–kommunizmus államellenes, 
nemzetellenes politikai bomlasztással 
támadták meg Közép-Európa rendjét. 
Sikeresen létrehozták a kommunizmus 
elvein alapított szovjet államot Orosz-
országban. A Szovjetunió egyetlen 
rendeltetése Európa bolsevizálásának 
katonai feladatának kivitelezése volt. 

A kommunizmus elsô támadása Ma-
gyarországon 1919-ben történt a véde-
kezô háborúban kifáradt ország ellen. 
A hirtelen jött kapitalista fejlôdés a 
fôvárosba vonzott sokféle népséget, 
ezekkel bontották meg a rendet a honi 
internacionalisták, elvi kapcsolatban a 
magyar királyság államának megszün-
tetésére szövetkezett nyugati államok-
kal. A proletár állam kommunista 
rémuralma alatt gyilkolták az ország 
igaz vezetôit, katonákat, parasztokat 
is.

Közép-Európa föléledésére újabb vi-
lágháború zúdult. Sem az a háború, 
sem az utána következett szovjetuniós 
katonai megszállás és kommunista 
rémuralom nem indokolható Német-
ország mindössze 12 évig fennállott 
diktatórikus rendszere veszélyével. 
Ezzel szemben a valódi veszély Európa 
számára a közös US–USSR megszállás 
volt. Amibôl csak részben szabadult 
föl. É s hogy a téma lényegére 
visszatérjünk, a második világháborús 
magyar részvétel honvédô háború 
volt, a harci események során ele-
settek mind a  nemzet háborús hôsei. 
Sem 1944. március 12-e, sem október 
15-e politikai változásai ezen nem vál-
toztatnak, a magyar háborús részvétel 
mindvégig honvédelem volt. Mindazok 

FLISZÁR LÁSZLÓ
2017. szeptember 7-én, 87 éves korában,

szeretteitöl körülvéve elhunyt.
2017. szeptember 15-én vettünk tôle végsô búcsút.

Megállt egy nemes szív,
mely élni vágyott.
Pihen a két áldott kéz,
mely dolgozni imádott.
Az ô szíve pihen,
a mienk vérzik,
mert a fájdalmat csak a
földiék érzik.
Minden rád emlékeztet,
ahova csak nézzünk,
Téged nem feledünk,
és emléked bennünk él,
amíg csak élünk.

Gyászolják szeretô felesége Petronella, 
fia Bedrich és társa Rebecca, leánya Delyce.

Úgyszintén kiterjedt rokonsága és baráti köre 
itt Ausztráliában, Magyarországon, 

Kanadában és Délvidéken.

Szomorú és fájó szívvel tudatjuk mindazokkal akik 
szerették és ismerték, hogy szeretett és felejthetetlen 

férj, édesapa, rokon és barát

Gyászjelentés

a katonák és állami vezetôk, akiket a 
szovjet megszállás utáni kommunista 
rendszer kivégzett, meggyilkolt, a 
magyar nemzet mártírjai. 
1956-ban mindazok, akik fegyve-

resen és bármi más módon küz-
döttek a kommunisták hatalma el-
len, a független Magyarországért, a 
nemzet hôsei, és mindazok, akiket 
ilyen cselekedetük miatt kivégeztek, 
a magyar nemzet mártírjai. 

Nem tudunk évszázados beidegzôdést 
egyéni kezdeményezésre kiegészíteni, 
bármennyire is logikus és kívánatos 
lenne, de megvallani magunk és példa-
mutatás számára szép magyar köteles-
ség.
Hirdessük a kívánságot, október 

6-a legyen minden magyar mártír 
nemzeti ünnepe. Emlékezzünk ok-
tóber 6-án mindazokra a hontársa-
inkra, akik v rtanúságot szenvedtek 
a magyar nemzet szabadságáért. 

Csapó Endre

VÉGSÔ BÚCSÚ OLÁH GYÖRGYTÔL
Orbán Viktor miniszterelnök búcsúbeszéde

(Részlet)
A pillanat, amelynek most részesei vagyunk, egyszerre emel fel, és szorítja össze 

a torkunkat. Felemel, mert egy igaz hazafi, a Corvin-lánc viselôje immár végleg 
visszatért hozzánk, és elszomorít, mert a végsô hazatérés egyben a tôle való 
búcsúzás pillanatát is jelenti. Vannak kötések, amelyeket még az ideológiák maró 
savai sem tudnak föloldani. Ilyen kötelékek fûznek bennünket a hazánkhoz, a 
családunkhoz és a munkánkhoz. A szeretet, a barátság és a hivatás erôs kötései. 
Oláh György ezekre a kötelékekre bízta egész életét. 1956 kegyetlen telén az ô 
lába alól is kiszaladt egy ország. Sôt az országgal együtt egy már sikeres tudomá-
nyos pálya is. Ekkor új kötelékeket vállalt, a régieket hûségesen megôrizte, és ment 
tovább a maga útján. Minél magasabbra jutott a tudományos pályán, annál nagyobb 
büszkeséggel töltötte el, hogy ô is errôl a rejtélyes marsi kolóniáról indult, akárcsak 
néhány évtizeddel korábban Wigner Jenô, Szilárd Leó vagy Teller Ede. Mi, 
magyarok pedig mindig úgy gondoltunk rá, és úgy gondolunk rá ma is, mint aki egy 
volt közülünk. A magyarok azon szûkebb köréhez tartozott, akiknek életútja és 
tudományos pályafutása a magyar nemzet legszebb jellemvonásait tükrözte visz-
sza.

Az univerzum rejtélyeinek egy másik nagy kutatója, Goethe írta, hogy csak a 
jellem számít, semmi más. Amikor Oláh György professzor úr életútjára tekintünk 
vissza, ebben nem is találunk hibát. Egy hajlíthatatlan jellemû embert látunk ma-
gunk elôtt. Egy magyar tudóst, aki mindig a saját útját járta, és sohasem hagyta 
magát errôl letéríteni. Ott munkált benne a mi magyar XX. századunk legfontosabb 
ökölszabálya: csak mi magunk, csak a tehetségünk, csak a tudásunk, csak az élet-
revalóságunk és élni akarásunk tarthat bennünket a zavaros világ felszínén. Meg-
születni, elvegyülni és kiválni –-- ahogyan József Attila tanította. Küzdeni kell, 
hogy egyéniségként és nemzetként végül ne csak egy lábjegyzet legyünk majd az 
emberiség történetében. Sorsa magyar sors a XX. századból. Ez a század mutatta 
meg, mennyire tehetségesek és életképesek vagyunk. Józan számítás szerint már 
nem szabadna lennünk, el kellett volna tûnnünk, de van itt valami erô, valami derûs 
életigenlés, intellektuális specifikum, amely akkor is képes érvényesíteni az aka-
ratát, amikor nincs tér a mozgásra, amikor a régiek szerint csak a csoda segíthet. 
Ilyen csodánk volt Oláh György.

Még csak harmincöt éves volt, amikor választott témájától, a szén vegyületeivel 
való foglalkozástól el akarta tanácsolni az akkori kémia két fura ura, mondván: egy 
ilyen tehetséges fiatal kolléga ne tegye tönkre magát kétes teóriákkal. Ô mégsem 
állt be a szürke egyensorba. Számos elismerés mellett egy Nobel-díj lett ezért a 
jutalma. Hajlíthatatlanságának bizonyítékát láttam abban is, hogy amikor felért a 
tudományos világ tetejére, ezt a világraszóló elismerést is a helyén és a nagy 
jellemre valló alázattal kezelte. Pályája csúcsán is ugyanaz a nyíltszívû, közvetlen, 
munkájának, saját és tudományos családjának élô ember maradt, mint amikor még 
két kartondobozban elfért minden ingósága. Feleségérôl, Judit asszonyról mondta: 
„Nekem ô a legnagyobb szerencsém az életben. Én nem vagyok túl hasznos otthon, 
de igyekszem.” Megmaradt annak a kémikusnak, aki a régi alkimisták szenve-
délyével és ösztönös kíváncsiságával kutatja az univerzum mûködésének örök 
törvényeit. Azt remélte, amit a régi nagyok, hogy létrehozhat az egész emberiség 
számára valami hasznosat, nemeset és értékeset. Oláh György a tudományos világ 
csúcsán, az angolszász szellemi élet elismert embereként is megmaradt igaz 
magyar hazafinak. Intézete minden tehetséges magyar vegyész elôtt nyitva állt. 
Még a Nobel-díjért kapott jutalmának jelentôs részét is arra fordította, hogy itthon 
egy új kémiai díjat alapítson. S mivel megmaradt igaz magyar hazafinak, nemcsak 
a magyar nemzet nagyjainak aranykönyvébe, de a magyarok szívébe is bebocsátást 
nyert. Oly sokan árulták már el ezt a nemzetet, hogy mára a hûség, különösen egy 
külföldre kényszerült hazánkfia hûségének árfolyama magasra kúszott a magyar 
történelem tôzsdéjén. Ezért ôrizzük Oláh György emlékét nemcsak a nagy 
magyar tudósok, de a nagy hazafiak könyvében is.

Nekünk, magyaroknak ma nem kisebb feladat jutott, mint hogy megvalósítsuk 
Oláh György ránk hagyományozott testamentumát, engedelmeskedve annak a 
rövid, tömör, de a mi életünkre nézve annál nagyobb súllyal bíró parancsnak, hogy 
a jövô titka a jó oktatás. 



Centenáriumi megemlékezések 
egész sorozatával készül felidézni a 
Kárpát-medencei Magyar Autonó-
miatanács (KMAT) azokat a jelen-
tôs történelmi eseményeket, ame-
lyek megelôzték a trianoni 
békediktátumot –-- jelentette be Tô-

kés László EP-képviselô, a KMAT 
elnöke, a kisebbségben élô magyar 
közösségek politikai szervezeteit tö-
mörítô szervezet nagyváradi ülését és 
kétnapos autonómiakonferenciáját 
összegzô sajtóértekezleten.

Az egész Kárpát-medencére kiter-
jedô, Válasz Trianonra: az autonómia 
címû projekt részletes programját a 
KMAT egy novemberi tanácskozásán 
dolgozzák ki. „Alapvetô célunk a törté-
nelmi valóság megismerése, a megbé-
kélés keresése az utódállamok többsé-
gi nemzeteivel és a Trianon-okozta 
máig ható következményeknek a gyó-
gyítása” –-- hangoztatta Tôkés László.

Románia 2018-ban a „Nagy egyesü-
lés” százéves évfordulóját ünnepli, va-
gyis annak az 1918 decemberi elsejei 
Gyulafehérvári Román Nemzetgyû-
lésnek a centenáriumát, amelyen az 
erdélyi, bánsági, partiumi és márama-
rosi románok kimondták az általuk 

lakott területek egyesülését Románi-
ával. A KMAT a 2108-tól 2020-ig ter-
jedô rendezvénysorozattal a többi 
olyan fontos történelmi eseményt is 
fel akarja idézni, amely megelôzte a --
– románság által megfogalmazott kö-
veteléseket is szentesítô –-- trianoni 
döntést.

„Nem Magyarország felosztásának 
dátumát, a Trianoni békediktátumot 
tekintjük évfordulói alkalomnak ön-
magában, hanem az egész ’18-20-as 
periódust Gyulafehérvártól a trianoni 
döntésig terjedôen, ebben benne van a 
szerbiai népgyûlés, a kolozsvári ma-
gyar nemzetgyûlés 1918 decemberé-
ben, vagy a Székely Nemzeti Tanács 
megalakítása 1918 novemberében” --– 
magyarázta az EP-képviselô.

Kifejtette: annyi történelemhamisítás 
volt ebben a témakörben, hogy a ki-
sebbségi helyzetbe került magyarok-
nak mindenképpen át kell beszélniük 
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GYALÁZATOS 
UKRÁN 

NYELVTÖRVÉNY
Ami az utóbbi években Ukrajnában 

történt, kétségtelenné teszi azok igazát, 
akik az elsô pillanattól kezdve történelmi 
tévedésnek tartották az ukrán–magyar 
alapszerzôdés 1991. december 6-án tör-
tént aláírását. Az ehhez asszisztálók 
mindmáig képtelenek elismerni a szer-
zôdés fölösleges és káros voltát.Az 1991-
ben létrejött Ukrajna még ma is kétség-
beesetten keresi múltját, nyelvét, 
kultúráját és identitását. De ez a rend-
kívül zavaros történelmi helyzet sem 
lehet mentség a Kárpátalján élô 150 ezer 
magyar erôszakos asszimilációjára. Az 
oktatási törvényben megfogalmazottak 
szerint minden ukránnak beszélnie kell 
ukránul, ideértve az oroszokat is. A je-
lenlegi ukrán politikusok nagy része ál-
landóan az európai értékekre hivatko-
zik.

De az európai normák szerint az Ukraj-
nában élô magyar, orosz, román, lengyel 
gyerekeknek miért nincs joguk az anya-
nyelvû oktatáshoz? A törvény szerint a 
minisztereknek, képviselôknek beszélni-
ük kell ukránul, miközben a kormányban 
és a parlamentben is sokan vannak, akik 
csak oroszul beszélnek.

Mindenki tudja, hogy ez pótcselekvés: 
a parlamentben is jelen lévô ukrán na-
cionalisták az Euromajdanon többször 
megfogalmazták, hogy valódi céljuk a 
szent ukrán föld megtisztítása az oro-
szoktól, a zsidóktól és a lengyelektôl. A 
mûvelt Nyugat képviselôi sem akkor, 
sem most nem tiltakoztak Oleh Tyahni-
bok kirohanásai ellen.
De hogyan jutottunk idáig?
A 2004-es narancsos forradalmat köve-

tôen Julia Timosenko miniszterelnök 
és Viktor Juscsenko köztársasági el-
nök az oroszellenességben vélte megta-
lálni az ukrán identitás alapját. Ennek 
megfelelôen elkezdôdött a kisebbségi 
jogok felszámolása. A bukásuk után ha-
talomra került Viktor Janukovics orosz-
barát elnök viszont az etnikai kisebbsé-
gek nyelvét regionális nyelvként 
ismerte el, ami mindmáig az egyetlen 
igazán európai megoldás e kérdéskör-
ben.

De 2014-ben az Egyesült Államok, a 
CIA, Soros, valamint több Nyugat-barát 
nemzetközi szervezet segítségével a ki-
jevi Majdan térrôl kiinduló zavargásso-
rozat segítségével sikerült megbuktatni 
a kompromisszumkész Viktor Januko-
vicsot. Az ôt követô új vezetés a radikális 
oroszellenesség mellett az EU-hoz és a 

NATO-hoz történô csatlakozás ígéreté-
vel próbálta stabilizálni helyzetét. De 
mindent megelôzött az ukrán nacio-
nalizmus térnyerése. Az új ukrán parla-
ment összetétele meglehetôsen homo-
gén volt: oligarchák, strómanok, 
szerencselovagok, kijáróemberek, nácik 
mellett néhány pragmatikus karrierista 
és a Majdanon feltûnt fantaszta foglalta 
el a képviselôi székeket.

Köztudott, hogy az elsô kormány név-
sorát Victoria Nuland volt amerikai 
helyettes államtitkár egyeztette Geoff-
rey Pyatt kijevi nagykövettel. Az ország 
vezetését ezt követôen lényegében egy 
Washingtonban összeállított, idegenlé-
giósokat is leigazoló kormány vette át. 
Voltak köztük olyanok is, akiknek koráb-
ban semmi közük nem volt Ukrajnához. 
Ôk soron kívül állampolgárságot kaptak. 
Aivaras Abromavicius gazdasági mi-
niszter például Litvániából érkezett. 
Amerikai, francia és angol szakértôk 
kerültek meghatározó pozíciókba. Érde-
kes karrier például az ukrán Arszen 
Avakové, aki 24 éves korábban belügy-
miniszter-helyettesi pozícióból kényte-
len magyarázkodni az interneten fellel-
hetô erotikus fotói miatt.

De a legérdekesebb Mihail Szaakasvi-
li egykori grúz elnök életútja, aki ellen 
volt hazájában elfogatóparancs van ér-
vényben. Ôt Petro Porosenko akkor 
hívta Ukrajnába, amikor megromlott a 
viszonya Ihor Kolomojszkij oligarchával, 
Odessza kormányzójával, aki ráadásul 
ötezer fôs magánhadsereget tart fenn. 
Porosenko egy ügyes húzással leváltotta 
Kolomojszkijt, és Szaakasvilit nevezte 
ki Odessza kormányzójává. Ám ez az öt-
let sem vált be. A volt grúz elnök egyre 
többet akart, mire Porosenko leváltotta 
Szaakasvilit, akit nemrégiben még az 
ukrán állampolgárságától is megfosz-
tott.

Ettôl függetlenül az oroszellenes grúz 
Szaakasvili –- aki a korrupció elleni harc 
vezérének szerepét alakítja éppen --– 
most Ukrajnában szeretne elnök lenni. 
Ráadásul nem teljesen esélytelen, hi-
szen –-- többek között –-- olyan befolyá-
sos támogatói vannak, mint Ihor Kolo-
mojszkij és a börtönviselt 
„gázhercegnô”, Julia Timosenko, aki 
egy parlamenti szavazási cirkusz után 
azt állította, hogy Porosenko elnök egy-
millió dollárt fizetett támogatóinak. Fel-
jelentést az ügyben senki nem tett.

Ez a kis kitérô talán világosan jelzi az 
ukrán belpolitikai helyzet kiszámíthatat-
lanságát. Ukrajna nem Európa.

Így talán érthetôvé válik az ukrán kor-
mány vérlázító cinizmusa is: a kisebbsé-
geket ellehetetlenítô új oktatási törvényt 

egy nappal azután –-- szeptember 5-én --
– fogadták el, hogy hatályba lépett az 
Ukrajna és az EU közötti társulási szer-
zôdés. Figyelmen kívül hagyták a ma-
gyar kormány álláspontját is: az elmúlt 
idôszakban Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter minden lehet-
séges fórumon figyelmeztette ukrán 
kollégáit a törvénytervezet elfogadhatat-
lanságára. Az ukrán külügyminiszter, 
Pavlo Klimkin a törvény elfogadásának 
napján, szeptember 5-én így fogalmazott: 
„Nem is értem, honnan jön, hogy mi kor-
látozni akarnánk a kisebbségi nyelvhasz-
nálatot. Olyan törvény van a parlament 
elôtt, amelyik megerôsítené a kisebbsé-
gek jogait. De azt nem engedhetjük 
meg, hogy valaki ne beszéljen ukránul. 
Még Kárpátalján sem.”

A helyzet drámai, ugyanis a végsô dön-
tés az ukrán nacionalistákat és az ameri-
kaiakat egyaránt készséggel kiszolgáló 
Petro Porosenko elnök kezében van, aki 
órákkal a szavazás után nyilatkozatban 
üdvözölte az új törvényt, amelynek kö-
vetkeztében Ukrajnában a közép- és 
felsôfokú oktatás nyelve kizárólag az 
ukrán lesz. A politikai pályafutását a 
kijevi amerikai követség besúgójaként 
kezdô Porosenko szerint ez a törvény 
„kulcs az oktatás jövôjéhez, s általa kom-
petens, patrióta, s a világ felé nyitott ge-
nerációkat nevelhetnek ki az országban”. 
Lilija Hrinevics oktatási miniszter a 
törvény mielôbbi aláírásának a híve. 
Vagyim Prisztajko külügyminiszter-
helyettes a magyar retorika változásá-
ban bízik…
De a legszégyenletesebb a kijevi 

amerikai nagykövet megnyilvánulása, 
aki gratulált Ukrajnának „az oktatási 
reformban való elôrelépésért”.

Ez az eset is bizonyítja, hogy a nemze-
teknek nincsenek barátai, és minden 
nemzeti kormánynak kötelessége küz-
deni a nemzeti érdekek képviseletéért 
és a nemzethez tartozók jogainak bizto-
sításáért. Magyarország kormánya ez-
úttal egyértelmûen és határozottan ki-
állt a Kárpátalján élô magyarok mellett 
és a nemzetközi szerzôdésekben is rög-
zített kisebbségi jogok felszámolására 
tett kísérlet ellen. Ukrajnát oligarchák 
irányítják, a pártok és a képviselôk a 
demokrácia látszatát biztosítják a NATO 
Oroszország elleni játszmájához. A hely-
zet megoldásának kulcsa az Egyesült 
Államok kezében van: politikai, pénzü-
gyi és katonai támogatásuk nélkül a 
jelenlegi ukrán rendszer életképtelen.

Tóth Gy. László
A szerzô politológus
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történelmi traumáikat azokkal a több-
ségi nemzetekkel, amelyekkel együtt 
élnek, és hozzá kell járulniuk az olyan 
hibáknak a kijavításához is, mint ami-
lyen a késôbbi romániai asszimilációs 
politika.

Hangsúlyozta: Romániában számos 
olyan igazságtalanság érte a ma-
gyarságot, amely ellentétes a Gyu-
lafehérvári Nyilatkozat szellemével, 
a centenáriumi rendezvénysoro-
zattal pedig arra is emlékeztetni 
akarják a románságot, hogy a tör-
ténelmi dokumentumba foglalt au-
tonómiaígéretérôl megfeledkezett.

A Nagyváradon tartott kétnapos au-
tonómiakonferenciáról Tôkés László 
elmondta: a KMAT rendszeresen szer-
vez reprezentatív tanácskozásokat a 
téma európai szakértôivel az autonó-
mia eszméjének népszerûsítése, for-
máinak megismertetése és a nemze-
déki folytonosság megteremtése 
érdekében a kárpát-medencei magyar 
fiatalok számára.

Megemlítette: a rendezvényen fel-
kérték a konferencián elôadóként 
részt vevô Szili Katalint, a határon 
túli autonómiaügyek egyeztetésének 
miniszterelnöki megbízottját, hogy 
közvetítsen az erdélyi magyar szer-
vezetek és pártok között a székelyföldi 
területi autonómiaigény egységes 
képviselete érdekében.

A konferenciát megelôzô nagyváradi 

munkaülésén a KMAT állást foglalt az 
új ukrajnai oktatási törvény ellen, 
tiltakozott a marosvásárhelyi Római
Katolikus Gimnázium ellehetetlenítése 
miatt, és felkérte tagszervezeteit, 
hogy segítsék a szükséges egymillió 
aláírás összegyûjtését a Minority Sa-
fePack nevû kisebbségvédelmi euró-
pai polgári kezdeményezéshez.

* * *
Az ukrán UNIAN hírügynökség an-

gol nyelvû szolgálata rövid hírben fe-
jezte ki örömét afölött, hogy a kijevi 
amerikai nagykövetség gratulált az 
ukrán kormánynak az új oktatási tör-
vény elfogadásáért.

A rövid, de velôs tudósítás szó szerinti 
összefoglalója: „Az Egyesült Államok 
kijevi nagykövetsége twitter-üzene-
tében üdvözölte Ukrajnát, amiért elfo-
gadta az oktatási törvényt.”

Az összefoglaló alatt fotó látható a két 
ország zászlajával, majd a jelentés idé-
zi az amerikai nagykövetség twitter-
üzenetét, amely így hangzik: „Gratu-
láció Ukrajnának, hogy elôre megy az 
oktatási reformmal –-- a befektetés az 
ifjúságba a jövô kulcsa”.

A hírügynökség ezután egy mondat-
ban utal korábbi jelentésére, mely 
szerint az ukrán parlament megszavaz-
ta az oktatási törvényét, amely beve-
zeti a 12 éve középiskolai oktatást a 
jövô iskolaévtôl kezdô gyerekeknek. A 
következô mondat: „Petro Porosenko 

ukrán elnök közölte, a törvény ’kulcsot 
ad Ukrajna jövôjének’”.

A híradás befejezése: „Ugyanakkor 
Románia külügyminisztériuma aggo-
dalmát fejezte ki az új oktatási tör-
vénynek az Ukrajnában élô nemzeti 
kisebbségek képviselôinek (sic!) tanu-
lására vonatkozó elôírásai miatt. Egy 
(sic!) Magyarország és Lengyelország 
szintén aggodalmát fejezte ki az ügy-
ben.” („A Hungary and Poland have 
also expressed concern over the mat-
ter.”)

Tekintettel arra, hogy a magát a vá-
lasztói preferencia szempontjából jog-
gal katasztrofális helyzetben érzô ha-
zai „demokratikus ellenzék” 27 év után 
elsô ízben egy magyar-idegen érdek 
konfliktusban néhány tucat ember fel-
vonultatásával igyekezett megmutatni, 
hogy ô is „nemzeti érzelmû”, most vá-
ratlanul számára iszonyatosan kínos 
helyzetbe került: hirtelen Amerikával 
kell farkasszemet néznie.

* * *
Erdélyben halad a legjobban és a Fel-

vidéken is a megszabott határt közelíti 
az aláírások száma a kisebbségvédelmi 
európai polgári kezdeményezés támo-
gatására indított aláírásgyûjtésben --- 
hangzott el Pozsonyban azon a sajtó-
tájékoztatón, amelyet az Európai 
Nemzetiségek Föderatív Uniója (FU-
EN) által jegyzett Minority SafePack 
kezdeményezésrôl közösen tartott 
Vincze Loránt, a FUEN elnöke és 

Berényi József az aláírásgyûjtés fel-
vidéki szervezôje és Menyhárt Jó-
zsef, a Magyar Közösség Pártjának 
(MKP) elnöke.

Az egyes kisebbségi jogok EU-s 
kodifikálását célzó Minority SafePack 
polgári kezdeményezés keretében 
2018 március végéig több mint egymil-
lió aláírást kell összegyûjteni az EU 
legalább hét tagországában.“Erdély-
ben már júniusban elindítottuk az alá-
írásgyûjtési kampányt, az online lea-
dott aláírások egyelôre ott gyûlnek a 
leglátványosabban” --- mondta az MTI 
kérdésére Vincze Lóránt, hozzátéve: 
az addig összegyûlt aláírásokról az el-
sô számokat decemberben hozzák 
majd nyilvánosságra.

A FUEN elnöke hangsúlyozta: óriási 
az ügy iránti lelkesedés, ami azt mu-
tatja, hogy annak érdekében erôsen 
összefogtak a magyar közösségek és 
más országok nemzeti kisebbségei is, 
ami a FUEN 92 tagszervezetén ke-
resztül egy összeurópai összefogást 
mutat. A kezdeményezés fontossága 
kapcsán rávilágított: hatalmas többle-
tet jelentene egy, a kisebbségek védel-
mérôl szóló európai szintû törvény, 
mivel ---- mint mondta ---- ebben a pil-
lanatban nulla az EU szintjén a kisebb-
ségek védelmére kidolgozott kötelezô 
erejû szabályozás.

A Minority SafePack polgári kezde-
ményezésre megállapított limitek sze-
rint Szlovákiából legkevesebb 7500 
aláírást kell összegyûjteni jövô tava-
szig, de a Felvidéken augusztus máso-
dik felében elindított aláírásgyûjtés 
szervezôi ennél jóval többet vállaltak: 
50 ezer aláírást ígértek.

„Az aláírásgyûjtés jól halad, a vállalt 
50 ezer jövô tavaszig jó eséllyel meg-
lesz” ---- mondta az eddigi eredmények-
rôl Berényi József. Az MTI kérdésére 
megerôsítette: bár még nem rendel-
keznek pontos adatokkal, az eddig ösz-
szegyûjtött aláírások száma alighanem 
már közelíti a Szlovákia számára meg-
szabott limitet. Ugyanakkor rámuta-
tott: vállalásuk ennél jóval nagyobb, és 
nagyon fontosnak tartják, hogy Szlo-

vákiában a lehetô legtöbb aláírás 
gyûljön össze, amivel összefüggésben 
sikeres egyeztetést folytattak a többi 
Szlovákiában élô nemzeti kisebbség --- 
köztük a helyi németek és csehek --- 
képviselôivel is.

A kezdeményezés fontosságát han-
goztatva, és utalva a koppenhágai kri-
tériumokra, megjegyezte: az Európai 
Unió (EU) az egyes tagországok csat-
lakozását megelôzôen igencsak odafi-
gyelt arra, milyen az ott élô kisebb-
ségek helyzete, a belépést követôen 
azonban ez megváltozott. „A belépés 
után az ügyünket mostohán kezeli az 
EU” --- állapította meg, hozzátéve: ez 
utóbbit hasonlóképpen látják mások 
mellett a német kisebbség képviselôi 
is.

Az EU tagországaiban együttvéve 
csaknem 60 milliót tesz ki az ott élô 
ôshonos kisebbségek lélekszáma. A 
Minority SafePack polgári kezdemé-
nyezés az ô jogaik EU-s kodifikálását 
célozza. Annak bejegyzését korábban 
elutasította az Európai Bizottság (EB), 
de ezt a határozatát a kezdeményezôk 
megtámadták az EU luxemburgi bíró-
ságán és pert nyertek. Ezt követôen 
idén márciusban az EB megállapodott 
a kezdeményezôkkel a javaslatcsomag 
részleges bejegyzésérôl. Amennyiben 
2018 április másodikáig sikerül össze-
gyûjteni a polgári kezdeményezéshez 
szükséges 1 millió aláírást, az EB-nek 
véleményt kell fogalmaznia arról, 
hogy milyen irányba folytatja a kezde-
ményezésben indítványozott jogok 
megformálását.

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 
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ÉDES–ÉKES IRODALOM
Magyar Irodalom és Kultúrtörténeti Társaság 

Irodalom Barátok oldala

A Melbourne-i 
világmadár 

CSEPELYI RUDOLF 
(1920 -- 2000)
Madártól – Madárig 

„Mesélték, míg volt ki mesélje, szív-
hez és fülhöz közel, hogy apró korom-
ban nem tudtam a szemem levenni a 
repülô madárról. Gyakorta még nagy 
óbégatást is csaptam, hogy fogják 
meg nekem az arra szállót, ami nagya-
nyám szemében már akkor jelezte az 
elérhetetlen utáni vágyamat. Egyszer 
aztán mégis kaptam egy madarat, egy 
apró kis szürke vadgerlicét. Nagybá-
tyám fogta az erdôszélen, nem tudom 
hogyan. Átlyuggatott cipôdobozban 
került fel hozzánk Pestre, ott egy ko-
pott kalitkában kezdett új életet. Il-
letve kezdtünk a közös együttlétben, 
mert én még aludni is a madárral 
akartam volna. Néztem, becézgettem, 
bíztatgattam, hogy gerle nyelven szó-
laljon meg ô is. Néma maradt és egyre 
szürkébb, mint a kalitka drótja. Sen-
kibb lett napról-napra, már nem is volt 
madár, csak egy tipegô tollcsomó.

Szánalomból engedtem ki a rács mö-
gül egy reggel, vagy unalomból, nem 
tudom, csak mikor felrepült, mintha 
boldog kacagás lett volna a szárnysu-
hogása. Tudom, abszurd hasonlat, de 
bennem így maradt meg, talán a ma-
gam felszabadult nevetése nyomán, 
hogy száll...száll a madár, mert nem 
madár az, ami nem repülhet, olyan 
mint megtudtam sokkal késôbb, mint 
az ember aki a város börtönében zárva 
elveszti lelke szárnyas szabadságát.”

* * *
Csepelyi Rudolf “…1920 július 25-

én született Kôröshegyen, Somogy 
megyében és a Balaton örök szép-
ségét hordta magában eszmélni tu-
dó kora óta. Itt éltek a mélységesen 
vallásos, dolgos ôsök, szeretô édesany-
ja is, akirôl tudta, hogy halála után is 
kezénél fogva vezeti kisfiát „… és az is 
lehet, hogy szíve helyett most a lelke 
reszket értem”. Igaz tisztelettel tekint 
nagyapjára, az olasz front, Isonzó hô-
sére, aki vitézséget kapott hazája vé-
delméért. Biztos vagyok benne, hogy 
nemzedékek hitének, faj és hazaszere-
tetének reflexét innen kapta. Egy 
elsüllyedt világból, mely része volt és 
ma is az, a halhatatlan természetnek, a 
maga festôi környezetében. Itt nem 
ismerték a nemzedékek közötti szaka-
dékot. Éppen ellenkezôleg, mint egész 
lelki beállítottsága mutatja, náluk ge-
nerációk láncszemszerû összekapcso-
lódása jelentette az örök folyamatossá-
got és morális erôforrást….”

…kisgyermek még, amikor elválik a 
szülôföldtôl, hogy csak a vakációk ide-
jén láthassa viszont és egyre inkább 

világossá váljon elôtte: innen kapta 
szellemi örökségét, mely egész lényét 
betölti és életének tartalmat ad. 

A középiskola nyolc osztályát Pesten 
az egykori tisztviselôtelep egykori 
Széchenyi István gimnáziumában vég-
zi el. Ezután beiratkozik a jogi fakul-
tásra, de tanulmányait megszakítva, 
mint várományos vitéz, korosztály-en-
gedménnyel bevonul katonának, hogy 
megvédhesse szülôföldjét a bolsevista 
métellyel szemben. Nem a németek 
szövetségese, hanem az otthon maradt 
gyerekek, asszonyok és öregek elszánt 
oltalmazója, pedig még az ellenséget 
sem tudja gyûlölni. Elmegy a Donig, 
végigéli a „fehér pokol” minden kínját, 
amiket késôbb a Visszhangok sorozat 
„A Dontól hazáig” és az Illatok „Fa-
gyott füst” címû remek prózai írásai-
ban örökít meg. Aztán egy napon Szé-
kesfehérváron harcol, de ott is Kôrös-
hegyet, nagyszüleit és szüleit védel-
mezi. Az elôtte szent Hunnia, hazánk 
nemtôje pedig, aki a „Domboldalakban” 
könnyes szomorúsággal nézi hôsi ha-
lottainkat, már nem tud segíteni.

…ezután nem marad más, mint a lá-
gerek nyomorúsága és a kételkedéssel 
vegyes remény…. Ausztriában ameri-
kai fogságba került, végül Insbruckból 
1949-ben kivándorolt Ausztráliába, 
ahol munkaszerzôdéssel dolgozott egy 
gumigyárban. Melbourne-ben élt, és 
állami tisztviselôkén dolgozott nyug-
díjba vonulásáig. Az ausztráliai ma-
gyar közösség aktív résztvevôje volt. 
Ausztráliában élô magyaroknak iro-
dalmi kört szervezett, irodalmi mûso-
rokat állított össze, és folytatta írói 
pályáját. Elsô kísérlete, hogy 1950-ben 
megrendezi az „Ember tragédiája„ 
elôadását. Persze díszletek és kosztü-
mök nélkül, koncertszerûen. Kirobba-
nó a siker, mely ösztönzést ad a továb-
bi munkára.

Mint egy levelében írta: 
„1950-tôl 52-ig gyári munkásként a 

„Magyar Harangok” címû itteni kô-
nyomatost szerkesztettem, gyártottam 
és adtam ki. 1960-62-ben pedig a „Ma-
gyar Szó” nyomtatott hetilapot szer-
kesztettem éjszakáimban a hivatali 
kenyérkereset mellett. Mindkettô ki-
lehelte lelkét anyagi okokból, elegendô 
elôfizetô hiányában. Ezeket a nagyon 
kemény, eredménytelen éveket még 
ma is a kincseim között ôrzöm”.

Eredménytelenség mint kincs! El-
lentmondás? Nem az az olyan mélyhitû 
és Isten minden rendelését elfogadó 
embernél, mint ô. Jól tudja: „Nem 
tudtam csak verset írni” mert költô…
„és oly furcsa az Istenadta,/hogy míg 
csörög a pénz, csenget a kassza/ô min-
denét ingyen adja”. Adta bizony, több 
mint ötven esztendeig, mert életböl-
cseletének alappillére az „adás örö-
me”, ahogy azt nagy tömörséggel 
megfogalmazta “Megismerésért” cí-
mû versében:

Megismerésért

Amit tettem, alázattal tettem, 
nem elismerést, megismerést keres-

tem, 
lelkemet lelkeknek adtam, 
minden meleget parázzsá fogantam.
A sebhelyeken nincsen már kötés,

Verseimben rejtett egek,
Szavak titka tükrözik feléd,
Hogy egymásba látva állhassunk
A fényben a minden forrást rejtô
Megismerésben.

* * *
Csepelyi Rudolf a közösségnevelô ka-

tona, költôszárnyait kitárva szárnya-
lásra hívta sors és honfitársait az “Úgy 
repülj…” címû versében:

Úgy repülj….
Úgy repülj, hogy árnyad ne legyen,
Arcon, szemen, se szíveken.

Hogy átüsse szárnyad az isteni-nap,
Ha szolgálatára nyitod magad.

Ha rendelve röptöd ég s föld közé;
Fogadd el azt, hogy nem vagy senkié.

Keringesz a lélek igézetén,
Hogy emberi színné váljon a Fény.

Törpe magadból hajt fel a vágy,
zsugorít vissza csend-zuhanás.

Kitépett tollal sziszeg a szél,
úgy ragadsz ôszbe, mint a level.
Erdôn, ha láttál holt madarat;
árnyba temetve láttad: magad.

Tárul fölötted csend-rebbenés,
lefoszló léted gyûjti a Kéz.

* * *
Az emigrációban legtöbbször ma-

gányos élet vár a költôkre, írókra 
vagy akárcsak az irodalom, a nyelv 
szerelmeseire. Csepelyi Rudolf tu-
datosan vállalta ezt, tudatában volt 
azzal, hogy az ô “portékája” nem 
számithat tömeges fogyasztókra. 
Így többnyire örök múzsájának, fe-
leségének, szüleinek vagy barátai-
nak ajánlotta mûveit. Nem volt 
hazajárogató ember, felvállalta az 
emigráció hontalanságát, édesapjával 
is Bécsben találkozott, hogy utoljára 
megölelhessék egymást. E találkozás 
hatására írja meg „Apám” címû nagy-
szerû költeményét.

Apám

Nyolcvan volt 
hogy utoljára láttam –- Bécsben, 
most nyolcvanhárom és nem látom 

többé; 
napfényben többé nem látom. 
A sötétben, honnan jöttünk 
–- elôször ô, utána én –- 
hová megyünk –- elôttem ô, nyomába 

én 
csak anyám járt elôttünk. 
Ô úszta át a titkok vizét; 
mosolyából fáklyát gyújtott a parton, 

Apám neki olvasta fel könyvem 
a múlt héten Pesten; 
ausztrál papíron, földi végtelenbôl 
fia betûit mormolva az égre 
és vissza, le a földnek, 
hol mindhárman születtünk. 
Ahol csak ô maradt most egyedül – 

apám, 
s én köztük itt középen, 
e pálmás messzi délen, 
földtelen vitázom az éggel.

* * *
Ugyanakkor, soha sem feledte szü-

lôotthonát…meghatottsággal beszélt 

az emlékezetébe vésett otthoni képek-
rôl, az örök szülôföldrôl. Ilyenkor 
ismét gyermekké vált, akit szeretettel 
vesznek körül és újra átélte, szinte 
álmodozva az elmúltakat, a „Néhai 
halálok” címû versét Fáy Istvánnak a 
kanadai emigrációban élô irodalom-
tudós barátjának ajánlotta:

Néhai halálok
Fáy Istvánnak

Néha bele lehet halni 
hogy reggelente a fény vonalán 
nem megyek át… nem mehetek át a 

Dunán, 
se a téren, se jóanyám kávé-illatán, 
az utcán, a házon, húsz évem 

városán. 
Néha bele lehet halni, 
hogy nem füröszt a kép, a szó, 
balatoni ringató csend és csobogás, 
a csúcson Babits-, Arany-, Ady-

varázs, 
vér és hangvirág tartozás.… 

…és még annyi, annyi más, 
mibe halni lehet 
– órákig néha – 
és utána élni tovább. 

* * *
„barátai erélyes követelésére hajlan-

dó csak hozzájárulni a „Világmadár” 
címû kötete kiadásához. A címadó 
versben megfogalmazott mély gondo-
latok belsô ritmusa és lendülete szinte 
elsodor:

Világmadár

Tudtad-e valaha, mekkora a szár-
nyad,

Az albatrosz röptét, kitágult terét?
Ha nem törik fel régi börtön-kalit-

kádat,
A négy sarkában verdesnéd magad!

Világmadár vagy! Világkiáltó! 
Szabad!

Szabad minden vérrel festett tollad,
Röpteidben széjjeltépett álmod,
Világgá szállt gerle, gerle albatrosz!

Madár, ki százszor is hiába kiáltott,
Most az eget ôrzi, szélbenézô látnok.
Vándormadaraknak vad zsivaját 

hallja,
De nem mozdul röpte se jobbra, se 

balra.

Míg szárnya engedi száll csak egy 
irányba,

Szíve mágnesében széttört szalma-
szál van:

Egy volt fészekhez illik – lehet már 
nem illik, –

De hogy megpróbálja, száll vele a 
sírig.

* * *
Az emigráció lélekörlô malma sem 

törhette meg a haza iránt érzett elkö-
telezettségét. Mindhalálig megmaradt 
magyar önkéntesnek, aki 1939-ben 
hazaszeretettôl lelkesedve jelentkezett 
katonának, majd Ausztráliában önként 
vállalta fel irodalmunk, édes anya-
nyelvünk a magyarság fennmaradásá-
ért való küzdelmet. Nyolcvan életév-
bôl ötvenegy évet emigrációban élt és 
alkotott. 2000 július 21-én halt meg.

„A költô álma” címmel a Duna Televí-
zióban Dudás László rendezésében 
60 perces életrajzi filmet mutattak be 
róla 2007. január 26-án. 

Ez évben pedig, a Melbourne-ben 
mûködô Irodalom Barátok 2017. no-
vember 11-én szombaton délután 3-tól 
a Bocskai Teremben (123 St Georges 
Road, Fitzroy North) a Magyar Nyelv 
Napja ünnepségen Csepelyi Rudolf 
közösségi tevékenységére, írói mun-
kásságára, mûvészetére emlékezünk. 

Az Irodalom Barátok kiscsoportja 
mély tisztelettel ôrzi Csepelyi Rudolf 
emlékét, gondolatgazdag, ember for-
máló mûveit. 1993-ban Magyarorszá-
gon megjelent kötet hátlapján olvas-
ható búcsú versével zárjuk megemlé-
kezésünket.

Nem írtam alá semmit! –
Lemásztam hazám mûtôasztaláról
És idevánszorogtam…az idô
Már sebbel is alig mérhetô…
Anyanyelvembe gönygyölve ég el 

bennem
Minden: ideg, csont, hamu lesz, csak én,
A szellem-énem s ez a vers talán,
Ez lüktet még sebbel a legbelsô, 

tiszta
Szónak -, ha lesz még csend,
Hallhatónak.

(Összeállította 
Dr Kapantzian Artúr)

Forrás: 
Csepelyi Rudolf, Lassított tûzijáték, 

Válogatott prózai írások, Melbourne, 
Magyar Élet, 1990 p.140

Fáy István, Trianon Nemzedéke és 
Egyéb Karcolatok, Forum of History, 
Sydney 2003 p.278

Csepelyi Rudolf, Világmadár, Dezse-
ry Ethnic Publications, Adelaide, 1983

Csepelyi Rudolf, Fényben, Magány-
ban, Mélyben, Válogatott versek, An-
tologia Kiadó, Lakitelek, 1993

A fiatal Csepelyi Rudolf Csepelyi Rudolf verset mond



Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (29)
Az emigráció

tévedése
1994

A választók 
természetrajza

(Részlet a Magyar Élet 
1994. május 5-i számából.)

Ma már nem kell a terror,
mert a mûvilág beágya-

zódott a valóság talajába.
„Lehetetlen nem észrevenni, 

hogy romlóban van a hazai és a 
nyugati magyarok viszonya. Kezd 
másodrendû fontosságúvá válni 
ami összeköt, és lényegessé ami 
elválaszt”. E szavakkal vezeti be 
elemzô írását Borbándi Gyula a 
Magyar Nemzet április 21-i számá-
ban, aminek címe A haza és a 
diaszpóra – A nyugati magyarok 
közérzete.

A szerzô szinte egyedüli szószó-
lója az emigrációnak Magyaror-
szágon, ami jó is meg nem is. Jó, 
hogy mégis van valaki, akinek 
módjában van gyakran és számos 
nyomtatott fórumon ismertetni az 
emigráció, avagy – ahogy már ô is 
szívesebben kifejezi magát – a 
nyugati magyarság életét, véle-
ményét, nagy baj azonban az, hogy 
olyan sekély az érdeklôdés az 
emigráció iránt, hogy egy személy 
kielégíti. Ebben további probléma 
rejlik: egyetlen ember véleménye, 
egyetlen ember meglátása – bár 
helyes lehet, ha a maga környe-
zetérôl és korosztályáról szól – torz 
és hiányos lesz, ha rávetítjük az 
egész emigrációra, hiszen a szét-
tagolt magyar nemzettestnek 
egyetlen más részlege sem lehet 
annyira heterogén, mint a nyugati 
magyarság, ami a magával hozott 
tagoltságon fölül tovább tagolódott 
a helyi körülmények által. Ez még 
olyan egyívású emigrációra is 
érvényes, mint az ausztráliai, ahol 
csak a véletlen tette le egyiket 
Sydneybe, másikat Melbournebe, 
és mégis a két város magyarja két 
külön képlet, de az is igaz, hogy ha 
példaként az amerikai magyarok-
kal hasonlítjuk össze az ausztráliai 
magyart, az említett két város 
között már alig lesz különbség. 

Ebbôl az a tanulság, hogy aki az 
emigrációról akar tudósítani, az 
jobb ha megjelöli, hogy az emig-
rációnak melyik részérôl szól. 
Ilyen körülmények között Ma- 
gyarországon nincs az a földi lélek, 
aki jellemzést adhat a magyar 
emigrációról. Ennek ellenére még-
is olvahatunk néha ilyent, leg-
többször kedvezôtlen képet adva 
róla, de azt kategórikusan. A tájé-
kozatlanság tipikus esete. Régi sza-
bály, aki keveset tud, általánosít. 
Az emigrációval kapcsolatos tá- 
jékozatlanság fôbûnöse a tájékoz-
tató ipar, elsôsorban az újságok.

A tájékoztatás politikai hatalmi 
eszköz. A monopol tájékoztatás a 
diktatórikus hatalom eszköze. Ma- 
gyarországon az egypárthatalom 
kizárólagos tulajdonosa volt a 
tájékoztatásnak, és „kis hibával” az 
is maradt a mai napig is, és az is 
marad jó darabig, mert ezen a 
téren nem történik változás. Annak 

során sem esett változás, hogy a 
keleti bolsevizmus központjából 
való irányítottság felcserélôdött 
Nyugat különbözô fôvárosaiból 
való irányítottsággá. A magyar nép 
nemzeti érzelmû része nagy meg-
lepetéssel tapasztalta, hogy a hang 
nem változott, a nyugati (svéd, 
angol, francia, német) nagy újság-
vállalatok tulajdonába került lapok 
éppen olyan összehangoltan mani-
pulálják a társadalmat, mint a ko- 
rábbi egy központból irányított-
sága idején, és az ôk irányította 
lapok éppen olyan nemzetellene-
sek, sok esetben még nyíltabban 
magyarellenesek, mint a korábbi 
évtizedek lapjai.

Valahol közös gyökerek táplálják 
ezt a hálózatot, ami valamilyen 
nagy nemzetközi egyöntetûséget 
szolgál. A nemzetközi egyönte-
tûségnek útjában állnak a nemzeti 
törekvések, és talán sehol a vilá-
gon nem olyan erôs a nemzet-
ellenes tevékenység mint Ma- 
gyarországon. A körülöttünk lévô 
országokban, Szlovákiában, Romá-
niában, Szerbiában a kommunista 
párt szlovák, román, szerb nacio-
nalista párt, a nemzeti érdekek 
pártja mindenek felett és minden-
nel szemben. Magyarországon a 
kommunizmus hazaáruló, mindig 
is az volt, nemzetellenes, idegen 
célok, elsôsorban a szláv célok 
kiszolgálója.

A külföldre került magyar azért 
lett emigráns, mert nemzeti érzé-
seire alapozottan foglalkozott szü-
lôhazája sorsával, figyelte, követte 
eseményeit, politikai, mûvelôdési, 
gazdasági életének alakulását, és 
azért marad továbbra is emigráns, 
mert nem tartja elegendônek a 
változás mértékét.

Nekünk, akik hosszú évtizedeken 
keresztül távol éltünk az országtól, 
egészen más elképzelésünk volt a 
rendszerváltásról, legfôképpen a 
magyar nép viszonyulásáról, ér- 
zésvilágáról. Ott tévedtünk, hogy 
feltételeztük a magunk nemzeti ér- 
zéseinek jelenlétét az otthoniak- 
ban, úgy gondoltuk, hogy miután 
1945-ben idegen megszállás alá 
került az ország – aminek során 
olyan politikai és szellemi átala-
kulást kényszerítettek rá, amiben 
el akarják vele feledtetni a nemzet 
önérdekét, életcélját, meg akarják 
bontani védekezô készségét – 
ennek kivédésére, fogait össze-
szorítva, titkos szellemi ösvé-
nyeken járva, gyûjti a nemzeti 
értékeket, ha másutt nem a csalá-
don belül, és vágyva vágyakozik a 
napra, amikor az embertelen, 
magyartalan rendszer összeomlik.

Tévedtünk, amikor azt hittük, hogy 
a magyar nép annyira szabadság-
szeretô, annyira hazafi, annyira ke- 
resztény, annyira kemény és büszke, 
hogy lepereg róla a még oly körmön-
font bolsevista agymosás. Tévedé-
sünket keserû csalódás követte: a két 
emberöltô, ami azóta felnövekedett, 
már nem ismeri, nem is érti meg a 
mi megôrzött értékeinket. A nemzet 
fogalma kiesett a tudatból. Más 
szótárból beszélik a magyar nyelvet. 
A mûvilág, amit egykor iszonyatos 
terrorral és undorító eszközökkel 
kényszerítettek a nemzetre, ma már 
önmagától mûködik, aminek hajtó 
gépezetét nem engedte ki kezei közül 
a terroridôszak elitje.
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Elôször a léleknek
kell fölemelkednie
Részlet Csapó Endre elôadásából - 

1996. június 16-án, a Szent 
Korona Társaság mûsorosán

A nemzet lelke beteg. Emlékezzünk 
rá, az elsô világháború után is, és 
még a második világháború után is, 
csodálatos gyorsasággal helyreállt a 
magyar nép lelki egyensúlya, neki-
látott az ország felépítésének. Tár-
sadalmi szervezetek, politikai pártok 
alakultak, megfogalmazódott az új 
helyzet kihívásaival szembenézô 
akarat, új eszméktôl, új gondolatoktól 
volt hangos a táj, és az újjászületés 
reménykedéseitôl dagadtak a keblek. 
A fiatalok tanulni akartak és országos 
dolgokkal foglalkoztak. Arra számí-
tottunk hét évvel ezelôtt, hogy most 
végül elérkezett a lehetôségek ideje, 
és a mi népünk végre megmutatja 
akaratát, életrevalóságát.

Ezzel szemben egyremásra tapasz-
talnunk kellett, hogy minden látható 
akadály elvonulása, összeomlása elle-
nére a tétlenség és tehetetlenség bé- 
nítja a helytállást, amit az új helyzet 
megkövetel minden embertôl. Most 
mutatkozik meg, hogy mit pusztított 
a kommunista rendszer. A maga 
földjén gazdálkodó ôstermelôbôl, az 
önálló iparosból, a kereskedôbôl, a 
szorgalmas gyarapodó polgárból, a 
magyar kultúráért lelkesedô tanár-
ból, a nemzet szolgálatában lelkesen 
foglalatoskodó tisztviselôbôl, íróból, 
mûvészbôl, szinte mindenkibôl közös-
ségi érzéstôl mentes bérmunkást csi-
náltak, aki csak úgy tud magának 
elônyöket szerezni, ha azt mások ká- 
rára szerzi meg. Ilyen volt a rend-
szer, nem lehetett ellenállni. Fél év- 
század elég volt ahhoz, hogy eltorzul-
jon a nemzeti együttérzés szelleme. 
Hihetetlen, de a haza, a nemzet, a 
magyarság fogalma gúny tárgya, ne- 
vetség tárgya, szégyen és megvetés 
tárgya lett. És megbélyegzés, bünte-
tés is járt érte. Aki Trianonról beszélt 
az fasiszta, náci, reakciós és minden 
amivel vádat lehetett emelni. A tár-
sadalom is, az egyén is bûntudatot 
érzett, ha nemzetre, hazára, magyar-
ságra gondolt.

Ez az értékátöblítés nem múlt el a 
rendszerváltozással. Túl mélyen szí-
vódott be az emberi viselkedés és 
érintkezés szöveteibe. A nemzeti 
szellemnek még ma is gátat vetnek a 
köztájékoztatásban, a közoktatásban, 
a könyvkiadásban, úgy szólván a 
szellemi élet minden területén. Un- 
dok idegen férgek rágják a nemzet 
lelkét, korábban a keleti nemzetközi-
ségnek, újabban a nyugati nemzetkö-
ziségnek a szolgálatában. A hazaáru-
lás lett a normális viselkedés, és a 
hazafiasság lett a deviancia. Mindkét 
nemzetköziség magyar földön elszánt 
nemzetellenesség. Ez az irányzat 
természetes szövetségest talál a 
szomszédos államok magyarüldözô 
kormányzataiban. Minél széttagol-
tabb a magyar, az ô uralmuk annál 
biztosabb.

Amikor a Szent Korona Társaságot 
létrehoztuk, tevékenységünk terüle-
tét a Szent Korona tisztelete és köz-
jogi szerepe visszaállításában jelöltük 
meg. Nagyon hamar találkoztunk a 
kommunista agymosás tényeivel és 
következményeivel, azzal különös-
képpen, hogy a legfelsôbb szintektôl 

a legalsóbbakig: a nemzet fogalmát – 
ha éppen mégis ismerik, abba a foga-
lomba nem foglalják bele a trianoni 
határokon túl élô magyarok millióit. 
De még ezen belül, a kis ország hatá-
rain belül is, a többségnek teljesen 
tartalmatlan a nemzet fogalma. En- 
nek a felismerésére helyi, személyes 
tapasztalatok vezettek rá minket, és 
ezek a tapasztalatok érlelték meg azt 
a gondolatot, hogy mindenek elôtt a 
nemzet fogamát kell népszerûsíteni, 
mielôtt a nemzeti szolidaritás szük-
ségessége megérthetô lesz.

Az Egy a nemzet mozgalom meg-
fogalmazásához és elindításához így 
jutottunk el, mert úgy éreztük, hogy 
elôször a léleknek kell fölemelkednie, 
mielôtt a test, értve alatta az egész 
nemzet fölemelkedhet. Sokan látják 
már Magyarországon is, hogy ha 
most hamarosan nem egyesül a 
nemzet összes szétválasztott darabja 
valamilyen módon, akkor eljutunk 
arra a pontra, hogy már azt sem lesz 
lehet megtartani, amit Trianonban 
meghagytak. Jókai Mórnak már fel-
rémlett a trianoni feldarabolás, ami-
kor azt írta Vadon virágai címû 
írásában: „Legyen a magyar egy 
helyen, akár a cethal gyomrában, de 
egy helyen: s nem fogja semmi 
megemészthetni; de osszátok kétfelé, 
s tegyétek két külön paradicsomba, 
és el fog veszni.” Jókai félelme be- 
teljesedett, de nem úgy mint mondá, 
mert nem kétfelé, hanem hétfelé, hét 
országra vágva él ma a magyar nép 
kirekesztett része, és azok egyike 
sem paradicsom. És hányfelé osztot-
tan él a magyar a kis országban is, 
undok politikai eszméktôl széttagol-
tan?

Ezért kell az Egy a nemzet gondo-
lata! Kellett egy jelszó, egy erôs, 
tömör, testes kifejezés, aminek az 
elhangzásakor bedobban az emléke-
zetbe a Kárpát-medencén belül az 
egész magyar nyelvterület magyar 
népe: a nemzet. És együvé tartoznak 
az olyan fogalmak, mint az összetar-
tozás érzése, az egymásra utaltság 
érzése, az egységben az erô gondola-
ta, a testvéri megbecsülés, a szeretet, 
a törôdés egymással – ez mind mind 
benne van ebben a kéthárom szóban: 
Egy a nemzet!

És, hogy mi célja van ennek?
Kölcseyt idéztem három évvel ez- 

elôtt a mozgalom meghirdetésekor: 
„Egyedül a legnagyobb erô sem tehet 
mindent, mondhatnám, nem tehet 
sokat: egyesített erôknek pedig a 
lehetetlennek látszó is gyakran le- 
hetséges.”

Akik felmérik a népünket sorvasztó 
veszedelmeket és ennek alapján bo- 
rúsan látják népünk jövôjét, a ma- 
gyar nép pusztulását elháríthatat-
lannak tartják. Ezzel a nézettel aka-
runk mi szembeszállni az Egy a 
nemzet mozgalommal, aminek, mint 
a bibliai mustármagnak, azt a felada-
tot szánjuk, hogy kiágazzanak belôle 
a nemzeti megmaradás kollektív ér 
zésének és elszántságának a gyöke-
rei. Nem volt ez a mozgalom, kedves 
Hallgatóim, eredménytelen. Egyre 
gyakrabban halljuk ezt a jelszót 
visszhangozni a hazában. Ez ad ma 
számunkra biztatást, hogy a koráb-
binál erôteljesebb szellemi akciót in- 
dítsunk ennek a gondolatnak a ter-
jesztése érdekében.

Ami pedig a Szent Korona eszme 
terjesztését illeti, a legszerényebben 
megfogalmazva is, azzal a kevéske 

ötezer dollárral, amit itt Önökkel 
összeuzsonnáztunk, hegyeket mozgat-
tunk meg Kocsis István Szent Koro-
na tana könyvének magyarországi 
megjelentetésével. Ez a könyv rend-
kívül jó sajtót kapott Magyarorszá-
gon, és annak a vitának a során, 
amely most az új alkotmány megfo-
galmazása körül zajlik, a mi Szent 
Korona könyvünk szinte egyedülálló 
hivatkozási alap a közjogi folyama-
tosság mellett felszólalók kezében. 
Még tovább menve, számos olyan 
követelés merült fel az alkotmány-
vita során, többek között a Magyarok 
Világszövetsége megnyilatkozásai-
ban, amiket ebben a szervezetben mi 
szorgalmaztunk Kardos Bélán ke- 
resztül, amiknek a forgalomba kerü-
lése kellemetlenül érinti a jelenlegi 
liberál-bolsevista kormányzat alkot-
mányozó törekvéseit. Ilyen követelés 
a történelmi alkotmányosságra való 
visszatérés, a Szent Korona közjogi 
szerepének visszaállítása. És amirôl 
egyelôre még csak mi beszélünk, 
hogy a nemzet fogalmát fel kell emel-
ni közjogi és alkotmányjogi szintre. 
Ez azt jelentené, hogy az elszakított 
területek magyarjai nemcsak érzel-
mileg kötôdnek a trianoni magyarok-
hoz, hanem alkotmányosan, törvénye-
sen is együvé tartoznak. Ez kell 
legyen a modern magyar közjogi 
törvénykezés válasza Trianonra. 
Ezek és egyéb hasonló tiltakozó han-
gok remélhetôleg arra kényszerítik a 
jelenlegi kormányzatot, hogy elálljon 
annak az alkotmánytervnek a meg-
szavaztatásától, amit megfogalmaz-
tak mai hatalmuk megszilárdítása 
érdekében.

Valami ellen kell hadakoznunk – 
valamiért! Örök magyar sors, bár 
megszokhattuk évszázadokon át a 
külellenséget, most a saját kebelün-
kön fölnövekedett piócák bolsevizmu-
sától és kapitalizmusától fehéredünk 
mindenféle vérünket vesztve.

Az anyagelvûségrôl ezt írja Kosz-
tolányi: „Hódolnak az aranynak és a 
láznak... Kezük, mint azoké, kik vízbe 
buknak / És a tengerben egymást fojto-
gatják, / Kéken sötétlik ere homlokuk-
nak /  Nem ismeri itt fiú az atyját.”

És ki hallgatott akkor Prohászka 
Ottokárra, aki 1914-ben így kiáltott:

„Jaj, Uram, ez a nyugati kultúra az 
anyagiasság pondrója; azt bámulja, a 
pénzt, s a mámorvágyakat kergeti”.

Szinte ezt a gondolatot folytatja 
1919-ben: „A Mammonimádás, a több 
pénz, gazdagodás szenvedélye föl-
szítva piszkos, kormos világégéssé, 
rettenetes pusztítást végez nemcsak 
a gazdasági, hanem az erkölcsi vi- 
lágban.”

Ebben a világégésben szakították 
darabokra a nemzetet, és az erkölcsi 
világban bekövetkezett pusztításnak 
Trianon keresztje a szimbóluma.

A második világégésben minden 
megismétlôdött, és azt követô majd 
ötvenéves sanyargatás után a lélek is 
csakhogynem kialszik. Ebben az 
állapotban nyílott meg egy kevéske 
lehetôség, valamivel több szabad 
levegô, amit ismét el akarnak zárni 
más oldalról, más eszközökkel 
ugyanazok. Ebben a küzdelemben a 
mi kis erônk csekélyke, de ha lehet 
ezt is meg kell mozgatni.

Kisfaludy Sándor két sorával zá- 
rom elôadásomat: „Jót, Szépet és 
Nemest akarni nem kevés; De tenni 
kell azt, hogy elég legyen!”

(Magyar Élet, 1996. június 27.)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. október 8-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

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

12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,
Minden szerdán 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.október 8-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.október 8-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. október 8-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) október du. 2 órakor Bibliaóra 
(minden hónap harmadik vasárnapján) 2017. 

október  du. 2 órától  Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszocsoport gyermekeink 
számára

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

2017. október 8-án de. 12 órától Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

megkülönbôztetés nélkül!

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

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

500. Évforduló
Izgalmas utazásra hívunk, hogy együtt fedezzük fel az elmúlt 500 év örökségét és együtt keressük 

a választ arra mit jelent ma az a mérföldkô, mely egy 95 tételt tartalmazó papírdarabbal indult 
el 1517-ben.
1517. október 31-én Luther Márton (Martin Luther) ezen a napon tûzte ki a 95 tételt a Wittenbergi vártemplom 

kapujára, mely reformok sorozatát eredményezte az élet minden területén.
Luther fellépése átalakította Európa korabeli vallási térképét, megújította a hit világát. A reformátor gondol-

kodása azonban messze túlnyílik a teológia határain. Luther és a késôbbi reformátorok illetve a reformáció hatása 
a politika, gazdaság, a zene, a jogtudomány, az anyanyelv és a modern természet tudomány kibontakozása, illetve 
átalakulása terén is tetten érhetô.
A reformáció nem pusztán a 16. század emléke. Egy közös örökség mindjainknak, melynek nélkülözhetetlen 

eleme a megújúlás. A reformáció 2017. jubileuma arra keresi a választ.
Milyen szerepet játszanak a reformáció értékei a mai korban..., hogyan tudunk belôlük meríteni?

2017. október 29-én vasárnap délelôtt 11 órától
A North Fitzroyi Magyar Református Templomban

121 St. Georges Road North Fitzroy
(11-es villamos a Collins St.-rôl 20. megálló)

Istentisztelet
 Úrvacsora Közösség

Konfirmálás
Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

Istentisztelet után

Mûsoros Díszebéd
a templom melleti Bocskai Nagyteremben
Belépô: kétfogásos ebéddel együtt 15.00

Schloss Kirche

1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 
tételét a wittenbergi vártemplom kapujára és 

ezzel kezdetét vette a reformációnak
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Az elmúlt 
hét

ÉBRESZTÔT FÚJT 
A LELKEKBEN

Egy régi, archív videofelvételbe bot-
lottam nemrég. Esterházy-Malfatti 
Alice-ról szólt a dokumentumfilm, a 
köztelevízió mutatta be valamikor a 
kilencvenes években. Vannak alkotá-
sok, melyeknek „csupán” az a felada-
tuk, hogy elevenüknél ragadják meg a 
történelmet.

Nem mindig az a legfontosabb, van-e 
a rendezô tarsolyában valami levéltári 
újdonság, fölbukkan-e egy történelmi 
koronatanú –-- néha lényegesebb en-
nél, hogy higgyek annak, aki rám néz a 
képernyôrôl. És én hittem Esterházy-
Malfatti Alice-nak, mert, bár alaposan 
arcul csapta a történelem, mégis vala-
mi hihetetlen fegyelemmel az arcán 
beszélt. Nem sütött belôle indulat, 
nem emelte föl a hangját: tiszta és hi-
teles tekintettel nézett rám a képer-
nyôrôl, minden szavában ott volt a 
mértéktartás. Pedig szörnyûségekrôl 
beszélt: fasizmusról, kommunizmusról, 
kitelepítésrôl, Szibériáról, halálról és 
szennyes emberekrôl. De mert nem 
volt benne indulat, nem tévelyedett 
mellékösvényre sem, végig ott marad 
a gondolat fôútján. Azért volt nagy-
szerû a film, mert nem lehetett volna 
félremagyarázni. Nem volt benne 
semmi kétértelmû: egy ember, egy 
család, egy társadalmi réteg vesszôfu-
tása a diktatúrában.

Alice asszony édesapja, Esterházy 
János felvidéki politikus ki merte 
mondani 1939-ben, hogy neki a kereszt 
a jelenés, nem a horogkereszt. És 
ugyanezt az Esterházyt hurcolta el a 
kommunizmus Szibéria ólombányáiba, 
nagyjából ugyanezért –-- a csillag sem 
kellett neki a kereszt helyett. Ester-
házy-Malfatti Alice –-- ahogyan mártír 
édesapja is –-- kimondta a nyilvánvalót: 
fasizmus és kommunizmus egy tôrôl 
fakad. Nagyszerû volt a film, ébresztôt 
fújt az ember lelkében.

Szombaton a zoboraljai Alsóbodokon 

ahogy 
Pilhál György 

látta

leánya jelenlétében helyezték végsô 
nyugalomra gróf Esterházy János 
mártír hamvait. Szülôföldjére való 
megtérésével teljesült a végakarata. 
Hosszúra nyúlt az utolsó útja.

ELSZALADT 
A PARTIZÁN

Alaposan felújította show-mûsorát 
Vajnai Attila, a Munkáspárt 2006 cir-
kusztársulat elsô embere. Vasárnapi 
premierje a Klauzál téri bevásárlóköz-
pontban jókora derültséget okozott --– 
rajta röhögött a vásárcsarnok.

Vajnait aligha kell bemutatni, ô az a 
tántoríthatatlan partizán, aki vörös 
csillagos kitûzôvel a kebelén szokott 
felbukkanni különféle nyilvános ren-
dezvényeken –-- holott pontosan tudja, 
hogy 1993 óta törvény tiltja az önkény-
uralmi jelképek (a csillag mellett a 
nyilas- és horogkereszt, az SS felirat, a 
sarló-kalapács stb.) használatát.

Vajnai szellemi nagyságát mutatja, 
hogy meg van gyôzôdve arról: szemé-
lye fölötte áll a magyar jogrendszer-
nek, egy daliás kor hagyta itt ôrláng-
ként. Relikvia ô, egy lebetonozott 
felkiáltójel –-- no pasarán! Rendíthe-
tetlenül hisz abban, amit a vörös csil-
lag jelképez, ha rajta múlna, talán 
minden sarokra felszögelne egyet. Az 
sem szegi kedvét, hogy fellépései mi-
att már több bíróság is elítélte. Igaz, 
Strasbourgban neki adtak igazat –- és 
nem kevés pénzt. (Utóbbit az államnak 
–- nekünk –-- kellett állnunk.)

A Klauzál téri Vajnai-fellépés eltért a 
korábbiaktól. Most nem a fôszereplôt 

kérték számon a rendôrök –-- maga 
hívta a hatóságot: jöjjenek ki tüstént 
tetten érni egy Hitler-képet!

Másodjára már ultimátumot is adott: 
ha tíz percen belül nem jönnek, ösz-
szefesti a járdát. Épp hozzáfogott, ami-
kor megérkezett a járôr, és fölszólítot-
ta, hogy igazolja magát.

Ezzel nem számolhatott a piktor, 
merthogy fogta magát és elszaladt… 
Illetve csak szaladt volna, ha nem ál-
lítják meg erônek erejével. Látványos 
hadonászását, majd megbilincselését 
–-- milyen érdekes! –-- kamera is 
megörökítette, akárcsak jól artikulált 
„segélykiáltásait”: „Engedjenek el, 
rosszul vagyok! Eltörött a bordám!” 
Persze semmije sem tört el (sôt az is 
kiderült, hogy a „leleplezett” Hitler-
kép nem sért paragrafust).

Puff! Hogyan lesz ebbôl „strasbourgi” 
pénz?

MAGYARFÓBIA
Elhatalmasodni látszik Traian Bases-

cu magyarfóbiája. A volt román állam-
fô, a Népi Mozgalom Párt elnöke legú-
jabban az ottani Mol-benzinkutak boj-
kottjára hívja az autósokat, amiért a 
töltôállomások az „autonóm Székely-
föld” térképét forgalmazzák. „Egyet-
len társaság sem engedheti meg ma-
gának –-- írja közösségi oldalán --–, 
hogy annak az országnak az alkotmá-
nya ellen kampányoljon, amelynek a 
területére beengedték.” A Mol Romá-
nia persze próbálta lehûteni a bepöc-
cent politikust: a négynyelvû térképen 
Székelyföld turisztikai látványosságai 
szerepelnek. Mi ezzel a baj?

Az örökké nevetgélô, kibillent Traian-
nal van a baj. Valami történhetett vele, 
hogy újabban állandóan a magyarsá-
gon rugózik. (Éppen azokon, akik két-
szer is segítették, hogy államfô lehes-
sen, egyszer pedig a puccstól mentet-
ték meg.) Pár hónapja azért kapkodta 
a levegôt, mert az RMDSZ követelte: 
március 15-ét nyilvánítsák hivatalos 
ünneppé Romániában. „A gazemberek 
úgy tesznek, mintha nem tudnának ar-
ról, hogy 1848. március 15-én a magyar 
parlament megszavazta Erdély egye-
sülését Magyarországgal.” (De meg 
ám! Mi az, hogy! Ez volt az a bizonyos 
tizenkettedik pont: „Unió Erdéllyel.” 
Ha olvasom, ma is könnybe lábad a 
szemem…)

Tavaly azon dagadt be Basescu feje, 
miért tiltotta meg a magyar külügy-
miniszter a diplomatáinak, hogy részt 
vegyenek Románia december 1-jei 
nemzeti ünnepén. (Azt ünneplik ilyen-
kor a szomszédok, hogy 1918-ban ek-
kor mondták ki: Erdély a románoké. 
Mit ünnepeljünk mi ezen?) Basescu 
befeszítette a bicepszét: „Orbán Viktor 
barátom, mi nem akarjuk Budapestet 
még egyszer meglátogatni, ahogy azt 
tettük az elmúlt száz év folyamán a ti 
beleegyezésetek nélkül. De ne provo-
kálj, mert nekünk is van tûréshatárunk. 
(…) Románia határa a Tiszáig tart.”

Innen nézve viszont helyesebb lenne, 
ha Basescu inkább az orvosát, gyógy-
szerészét látogatná meg. Sosem késô.

A FELFORDULÁS 
VOLT A CÉL

Mályusz Elemér író-történész 1931-
ben megjelent, A vörös emigráció cí-
mû könyvét olvasgattam a minap. Át-
hozott a mába. Csak be kellett helyet-
tesítenem a Bécsben kavaró egykori 
népbiztosokat a hatalomból elzavart, 
nyugatra szaladgáló, ármánykodó 
mostani liberálisainkkal –-- ordított a 
párhuzam.

Bécsi életkép az elzavart kommunis-
ták kinti mindennapjairól a bukás utá-

ni hónapokból: „Jól tudják és érzik, 
hogy békés viszonyok között semmit 
sem remélhetnek, ezért minden igyek-
vésük a helyzet felborítása, a belsô 
ellentétek szítása.” Aljasságban itt is 
kiemelkedik közülük a vezér, Kun Bé-
la. „Éppen ellentéte a forradalmár 
azon idealizált képének, amely az 
európai polgári gondolkozásban él --– 
írja a szerzô.

–-- Nincs benne egy szikrányi szemé-
lyes bátorság, vagy elszántság, és ret-
teg minden felelôsségtôl (…), a sors-
döntô fordulatoknál hisztériás roha-
mok lepték meg (…), félelmében sírt, 
mint egy gyermek; mindig azon jajga-
tott, hogy fel fogják akasztani.” Vágó 
Béla röplap- és újságszerkesztôt, volt 
népbiztost így jellemzi Mályusz: „Új-
ságja sajátos keveréke volt a mindenre 
kapható csatornatölteléknek, a pártot 
szipolyozó, a pártból élôsködô tetvek-
nek, a gyanús és mellôzött stréberség-
nek, a sértve érzett hiúságnak és a 
legkorlátoltabb hangos álforradalmi-
ságnak.”

Elképesztô igyekezettel megy a gyû-
lölködés Horthy nemzeti kormánya 
ellen. „Röplapokat, röpiratokat szer-
kesztenek –-- magyarázza a szerzô --–, 
a földmívelô nép indulatát a polgárság 
ellen akarják felkorbácsolni, a mun-
kásságét meg mindkettô ellen.” A ma-
gyar rendôrség nap mint nap száz-
számra talál a bécsi vonatok és hajók 
rejtett fülkéi ben, ártatlan külsejû pos-
tacsomagjaiban ilyen röplapokat. „Ma 
az antiszemiták nevében írják röpcé-
duláikat, holnap pedig a zsidóbarátok 
nevében. A fô cél mindenütt a belsô 
ellentétek mélyítése, hogy a felfordu-
lás lehetséges legyen.”

A történelem ismétli önmagát.

NYUGDÍJAS 
„LENDÜLETTEL”

Lendülettel Magyarországért elneve-
zéssel új párt alakult a minap; legfôbb 
célja a Nemzeti idôsügyi program ki-
dolgozása.

A szervezet olyan jövôképet kíván 
megfogalmazni, amely „biztonságos 
és méltó idôsödést és idôskort garantál 
a társadalom valamennyi tagja számá-
ra”. Gyönyörû szándék! Hogy aztán az 
alapító Lévai Katalin neve vonzerôt, 
avagy inkább aggodalmat jelent-e a 
párt iránt érdeklôdôknek, azt mindenki 
maga döntse el. (Katalin asszony ko-
rábban a Medgyessy-kormány minisz-
tereként dolgozott, majd szocialista 
EP-képviselôként üldögélt a brüsszeli 
parlamentben; jó ideje erotikus-ro-
mantikus regények szerzôjeként jegy-
zik.)

Érdemes még tudni, hogy idehaza ma 
nagyjából kétmillió öregségi nyugdíjas 
él; vagyis ha tavasszal mindannyian az 
értük tûzbe menô Lendülettel Magyar-
országért pártra szavaznának, akkor a 
választások estéjén Katalin asszony 
hintójából valószínûleg kifognák a lo-
vakat, s a lelkes nyugdíjasok maguk 
állnának a hámba, hogy átéljenezzenek 
vele a kivilágított Lánchídon… Csak-
hogy ez nem így mûködik. Alakult itt 
már több nyugdíjaspárt is, de még egy 
megveszekedett mandátumot sem si-
került szerezniük.

Még a rafinált Schmuck Pici csapatá-
nak sem jött össze ez a bravúr… Hogy 
milyen esélyei lehetnek Katalin asz-
szony friss alakulatának, arra nézve 
még nem készült felmérés. Ami biztos, 
jelenleg 219 bejegyzett párt van ide-
haza, és a következô két hónapban 
akár még újabb 171-et jegyezhetnek 
be. Lehet osztani, szorozni… A pártala-
pítók –-- pénz jár érte –-- is ezt teszik.

Gyertyafényes Megemlékezés
56-os Szabadságharcról

A North Fitzroyi Magyar Református Templomban
121 St.Georges Rd. Nth.Fitzroy

(11-es villamos a Colllins St.rôl 20. megálló–

A megemlékezés után baráti vacsora és beszélgetés 
a Templom melleti Bocskai Nagyteremben 

(Watkins St. bejárat)

A vacsora szokás szerint ingyenes
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!!
Október 23-án hétfô este 7.30-tól



Az Ôrségbe érkezvén, a Jáki templom 
bejárása után végre megérkeztünk 
Kondorfára, szálláshelyünkre is. Apró 
település az Ôrség fôvárosaként neve-
zett Ôriszentpétertôl pár kilométerre.  
A Rába vízgyûjtô területéhez tartozó 
Lugos-patak mentén elnyúló község 
Gardunfalva néven már egy 1350-es 
oklevélben is elôfordul. Késôbb az 
egyik régi család neve után Kondorfa 
lett. Érdekes, hogy az innen származó 
A XIX. századi iskolaépület jelenleg 
Szentendrén, a Skanzenben látható. 

A Fogadó ahová érkeztünk, kellemes 
magyaros portának tûnt, kint és bent 
szemet gyönyörködtetô régiségekkel, 
és hamarosan érkezett a fogadó há-
ziasszonya. Fekete menyecske, aki 
azonnal gyors csipogásba kezdett 
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Az Ôrség 2.
arról, hogy egyedül van mindenre, ô a 
szakács, a mosogató, a felszolgáló, a 
fogadó intézôje, az ágyat is ô húzza, ô 
takarít… csak hallgattuk. Kicsit fu-
rának tûnt és ott tartózkodásunk alatt 
végig így éreztük, ez aztán a magyaros 
virtus. A férj Ausztriában dolgozik, 
mert ez a Kondorfai porta nem hozza 
meg a várt bevételt, igaz van egy má-
sik fogadó valahol Szentgotthárdon is, 
de tény, a feleség valóban egyedül volt 
az összes tennivalóhoz. Csoda hogy 
meg nem buggyant szegény! Egyszer 
megkérdeztük, merre van Velemér, 
mire a szokásos csipogással hadarta: 

„Hogy hol van a konyha, meg a mo-
sogató! Na, azt tudom!  De hogy Ve-
lemér?,” azzal már el is loholt a konyha 
irányába. Hamar kiderült mi nem a 
fogadó melletti apartmant kapjuk, ha-
nem egy kis kanyargós út után talán 
másfél kilométerre az Alszeg felé 
(mert volt Felszeg is) ott állt egy porta, 
amely olyan volt, mint amit talán 100 
éve itt hagyott nekünk a tulajdonos. 
Benne 150 éves padka, a tornácon a 
régi lószerszámok, és a tornác végében 
a lovak futtatója, itatója, etetôje és 
persze a lovak. Már egy hét alatt el-
felejtettem a nevüket sajnos, de va-
lamikori lovas múltam miatt nekem 
Anci volt az egyik, Márga a másik, a 
többi kettônek meg azt mondtam 
„ÉÉÉdeseeeem….” és kész.

A ház alacsony volt és apró ablakos, 
tehát sötét, a sötétbarna fagerendák a 
plafonon nem segítettek a helyzeten, 
nyomasztott kissé ez a vidéki hangulat 
az elsô este. Urbánus lelkem vigyázz-
állásban aludt, rettegtem, hol lehet 
egy pók, vagy egy egér – a tornácon 
volt – a falu végén lévô házba be ne 
csörtessen valaki idegen… igazi városi 
nô csavarós hajszárítóval, szemránc-
krémmel és esti elalváskor walkman-
nel a fülén.  Aztán elnyomott a buzgó-
ság, ahogy azt a régiek mondják.

Másnap reggel köszöntöttük a lova-
kat, és felkerekedtünk Ôriszentpéter 
irányába.

Közben megálltunk a fogadóban, ahol 
a panaszkodó menyecske pergô nyelv-
vel szidta a helyzetet, nem tudtuk, 
most jó, hogy ott vagyunk, vagy nem.  
Eközben állandóan wifi kód után es-
dekeltünk hol itt, hol az Ôriszentpéteri 
kávézóban. Városi ember meg kell, 
hogy nézze legalább félnaponként az 
mailjeit, a munka miatt, a híreket, a 
közösségi oldalt és egyebeket… nehéz 
kikapcsolni…magunkat is!

Elsôként elmentünk az Ôriszentpéteri 
Árpád kori templomba. Hiszen tudott, 
ezen a területen számtalan Árpád kori 
templom található, az Ôrség történel-
me okán.

Az Ôrség központja, a jellegzetes sze-
res település, Ôriszentpéter legje-
lentôsebb látnivalója a román kori 
Szent Péter templom és a középkori 
téglaégetô építménye. A városka szé-
lén, a Templomszeren áll a fák között 
megbújó, hófehér falú kis Árpád-kori 
templom. Körülötte temetô, és egy 
Szent István szobor, de legfôképpen itt 
is mint Jákon, a hangulat, a régi ôsi 
terület hangulata, a templom falai ad-
ták az igazán szép érzéseket. Én sze-
retem a régi falakat, köveket, a múlt 
beszél hozzám, régiek hangját vélem 
hallani, valami, ami sok száz éve el-
múlt, ami majdnem ezer éve már, 
hogy odalett. De akkor, amikor ennek 
a templomnak a falai közé beléptek, 
vajon hogyan éltek, mit gondoltak, 
milyen volt a környék? Csupa kérdôjel, 
és hiába, hogy történészek kutatják, és 
leírják, ha kinyitom a szemem bizony 
nehéz elképzelni…

Az 1200-as években emelt épületet, a 
török veszély közeledtével, 1550 körül 
erôdítménnyé alakították, bástyákkal, 
sánccal és árokkal vették körül. A tö-
rök csapatok fosztogatását a környék 
földesurai a megerôsített udvarházak-
ba, erôdökbe telepített katonasággal 
próbálták megakadályozni. Az ôri-
szentpéteri erôdtemplomban is több 
tucat katona állomásozott, de az 1664-
es ostromot nem tudták kivédeni és a 
török lerombolta az erôd falait, ha-
dászati jelentôségét többé már nem 
kapta vissza a templom. Egykori kato-
nai szerepére csak a mély sáncárok 
utal a templomkertben. Ott, ahol én is 
megpróbáltam mászkálni, és ahogy 
felkaptattam, csalán csípte meg a 
bokám. A régiek üzenet? Ne lépj to-
vább, ez már a mi földünk!

Az egyszerûségével lenyûgözô temp-
lom déli oldalán román stílusú faragott 
bélletes kaput és különbözô méretû 
résablakokat találunk. A középkorban 

a templomot valószínûleg kívül is 
freskók borították, ma mindösszesen 
néhány töredék utal erre a külsô 
falrészen.

A templom mögött néhány síremlék 
emlékeztet az épületet egykor körül-
vevô temetôre.

A templomból kilépve, egy tábla mu-
tatta, ha egy fákkal, bokrokkal övezett 
hangulatos örvényen lesétáltunk né-
hányszáz mátert egy Középkori tég-
laégetôt találunk. Persze, hogy lesé-
táltunk.

Az eredeti kemence a XVI. század 
elején épült, és feltehetôleg itt égették 
ki a templom erôdítéséhez felhasznált 
téglákat is. Az építmény fölé védôtetôt 
építettek, alatta a helyszínrôl elôkerült 
leletek láthatók. Elnyúltunk az elôtte 
elhelyezett padokon, körülöttünk min-
den csupa zöld, magas fák susogtak, 
egyedül voltunk, és újra az a hangulat! 
A régi idôk hangulata! Fotók kintrôl, 
fotók bekukkantva, fotók a fákról, és 
már mehettünk is hazafelé Kondorfa 
irányába a pergô beszédû menyecske 
fogadójába és az onnan másfél kilo-
méterre lévô átmeneti kis otthonunk-
ba.

A lovak örömmel nyerítettek, fúj-
tattak, én már kevésbé törôdtem a 
környéken ólálkodó egerentyûk miatt, 
és a ház se tûnt annyira alacsonynak. 
A 100 kilós ósdi Grundig TV irányító-
jában nem volt elem, ezért az ágyból 
ki-beugrálva váltottunk csatornát, ez 
lett az esti torna.  Közben kint esô, kis 
vihar, mennydörgés, villámlás. Ettôl 
otthon félek, itt viszont…. két ki-és 
beugrálásos csatornaváltás között úgy 
elaludtam, mint a sicc.

Kovács Hédi
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SPORT
A forradalom, amely 

majdnem 
nem történt meg

by Harry Blutstein
A  pillangóhatás vagy „pillangóef-

fektus“ egy tudományos elmélet, 
amelyik azt állítja, hogy „kisebb okok-
nak lehetnek nagyobb hatásai”. Pél-
dául egy tornádó útját befolyásolhatja 
egy távoli pillangó szárnyainak csat-
togása néhány héttel korábban. Bár ez 
hihetetlennek tûnhet,  tudósok meg-
mutatták, hogy igaz.

Egy ilyen pillangóhatás majdnem 
megállította a magyar forradalom 
tornádóját. A pillangó amelyik apró 
szárnyait  csattogtatta Melbourne-ben 
volt, több mint 15 000 km-re.

Miután megnyerte az 1956-os 
olimpiai játékok rendezési jogát, Mel-
bourne nem kapkodta el az olimpiai 
falu és a különbözô sport létesitmények 
épitését,  és még az MCG sem volt al-
kalmas atlétikai számok megrende-
zésére.

1954-ben a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság pánikba esett, aggódott, hogy 
Melbourne talán nem áll készen. Ezért 
titokban elkezdett dolgozni egy B-
terven.

Ennek a titkos tervnek a levéltáros és 
történész Kosztricz Anna akadt nyo-
mára egy levélben az Országos Test-
nevelési és Sport Bizottság (OTSB) 
archívumában. 

hány héttel  egy magával ragadó és 
jóakaratot tápláló olimpia után.  Ez 
egy nyilvánvalóan nagyon spekulatív 
kérdés, de talán Melbourne volt az a 
pillangó amelyik megállíthatta volna 
az 1956. október 23-i  tornádót.

***
Harry Blutstein a Cold War 

Games (Hidegháborús játékok) címû 
könyv írója, amely elmeséli, hogy ho-
gyan utaztak a magyar sportolók  Mel-
bourne-be az olimpiai játékokra és 
hogy hogyan biztatták ôket a színfalak 
mögött disszidálásra és egy több he-
tes, elsôsorban propaganda célokat 
szolgáló, amerikai körúton (az úgy-
nevezett Freedom Tour) való rész-
vételre. A könyv megtalálható a Dy-
mocks, Readings és egyébb nagy 
könyvesboltokban.

háború alatt sok korábbi szálloda meg-
sérült vagy teljesen elpusztult, a fenn-
maradók közül pedig többet más cé-
lokra használtak a háború óta. A tö-
megközlekedésnek szintén gondot je-
lentene a megnövekedett utasforga-
lom.

Így aztán az a döntést született, hogy 
Budapest az 1960-as olimpiai játékok 
rendezési jogára pályázzon, lehetôsé-
get adva  a problémák megoldására. 
Ez a pályázat azonban sikertelennek 
bizonyult, az 1960–as játékokat Róma 
nyerte el.

Ha Melbourne helyett Budapest ren-
dezte volna az olimpiai játékokat 1956-
ban, akkor azokra szeptemberben 
került volna sor. Ez felveti a kérdést, 
hogy vajon akkor is lett volna-e for-
radalom októberben a sportot szenve-
délyesen szeretô Magyarországon né-

NB 1
NB I., 9. forduló. 

Elveszítette veretlenségét a Videoton, 
miután a Szusza Ferenc Stadionban 3–
1-re kikapott mumusától, a Vasastól. A 
fehérváriak már öt mérkôzés óta 
nyeretlenek az angyalföldiek ellen.

Alkalmasint elveszítette egy idôre 
Negót és Lazovicsot is a csapat, ér-
dekes, hogy a szerb légiós másodszor 
kapott piros lapot a Vasas ellen. 
Tavaszi hiányzását megszenvedte a 
Videoton. 

A Ferencváros, a góllövôlistán immár 
tíz találattal álló Varga Roland vezér-
letével, emberhátrányban befejezve a 
mérkôzést nyert az ôsszel hazai pályán 
tavaszi önmagának csak árnyékát 
mutató Bp. Honvéd ellen. Thomas 
Doll csapata tavaly október vége óta 
nem állt ilyen elôkelô helyen a 
tabellán. A DVSC és a Puskás Aka-
démia is sorozatban negyedszer nyert.  
Herczeg András együttese ezúttal 
idegenben szerzett három pontot, az 
élvonal történetének elsô olyan 
derbijén, amelyet egy debreceni és 
egy Debrecen környéki csapat vívott. 
Érdekes, hogy amióta Bódi Ádám 
visszatért a Lokiba, csapata minden 
mérkôzését megnyerte, Pintér Attila 
együttese is folytatta jó sorozatát, a 
felcsútiak az elsô öt fordulóban két, 
azóta tizenkét pontot szereztek. 

Honvéd–FTC 1-3, 
Diósgyôr–Paks 2–4, 
Puskás –Mezôkövesd 1-0, 
Vasas–Videoton 3-1, 
Haladás–Újpest 1-0, 
Balmazújváros–DVSC 0–1, 

NB I., 10. forduló. 
A Ferencváros 2-0-ra nyert otthon a 

Diósgyôr ellen a labdarúgó OTP Bank 
Liga tizedik fordulójában. 

Az elsô félidôben aktívabb volt a 

Ezt a levelet Hegyi Gyula, (képünkön) 
az OTSB elnöke, írta 1954. május 11-én 
Farkas Mihálynak, a Rákosi rendszer 
egyik kemény emberének. Ebbôl a le-
vélbôl úgy tûnik, hogy a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság titokban megkör-
nyékezte a magyar kormányt és meg-
kérdezte, hogy vajon Budapest képes 
és hajlandó lenne-e megrendezni az 
1956-os olimpiai játékok, amennyiben 
Melbourne erre képtelen lenne.

Budapest egy magától értetôdô vá-
lasztás volt miután már számos sport-
létesitmény készen állt az olimpiai 
játékok megrendezésére. A 100 000 
férôhelyes Népstadiont (a mai Puskás 
Ferenc Stadion elôdjét) egy évvel ko-
rábban átadták, és számos olimpiai 
úszómedence, mint például a Császár 
uszoda, is rendelkezésre állt. Ezen-
kívül Budapesten a Népstadion mellett 
volt több igazi futballpálya, ellentétben 
Ausztráliával, ahol az ausztrál focira 
tervezett  ovális  pályákat módosítani 
kellett az olimpiai labdarúgómér-
kôzésekre.

Hegyi azonban számos problémára 
rámutatott. Például felhivta a fi-
gyelmet arra, hogy Budapest nem 
tudná elszállásolni az olimpiára érkezô 
tengerentúli látogatók ezreit, miután a 

Harmadikként akár 
elsô is lehet

Baji Balázs a londoni atlétikai világ-
bajnokságon szerzett bronzérmével 
nemcsak a 110 méteres gátfutás 
legszûkebb elitjébe robbant be, a 
Szerencsejáték Zrt. friss felmérése 
szerint azon öt hazai férfi sportoló 
közé is – Berki Krisztián, Cseh László, 
Gyurta Dániel és Szilágyi Áron mellé 
–, akikre a legbüszkébb a közvélemény. 
A magyar futók közül elsôként vb-
dobogós békéscsabai atléta az Év 
sportolója választáson jó eséllyel 
elôrébb végezhet a harmadik helynél.

– Nehezen indult az idénye. Március 
elején a belgrádi fedett pályás Eb-n 60 
méter gáton az elôdöntôben kiugrott a 
rajtnál, így kizárták. Mennyi idôbe 
telt, amíg ezt megemésztette?

– Gyorsan leráztam magamról, mert 
tudtam, mindez nem azért történt 
meg, mert rossz gátfutó vagyok. Egy 
pillanatra kihagyott a figyelmem, té-
továztam, és ez okozta a problémát. 

Ám ez egyáltalán nem hagyott bennem 
olyan nyomokat, amelyek akadályoz-
tak volna a késôbbi felkészülésemben 
vagy a versenyzésemben. Tisztában 
voltam azzal, hogy jó formában va-
gyok, és azzal az eltökéltséggel foly-
tattam a munkát, hogyha a fedett 
pályás Eb-n már nem sikerült, akkor a 
szabadtéri vb-n mindenképpen hoz-
zam ki magamból a maximumot.

– Ami tökéletesen sikerült. Hitte vol-
na, hogy érmes lehet egy világbaj-
nokságon?

– Évekig nem is gondoltam ilyesmire, 
a riói olimpián azonban arra jutottam, 
hogy talán mégsem elérhetetlen cél. S 
az idei évem úgy alakult, hogy sorban 
jöttek a jó eredmények, kellô önbiza-
lommal mehettem a vb-re. Ahol persze 
nekem is hihetetlen volt a harmadik 
helyezésem, de éppen ez bizonyítja, 
hogy még az álomszerû célokat is el 
lehet érni.

– Ezek után mi a következô cél?
– Az nem mondhatom, hogy most 

már minden világversenyen az érem-
szerzés a minimális célom. A gátfutás 
jóval nehezebb, bonyolultabb verseny-
szám ennél, a mezôny pedig bor-
zasztóan erôs nálunk. Így aztán, ha 
legközelebb lemaradok a dobogóról, 
azt semmiképpen nem tekintem ku-
darcnak. A célom persze ezután is elsô 
lépésként a döntôbe jutás lesz, ott 
pedig az érem. Nyilvánvalóan örülnék, 
ha a londoni élményt a következô 
világbajnokságon, és majd a tokiói 
olimpián is átélhetném, azért küzdök, 
hogy ez továbbra is reális cél legyen. 
De ahogy mondtam, ez azért nem el-
várás magammal szemben.

– Még a vb elôtt a székesfehérvári 
Gyulai István-emlékversenyen egé-
szen döbbenetes, 13,15 másodperces 
országos csúcsot ért el, nyolc századot 
javítva a korábbi rekordján. Tavaly 
még 13,28-nál tartott. Meddig juthat az 
óra ellen?

– Jó kérdés. Eddig egyszer futottam 
13,20-on belül, vagyis már az sem lesz 
egyszerû feladat, hogy ugyanerre a 
szintre visszajussak. Sprintszámban 
már századokat is nehéz javulni, de ha 
a következô években a felkészülésem 
legalább olyan jól alakul, mint idén, és 
megint sikerül egy olyan jó versenyt 
futnom, mint a Gyulai István Me-
morialon, akkor szerintem 13,10-en 
belüli eredményre is képes lehetek.

– Olimpiai számban idén egyetlen 
magyar férfi, a kardvívó Szatmári 
András lett világbajnok, így az Év 
sportolója szavazáson a vb-bronzzal is 
ott lehet a tûz közelében. Mi több, a 
történelmi bronzérmével sokak sze-

rint akár elsô is lehet.
– Azért vb-érmet mások is nyertek, 

például úszásban Milák Kristóf 
ezüstöt, Cseh Laci bronzot, tisztelem 
ôket, és persze Szatmári Andrást is. 
Szerencsére nem nekem kell sor-
rendet felállítani az eredményeink 
között, és akármi lesz majd a vég-
eredmény, az biztos, hogy én örülni 
fogok.

– Idén diplomázott az Állatorvos-
tudományi Egyetemen, és munkába is 
állt. Mindez összeegyeztethetô a leg-
magasabb szintû atletizálással?

– A következô idôszak feladata lesz, 
hogy összhangba hozzam a kettôt. De 
az nem is kérdés, hogy most a sport 
élvez elsôbbséget. Az egyetemen a 
kisállatklinika sebészeti tanszékén 
egyébként még betanuló fázisban va-
gyok. Egyelôre nem hárul rám nagy 
felelôsség, és nem megyek bele olyan 
dolgokba, hogy márpedig én ezt vagy 
azt kipróbálom, mert orvos vagyok. 
Ha valamit nem tudok, akkor kér-
dezek, az állat érdeke az elsô, és nem 
az én büszkeségem. Ez az az idôszak, 
amikor még tanulnom kell, hogy aztán 
persze egyre önállóbbá váljak, és 
idôvel megbirkózzak minden fel-
adattal.

– Teszem azt, ha az állatkertben az 
oroszlánnak be kell tömni a fogát?

– Itt az egyetemen eléggé speciális 
területen dolgozunk, olyan prob-
lémákkal foglalkozunk, amelyeket 
máshol nem tudnak megoldani, de 
maradok a kutyáknál és a macs-
káknál.

Ferencváros, de a házigazdák a me-
zônyfölényüket nem tudták gólra vál-
tani. A diósgyôriek a második játék-
rész közepéig bírták el a nyomást, 
akkor a jó formában lévô Varga Ro-
land éles szögbôl lôtt a vendégek ka-
pujába.

A válogatott szélsô Ivan Rados kapus 
hathatós közremûködésével szerezte 
meg szezonbeli 11. bajnoki találatát. 
Tíz perc sem telt el, és Stefan Spirovski 
növelte kettôre a házigazdák elônyét, 
beállítva ezzel a végeredményt.

A Ferencváros sorozatban harmadik 
bajnokiját nyerte meg, a Diósgyôr 
pedig egymás után harmadszor kapott 
ki.

Ferencváros-Diósgyôr 2-0 (0-0)
Paks-Balmaz  1-0 (1-0)
Mezôkövesd -Újpest  2-4 (1-0)
DVSC-Puskás  3-0 (1-0)
Videoton  – Honvéd FC 1-1 (1-1)
Vasas-Haladás
A 22. percben Vad II István játék-

vezetô félbeszakította a mérkôzést 
mert meghibásodott a Szusza Ferenc 
Stadion világítása.

Elôbb néhány reflektor aludt ki, majd 
az egész stadion sötétbe borult. A 
csapatokat néhány perc várakozás 
után az öltözôbe rendelte a játék-
vezetô. 

A meghibásodott biztosíték okozta 
technikai problémát nem sikerült 
kiküszöbölni, így egy óra várakozás 
után úgy döntött Vad II István, hogy 
nem folytatják a találkozót.

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Az ABBA együttes  
slágereibôl, 2. Angol, 3. A Vénuszon, 
4. A Baranya megyei Bóly Községben, 
5. Az E betût, 6. A Varázsfuvoláé, 7. 
3,6, 8. Pablo Neruda. (Magyarul is 
megjelent könyvének címe, Megkós-
toltuk Magyarországot, 9. Jimmy Car-
ter (1978-ban)., 10. Godzilla.

E heti kérdéseink:

1. Hány ember volt Noé bárkáján?

2. Miért halasztották el az Oscar-

díjak átadását 1968-ban?

3. Ki játszotta el Torda, a táltos sze-

repét az István a király c. filmben?

4. Ki neveszte magát P. dictus magis-

ternek?

5. Melyik a világon a legnagyobb lé-

lekszámú, portugál nyelvû nagyváros?

6. Melyik amerikai nagyváros része, 

„kerülete” Beverly Hills?

7. A hangszerek melyik családjába 

tartozik a fagott?

8. Melyik hangszert nevezik más 

néven facimbalomnak?

9. Milyen gyermeket neveznek pá-

kosztosnak?

10. Melyik város Tasmánia székhe-

lye?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A 15 éves tinilány felpróbálja az új 

bikinijét, amit a szülinapjára kapott.
--- Na, mit szólsz hozzá? --- kérdezi az 

anyját.
--- Hát... kislányom, ha nekem ennyi 

idôsen ilyen bikinim lett volna, te most 
legalább hat évvel idôsebb lennél...

* * *
--- Melyik a legôsibb állat a világon?
--- ???
--- A pingvin, mert az még fekete-

fehér.
* * *

--- Mit mond a részeg focista?
--- ???
--- Berúgtam!

* * *
--- Hogy figyelmeztetik a templomban 

a hívôk a papot, ha meggyullad a ru-
hája?

--- Atya ég!
* * *

Házsártos, veszekedôs anyósa volt a 
székelynek. Tudván ezt, üzent neki a 
helyi patikus, hogy van egy jófajta or-
vossága ez ellen.

A székely elment hozzá a szerért, s a 
patikus adott neki két hatalmas po-
font.

--- Na, ezt adja be az anyósának, mert 
az ô bajára ez a legjobb orvosság.

Legközelebb, amikor az anyós megint 
elkezdett kárálni, a székely szó nélkül 
pofon teremtette. S lám, az orvosság 
hatott, az asszony elcsöndesedett.

Amikor a székely ismét elment a 
gyógyszertárba, a patikus megkér-
dezte:

--- No, használt a múltkor a gyógy-
szer?

--- Hogy használt-e? Mihelyst bead-
tam egy porciót, nyomban meggyó-
gyult. A második pofonra... (ezzel ké-
pen teremtette a patikust) –-- már nem 
is volt szükségem, hát visszahoztam!

* * *
--- Mi áll meg hô hatására?
--- ???
--- A lovaskocsi.
--- ???
--- Hôôô!

* * *
A kisbéka sétál az úton.
Egyszer csak egy elágazáshoz ér és 

megdöbbenve olvassa:

Egyperces tudomány

A gésák titkos élete: 
mi igaz és mi nem

A japán gésák jellegzetes alakját szá-
mos hiedelem és egyben tévhit veszi 
körül, köszönhetôen az életmódjuk 
zártságának és titokzatosságának. Cik-
künkben utánajártunk, miknek van 
valóságalapja a legendákból, és mivel 
járt egy lány számára, ha gésaságra 
adta a fejét?

A gésákkal kapcsolatos félreértések 
egyik leggyakoribb változata, hogy 
valamiféle különleges, elôkelô prosti-
tuáltaknak, kurtizánoknak tartják 
ôket. Pedig ez egyáltalán nem igaz: a 
gésák szórakoztató mûvészek, akik 
szigorú képzésben vesznek részt ze-
nélés, táncolás, éneklés és társalgás 
terén is. Igaz férfiakat szórakoztatnak, 
de csak az említett módokon, így ha 
nagyon le akarnánk fordítani mai és 
nyugati kifejezésekre a tevékenységük 
lényegét, még leginkább egyfajta ma-
gasan képzett luxusescortlányoknak 
hívhatnánk ôket, a szó szexuális fel-
hangjaitól mentesen.

A régi Japánban igazi kiváltságnak 
számított, ha egy lány gésává válha-
tott, és elérhette a teljesen kiképzett 
rangot, azaz „geiko” lehetett. Azok a 
lányok, akik 21 éves koruk alatt is már 
gésának tanultak, „maiko” megjelölést 
kaptak. Persze olyanok is gésák lehet-

igazi szabadságot: a napjaik meghatá-
rozott szabályok szerint zajlottak, a 
gésaházakban laktak, és hiába nem 
viselték a jellegzetes sminket és öltö-
zéket olyankor, amikor nem dolgoztak, 
igazi magánéletük, pláne szerelmi éle-
tük nem nagyon, vagy csak nagyon 
titokban lehetett a foglalkozásuk mel-
lett.

A szilva
Német kutatók szerint a szilva meg-

akadályozza a vastagbélrákot! A Ber-
lini Egyetemen nemrég elvégzett ku-
tatás szerint azok az emberek, akik 
három héten keresztül, naponta legke-
vesebb hat szem szilvát, akár nyersen, 
vagy szárítva elfogyasztanak, mege-
lôzhetik a csontbetegségeket, csök-
kenthetik a rossz koleszterinszintet, és 
a vastagbélrák kialakulását is elkerül-
hetik.

Ha kicsit több szilvát eszünk a kelle-
ténél, akkor érvényesülhet ennek a 
csodálatos gyümölcsnek a hashajtó 
hatása, ami azért remek, mert a fölös-
leges salakanyagoktól megszabadulhat 
szervezetünk. Emellett az idegrend-
szerünkre, a májunkra, a gyomor-
savtúltengésre, a gyomorfekélyre, a 
vesékre, és a vastagbélre is gyógyí-
tólag hat.

A szilva sötétkés, sötét vöröses színét 
egy sajátos polifenol anyagnak kö-
szönheti, amely rendkívül hatékony 
antioxidáns, ötször erôsebb, mint a 
bétakarotin, ötvenszer erôsebb, mint 
az E-, és hússzor, mint a C-vitamin. A 
szilvából készült finom lé, étkezés 
elôtt egy félórával elfogyasztva, nagy-
szerûen serkenti az immunrendszert, 
így védve leszünk a fertôzésektôl. 
Segít beindítani az emésztést, meg-
szünteti a székrekedést, és még a fo-
gyókúrázók is bátran ihatják a szilva 
levét, hiszen megszabadít a felesleges 
zsírszövetektôl, méregtelenít.

Legalább napi egy pohárral ajánlott 
meginni.

Íme, a szilva még jó néhány 
egészségvédô tulajdonsága :

1. Ha naponta legalább három szilvát 
megeszünk, az erôs antioxidánsok el-
távolítják azokat a hibás agysejteket, 
amelyek a memória romlásáért fele-
lôsek.

2. A szilva kalóriában szegény, egy 
szemben mindössze 30 kalória van, ez 
a napi szükséglet (2 ezer kalória) 1,5 
százalékát teszi ki.

3. Megelôzhetôk a szívet érintô be-
tegségek is. A szilva ugyanis zsírokban 
szegény, egy darabban 0,2 gramm 
természetes zsír található, ami ráa-
dásul nem is telített, amely a keringési 
rendszernek is gondot okoz ugyebár.

4. A nyers gyümölcs tele van 
egészséges szénhidráttal, azonban vi-
gyázni kell a szárított változattal, mert 
ebben már a szénhidrát mértéke 
igencsak magas, ezért óvatosan kell 
fogyasztani, hiszen hosszabb távon 
megemelkedhet a vércukorszint.

5. C-vitaminban gazdag gyümölcsrôl 
van szó, a napi szükséglet 7 százalékát 
fedezi egy szilva.

6. Megvéd a rákos betegségektôl, 
mivel antociánt tartalmaz, de a vér-
szegénységben szenvedôknek is na-
ponta kellene a szilvát fogyasztani.

7. Megelôzhetô a nyers gyümölcs 
rendszeres fogyasztásával a cukorbe-
tegség, a vesék és csontok élettartama 
tovább tarthat.

„Balra a szépek, jobbra az okosak.”
A kisbéka felsóhajt:
--- Most szakadjak ketté?

* * *
Tyúk fut a kakas elôl, és közben 

gondolkodik.
„Ha megállok, könnyûvérûnek hisz. 

Ha nem, frigidnek. Inkább csak vé-
letlenül elesek...”

* * *
Egy angol, egy francia és egy orosz 

beszélget arról, hogy mi a legnagyobb 
élvezet a világon.

Az angol:
--- Kérlek szépen én amikor jól ki-

golfozom magamat délelôtt, délután 
kimegyek a lóversenyre, este pedig 
egy jó szivar mellett elüldögélek a 
klubban, nincs ehhez fogható élvezet...

A francia:
--- Szerintem nincs annál semmi jobb, 

mint amikor megveszek egy láda 
francia pezsgôt, felcsábítok magamhoz 
egy gyönyörû francia lányt, és haj-
nalig szórakozunk...

Az orosz:
--- Nem tudtok ti semmit az élve-

zetekrôl, az igazi az, amikor egy no-
vemberi hajnalon arra riadsz, hogy 
egy kocsi áll meg a bérház elôtt, vadul 
feltépik a lépcsôház ajtaját, vastag 
csizmák dobogása hallatszik, majd 
vadul dörömbölnek az ajtódon. Te 
kitámolyogsz és lassan kinyitod az 
ajtót. „Maga Igor Grogovics?” --- 
üvöltik.

Te pedig kárörvendve válaszolod: 
„Nem, ô eggyel feljebb lakik!”

* * *
Két rendôr beszélget:
--- Képzeld, mennyit változott a világ. 

Eddig nem is lehetett a vallásról 
beszélni, most meg a rádió bemondta a 
vatikáni idôjárást is.--- Tényleg?

--- Persze. Ma reggel a rádióban hal-
lottam, hogy Pápa felett tiszta az ég.

* * *
--- Mondja meg, drága Jucika: Van-e 

szebb két szó annál, hogy „Szeretem 
magát”?

--- Igen, van. Az, hogy „Feleségül ve-
szem”.

tek késôbb, akik nem voltak maikók, 
de nagyobb presztízsûnek számított az 
olyan gésa, aki maiko is volt.
Hogyan fordulhatott elô, hogy 

mégis összekapcsolódott a gésák 
neve a prostitúcióval is? Úgy, hogy 
mivel ez a szakma olyan nagy tisz-
teletnek örvendett, idôvel bizonyos 
prostituáltak elkezdték magukat kiug-
rott gésaként, vagy szimplán megkap-
ható gésaként reklámozni a több kun-
csaft reményében, pláne, miután 
világszerte ismertté vált ez a fogalom, 
és jöttek a (szex)turisták is. Persze en-
nek megfelelôen le is másolták a gésák 
tipikus megjelenését és öltözködését, 
egy apró, de annál fontosabb különb-
séggel.
A kimonón kívül hordott selyem-

övet ugyanis a gésáknál hátul, míg 
a prostituáltaknál elöl megkötve 
láthatjuk.

Hátul ugyanis csak más segítségével 
lehetett megkötni ilyen módon az övet, 
ami nem volt túl praktikus egy öröm-
lány számára, akinek naponta többször 
kellett ki-be bújnia a kimonóból --- míg 
a gésáknak voltak saját öltöztetôik. 
Ugyanakkor az igazi gésák esetében is 
létezik egyfajta kitartottság intézmé-
nye: ha egy gazdag férfi, „danna” 
pártfogásába vesz egy gésát, onnantól 
kezdve ô fizeti minden költségét, és 
cserébe neki bármikor a szolgálatára 
van ---, hogy milyen módokon, az már 
viszont csak kettejük megállapodásán 
múlik.
De hogyan vált valaki gésává?
Voltak lányok, akiket eladott a csa-

ládjuk a gésaházaknak, igaz, ez inkább 
szegényebb környékeken fordult elô. 
Voltak, akik számára öröklôdött a gé-
saság: a gésák lányai gyakran szintén 
az anyjuk foglalkozásába nôttek bele. 
És voltak, akik maguktól akartak egy 
kivételezett, ha úgy nézzük, fénnyel-
csillogással-megbecsüléssel övezett 
kaszt tagjai lenni, már persze ha meg-
volt egyáltalán ehhez a szépségük.

A gésák kiképzése különbözô fázisok-
ból állt. Az elsôben a fiatal lányok 
afféle cselédként szolgáltak a gésahá-
zakban, miközben tanórákra jártak, 
ahol megismerkedtek a tradíciókkal, 
öltözkedési- és beszédleckéket vettek. 
Ha egy bizonyos, meghatározott tánc-
elôadás vizsgájával sikeresen teljesí-
tették ezt a fázist, a következôben már 
felmentették ôket a cselédi feladatok 
alól. Ezután már „terepen” tanultak 
tovább, igaz, elôször csak kísérôként, a 
háttérben maradva, szigorúan csend-
ben. Majd jött a harmadik, „maiko” 
fázis, ami már évekig is eltarthatott, és 
ezalatt a gésajelölt egy nála idôsebb, 
már teljes jogú gésával párban dolgo-
zott a különféle alkalmakkor, afféle 
mester és tanítványa személyes ki-
képzésben részesülve.

Az idôsebb gésa megtanította min-
denre, amit ô maga tudott a teacere-
móniáktól kezdve a virágdíszítésen át 
a hangszeres elôadásokig és a megfe-
lelô kommunikációig a férfiakkal. 
Közben kialakították a gésajelölt saját 
stílusát, és kiválasztották a leendô új 
nevét.

Amikor pedig a gésajelöltbôl gésa 
lett, már teljes árat kellett fizetni a 
szolgáltatásaiért a vendégeknek. Ami 
nem volt kevés: csak a legelôkelôbbek 
engedhették meg maguknak, hogy a 
szórakozásukat ilyesmivel dobják fel. 
A leghíresebb gésák pedig olyan nép-
szerûségnek örvendtek, mint ma a 
filmsztárok. Viszont nem élvezhettek 



05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens 
06:25 Világ
06:45 Summa 
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Önkéntesek
09:10 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:45 Nagyok
Szervátiusz Tibor
10:15 Ridikül   Járt utat a 

járatlanért elhagyni?
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 Ragaszkodom a sze-

relemhez (1943) Magyar 
filmvígjáték  Az ötven felett 
járó Dr. Bajor Kálmán  ügy-
véd beleszeret barátja tit-
kárnôjébe, a húszéves Tö-
rök Valiba. Valit elhódítja 
fiatal udvarlójától, és fele-
ségül kéri a lányt. Az ügy-
véd úr lánya, Mimi nem né-
zi jó szemmel a készülô há-
zasságot, de nem tudja le-
beszélni apját. Nôi logikával 
oldja hát meg a dolgot. Lát-
szatra beleszeret apja ba-
rátjába,  Árpád bácsi tény-
leg beleszeret a csinos lány-
ba…
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Médiaklikk 
13:45 Ízôrzôk (2016
Nagydobos– egy kis falu a 

keleti végeken, amelyet a 
sütôtök tett világhírûvé. 
14:20 Öt kontinens 
14:50 Itthon vagy! 
15:15 Roma Magazin 
15:45 Domovina 
16:15 1100  év Európa köze-

pén (1999) A történelmi 
Marosszék
16:45 Magyarország törté-

nete (2009) Kiegyezés és 
fellendülésTudják, hogy ki 
volt Pick Márk? És Herz 
Ármin? vagy stb.? 
17:20 Család-barát 
19:00 Osztálytársak (2008)
Erdélyi Zsuzsanna és Szi-

lárd Klára kettôs portréja.
19:45 „Lehettem volna...”-

Psota Irén arcai (2004)
  20:00 Hogy volt?!   Básti 
Juli felvételeibôl pályatár-
sai és barátai köszöntik 60. 
születésnapján.
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó
21:35 Tûzvonalban (2008) 
A hazugság ára Miután 

Bordás biztonságba helyezi 
Denise-t, mindkét oldallal 
szembefordul; idôre van 
szüksége, hogy megtalálja 
Demsa beépített emberét, 
ezért szeretné, ha Kolonics 
elhalasztaná az akciót.
22:30 Ridikül
Közösségek, kötöttségek?
23:25 Kulturális Híradó

00:05 Mindenki Akadémiája
00:35 Duna anzix  A bolgár 

Petôfi és a magyar Botev 
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! (2015)

Szulák Andrea felvételeibôl
02:35 Ragaszkodom a sze-

relemhez (1943)
04:05 Hogy volt?!    

Básti Juli felvételeibôl
 05:00 Híradó
 05:15 Angol nyelvû hírek

2017. október 5. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Október 9. hétfô Október 10. kedd Október 11.  szerda

Október 12.  csütörtök

Október 13. péntek Október 14.  szombat Október 15.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Család és otthon 
06:50 Magyar gazda 
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Református ifjúsági 

mûsor
08:50 Evangélikus magazin
09:15 Baptista ifjúsági 

mûsor
09:25 Unitárius ifjúsági 

mûsor
09:30 Biblia és irodalom
09:50 Reformáció hétrôl 

hétre
10:00 Nagyok Törôcsik és 

Makk filmes történetei
10:30 Ridikül
Közösségek, kötöttségek?
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Hal négyesben (1985)  

Magyar tévéjáték  Három 
korosabb kisasszony béké-
sen éldegél együtt. Egymás 
tudta nélkül évtizedek óta 
mindhármuknak viszonyuk 
van inasukkal, Rudolffal. 
Rudolf harminc évi szolgá-
lat után szeretne világ kö-
rüli útra menni, ezért pénzt 
kér mindhárom nôtôl. Mivel 
egyikük sem ad pénzt, Ru-
dolf megzsarolja ôket...
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Minden tudás
13:40 Hazajáró
14:10 Térkép
14:40 Életkor 
15:05 Srpski ekran 
15:30 Unser Bildschirm 
16:00 Útravaló
16:15 1100  év Európa köze-

pén Nagyszeben és környéke
16:50 Magyarország törté-

nete (2009)A századforduló 
„boldog békeévei”
17:20 Család-barát 
19:00 Magyar rock (2011) 
20:00 Budavári Palotakon-

cert (2017)  Sissi nyomában
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Tûzvonalban (2008)
A leszámolás Bordás várat-

lan húzása lehetôséget biz-
tosít Demsának a leszámo-
lásra. Az összecsapás Savig-
ni embereivel számtalan 
meglepetéssel szolgál, de a 
legégetôbb kérdésre to-
vábbra sincs válasz: hol van 
a nagy értékû kábítószer-
szállítmány?
22:35 Ridikül
Nincsenek véletlenek?
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:35 Duna anzix (2011) 
 Pipadohány, feketekávé és 

füstölô - Nikápoly és Turnu 
Magureze
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Hogy volt?! (2015)
Margitai Ágira emlékezünk
02:30 Hal négyesben (1985) 

Magyar tévéjátékSzereplôk: 
Kállay Ilona (Cecília), Kéz-
dy György (Rudolf), Tábori 
Nóra (Sarolta), Váradi Hédi  
03:40 Nyitott stúdió (1993)
Jánosi zenekar
04:05 Budavári Palotakon-

cert (2017) Sissi nyomában
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
06:25 Médiaklikk 
06:45 Útravaló 
07:05 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:00 Német nyelvû hírek
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:25 Útmutató 
08:55 Reformáció hétrôl
09:00 Így szól az Úr!
09:05 Kereszt-Tények
09:15 Debrecen, a reformá-

ció városa  II. János Pál 
pápa látogatásáig.
09:30 NagyokKeleti Éva II.
10:00 Ridikül  Amitmameg-

tehetsz, halaszd holnapra?
10:55 Angol nyelvû hírek
11:10 Györgyike, drága 

gyermek (1983)
Szereplôk: Balogh Erika 

(Györgyike), Békés Itala 
(Pavlits Lóri), Incze József 
(Tersánszky László), Kiss 
Mari (Ida), Pártos Erzsi 
(Mikár Ferencné), Schütz 
Ila (Anna),  Sztankay István 
(Hübner Félix), Zenthe Fe-
renc (Mikár Ferenc)Györ-
gyike 17 éves, illúziókkal 
teli színinövendék fellázad a 
szülei által szorgalmazott 
gazdag nagyiparossal kö-
tendô házasság ellen.  Férj-
hez megy, hogy megtanulja, 
hogyan kell „úri” nônek lenni.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Kék bolygó 
13:45 Opera Café
14:15 Magyar Krónika
14:45 Család és otthon 
15:10 Rondó
15:45 Kvartett 
16:15 1100  év Európa kö-

zepén (1999) Kolozsvár
16:50 Magyarország törté-

nete (2009)A háború vége és 
a forradalmak
17:20 Család-barát
19:00 Magyar rock (2011)
20:00 Szenes Iván írta A.val
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Tûzvonalban (2008) 
Zuhanás Bordás, Kende 

Kriszta segítségével bizton-
ságba helyezi Denise-t, a 
lány hollétérôl csak Alter 
tud. Egy haláleset miatt a 
Vám- és Pénzügyôrség egy 
’Papa” gúnynevû orgazda 
után nyomoz. Móriczmagán-
élete egészen máshogy ala-
kul, mint tervezte. 
22:30 Ridikül
Akiket a víz összeköt
23:30 Kulturális Híradó 
00:05MindenkiAkadémiája
00:35 Duna anzix (2011)
 „Bábeli zûrzavar” - Rusze, 

a bolgár Duna fôvárosa
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:35 Hogy volt?! Szirtes 
Tamás és tanítványai
02:25 Györgyike, drága 

gyermek (1983)M.-film
04:05 Szenes Iván írta A.val
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
06:25 Iskolapad
06:50 Élô egyház
07:20 Kívánságkosár - vá-

logatás
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:45 Katolikus krónika
09:15 Isten kezében 
09:50 Nagyok 
Miller Lajos
10:20 Ridikül
Akiket a víz összeköt
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 A nagymama (1985)
Magyar tévéfilmSzereplôk: 

Bessenyei Ferenc (Örkényi 
Vilmos), Csákányi László 
(Koszta Sámuel), Dajka 
Margit (Szerémi grófné),  
Gobbi Hilda (Galambosné), 
Törôcsik Mari (Lango Se-
raphine), Miskolci Új Zenei 
Mûhely, Réti Andrea, Zentai 
Lilla Szerémi gróné, egy 
leánynevelô intézet védnöke 
egy látogatás alkalmával 
rábukkan elveszettnek hitt 
unokájára, Márthára. Sze- 
retné férjhez adni másik 
unokájához, Ernôhöz, de 
amikor a nagymama rájön, 
hogy Mártha mást szeret, a 
szerelem és a szerelmesek 
mellé áll. Csiky Gergely 
színmûvének feldolgozását 
Dayka Margit jutalomjátéka 
teszi felejthetetlenné.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó 
13:20 Kosár 
13:45 Rúzs és selyem 
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:50 Esély
15:15 P’amende
15:45 Öt kontinens 
16:20 1100  év Európa 

közepén (1999) Odafent 
Szepes vármegyében 1.
16:50 Magyarország törté-

nete Konszolidáció és Trianon
 17:20 Család-barát
19:00 Magyar rock (2009) 
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó 
21:25 V4 Híradó 
21:35 Tûzvonalban (2008) 
Angyalföldi utcák Kálmán 

újra inni kezd, ami számta-
lan konfliktust okoz mind a 
magánéletében, mind a 
munkájában. Kolonicsotszo-
rongatja a határidô, és ki-
hallgatásra rendeli Denise-
t, amiért konfliktusba kerül 
Bordással. Demsát az em-
berei kiszabadítják…
22:30 Ridikül   Vidéki nôk 

nemzetközi napja
23:25 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája
00:35 Duna anzix (2011)
54. epizód - Pálmafák és 

banánfa a Duna-parton - 
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! (2015)

  Fenyô Miklóst köszöntjük
02:30 A nagymama (1985)
Csiky Gergely színmûvé-

nek feldolgozásában Dayka 
Margit jutalomjátéka.
03:45 Világörökség Portu-

gáliában (2008) 
Angra do Heroísmo
04:05 Önök kérték

 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Unió28 
06:20 Itthon vagy! 
06:45 Életkor 
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Gasztroangyal
Kakucs kiváló vadételek
09:35 Nagyok
Miller Lajos 2
10:05 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:35 Öt kontinens 
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 A csodacsatár (1956) 
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Szereplôk: Feleki Kamill 

(Brúnó), Kiss Manyi (Auré-
lia), Sinkovits Imre (Rádió-
riporter), Puskás Ferenc, 
Schubert Éva (Estella),  
Gózon Gyula (Kormányfô)
Kormányválság fenyeget 

Futbóliában, ha a kedvenc 
futballcsapat továbbra is 
folyamatosan kikap és nem 
lesz kiugró eredménye. Az 
államelnök kiosztja a 
feladatokat. Megbízza Duca 
tengernagyot, hogy kerül, 
amibe kerül, szerezze meg a 
Svájcban játszó magyar 
csapat csodacsatárát.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 MMA - portré sorozat
14:20 Hangvilla  új soroza-

tot indítunk el aHangvbelül. 
14:50 A szántó-vetô lelkész 

- Tessedik Sámuel élete 
(2015)  Munkabírása, szigo-
rú erkölcse,  egyénisége.
15:45 Hogy volt?!

  Básti Juli felvételeibôl
16:45 Új idôk, új dalai

  A klasszikus gitár
17:15 Család-barát 
18:45 Böjte Csaba gondola-

tai a 10 parancsolatról 
18:55 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2012)

  Herencsény
20:00 Mindenbôl egy van 

(2012) 1. Ajándék, 2. Ági 
nem veszi fel
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Fábry
22:50 Tóth János Próbanap 

János és Valika . 
23:25 Kulturális Híradó

  00:00 Opera Café
  00:30 Evangélium
  00:55 Himnusz
  01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

  01:35 Gasztroangyal 
  Egész évben Balaton
02:30 RÉVÉSZ GYÖRGY 

90 Micsodaéjszaka  Latabár 
Kálmán Tolnay Klári
03:45 Nyitott stúdió   

Angelitosz
04:05 Mindenbôl egy van a 

jelenetnek ezúttal is csak az 
elsô percei v. megírva
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Térkép 
06:30 Minden tudás
06:55 Kárpát expressz 
07:20 Kívánságkosár - 

válogatás
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Életmûvész (2013)
Pindroch Csaba
09:45 Nagyok Történetek 

Kodály Zoltánról
10:20 Noé barátai 
10:50 Térkép
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 120-as tempó (1937)
Magyar romantikus film  

(ff.)  Marianne, Turner ban-
kár lány imádja a sebessé-
get. 120-as tempóban szá-
guld gépkocsijával. El is üt 
egy jobb sorsra érdemes 
fiatalembert, Leviczky Ti-
bort, akit történetesen ép-
pen most akart elbocsátani 
édesapja a cégtôl. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
13:45 Reformáció hétrôl 

hétre
13:55 Peru, Chile Arequipa
14:25 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom
15:00 Tiltott zóna - 
Harctéren a vadvilág
Ismeretterjesztô film 
15:55 Önök kérték 
17:00 Ismerd meg!
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz 
Vizek hátán - Mezey 

Katalin
 20:00 Gasztroangyal 
Egész évben Balaton
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 A SZEGÉNYSÉG EL-

LENI KÜZDELEM VILÁG-
NAPJA ALKALMÁBÓL
Fekete Szivárvány  Kongói 

Demokratikus Köztársaság 
borzalmait és szépségeit, 
amit a gyerekek szemében 
láttam.  Babay János
22:30 Hogy volt?!   Charlie 

70 Horváth Károly, 
23:25 Kulturális Híradó

  00:00 Hangvilla
  00:30   Tôkéczki és Takaró: 
Rákóczi Ferenc és a sza-
badságharc
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35       Déryné ( 1951)
Magyar életrajzi film  (ff.)  
Tolnay Klári (Déryné),  

Básti Lajos,  Uray Tivadar
 03:20 V i l á g ö r ö k s é g

Portugáliában (2008)
  A batalhai kolostor
 03:45 120astempó (1937)

Magyar romantikus film  
Marianne, Turner bankár 
lány imádja a sebességet. El 
is üt egy jobb sorsra érde-
mes fiatalembert
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
06:25 Esély
06:45 Kék bolygó 
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:05 Új nemzedék
09:35 Biblia és képzômû-

vészet Ferenczy Károly: 
Ábrahám áldozata
09:55 Nagyok
Keleti Éva I.
10:30 Ridikül
Nincsenek véletlenek?
11:25 Angol nyelvû hírek
11:40 A hiba nem az almá-

ban van (1981)
Szereplôk: Fôvárosi Ope-

rettszínház Tánckara, Ha-
lász Judit (Éva), Sztankay 
István (Ádám), Tahi József, 
Férfi és nô viszonya - örök-
zöld téma, számtalan tragé-
diát és komédiát írtak már 
róla. Ez a mûsor olyan vi-
dám történeteket beszél el, 
amelyek többnyire ugyan 
nagyon is maiak, mégis az 
Édenkertig nyúlnak vissza: 
ha nem férfiak írták volna 
meg a teremtés történetét, 
akkor is Éva lett volna-e a 
„bûnbeesés” oka?  A hiba 
sohasem az „almában” van. 
S az almát Ádám és Éva 
mindig együtt eszik meg...
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda 
13:45 Noé barátai 
14:15 Nagyok 
14:45 Kárpát expressz
15:15 Hrvatska Kronika
15:45 Ecranul nostru 
16:15 1100  év Európa kö-

zepén Szamos menti domb-
ság, Mezôség, Kalotaszeg
16:50 Magyarország törté-

nete Az elsô világháború
17:20 Család-barát
19:00 Dob+basszus

  A magyar funky
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Tûzvonalban (2008) 
Egy mesterlövész magáné-

leteKolonics két hetet kap a 
rendôrségtôl, hogy megta-
lálja Savigni szállítmányát. 
Újra felbukkan Herceg, és 
tisztázódik Alter szerepe; a 
titkosszolgálat, a Malek-
ügyhöz hasonlóan most is 
nyakig benne van az ügy-
ben. Erika elhagyja Mike-ot. 
Denise élete váratlanul ve-
szélybe kerül.
22:30 Ridikül  Amitmameg-

tehetsz, halaszd holnapra?
23:25 Kulturális Híradó 
00:05MindenkiAkadémiája
00:35 Duna anzix (2011) A 

Dunába mártózva menekül 
a magyar király - 
00:55 Himnusz 
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek 

 01:35 Hogy volt?! (2015)
Für Anikó születésnapjára
02:30 A hiba nem az 

almában van (1981)
03:35 Magyarország, sze-

retlek!
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

HAJÓKIRÁNDULÁS
Új-Zélandra

Csatlakozzon magyar csoportunkhoz

2018. január 10-én indulva Melbourne-böl. 
Visszaérkezés  január 23-án szintén Melbourne-be.

Mielôbbi jelentkezéseket várjuk irodánkban.
Nagy Margaret  - 0412 033-757  számon elérhetô.
(33 éve a magyar és ausztrál úti közösség szolgálatában)

Hajóutak, repülôjegyek, autóbusztúrák, 
kocsibérlés a világ minden tájára.

Specialitásunk a magyarországi gyógyfürdôk.

DANUBE   TRAVEL   AGENCY
Email:  danubetravel@ihug.com.au

Tel: (03) 9530-0888        Mob: 0412 033-757

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

MEGHIVÓ
A Szent Erzsébet 

Idôs Magyarok Otthona
2017. október 14-én, szombaton du. 2 órai 

kezdettel tartja

2017. Évi Közgyûlését
 a Szent Erzsébet Otthon ebédlôje 

melletti társalgóban.
Lakóink rokonait, barátait, érdeklôdôket

szivesen látunk.
 1 Symonds Rd. Dean Park, NSW 2761 

Barko Lajos otthonba került és 

CIMBALOM ÉS HEGEDÛK EL-

ADÓK. Érdeklôdés Tom Bozsan-nál 

tombozsan@gmail.com vagy Mobile:

0403 188-794

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

SYDNEYBEN ÉLÔ szakképzett 

ápolónôként gyermekfelügyeletet, 

idôs gondozást vállalok, a hét minden 

napján, éjszaka is. 

Elérhetôség: 0410 764-111

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.

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 


