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MAGYAR
meghúzódik.

A jövôre vonatkozóan az államtitkár az adatok további javulását várja, mert 
2017-ben is tovább csökkent a munkanélküliség, és tovább emelkedett a foglal-
koztatás, a minimálbér jelentôsen nôtt, és a gazdaság növekedése is gyorsul.

Czibere Károly hangsúlyozta nem az ország eladósítása árán javultak az 
adatok. Mérséklôdött a szegénység, miközben az államadósság csökkent --– 
mondta.

A KSH most tette közzé a háztartások életszínvonala, 2016 címû kiadványt, 
amelyben rámutattak: a teljes lakosság 25,6 százalékát érinti a szegénység és a 
társadalmi kirekesztôdés kockázata, ami 0,7 százalékpontos csökkenés az elôzô 
évhez képest.

A visegrádi négyek zenei örökségét 
ünneplik a Virtuózok újévi 

koncertjén
A visegrádi négyek zenei örökségét ünneplik a Virtuózok újévi koncertjén a 

Zeneakadémián, a hangversenyt január elsején élôben közvetíti a közmédia --- 
hangzott el a rendezvényrôl tartott pénteki budapesti sajtótájékoztatón.

A koncerten elôször lép együtt színpadra a klasszikus zenei tehetségkutató 
eddigi három évadának fôdíjasa: Kristóf Réka, Kökény Tamás és Lugosi 
Dániel Ali. Fellép a koncerten a lengyel szaxofonos, Lukasz Dyczko, a fiatal 
zenészek eurovíziós versenyének elsô helyezettje és a cseh zongoramûvész Jan 
Vojtek, aki a Zeneakadémia hallgatója. A hangverseny sztárvendége Miklósa 
Erika és Horti Lilla operaénekes, valamint Kelemen Barnabás hegedûmû-
vész lesz.

Vaszily Miklós, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelô Alap 
(MTVA) vezérigazgatója elmondta, hogy az MTVA elkötelezett az értékek gon-
dozása mellett, ezért is találta meg méltó helyét a Virtuózok a közmédia kínála-
tában. A koncertet a Bartók Rádió és a Duna televízió élôben közvetíti 
január elsején.
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DUDÁS GERGELY 
MÁR MOST KAMUZIK
Viszonylag nagy médiafelületen nép-

szerûsíti készülô online portálját Du-
dás Gergely, az Index egykori fôszer-
kesztôje. A Politis.hu alapítóját behívta 
már a Hír TV, nyilatkozott a HVG-nek. 
Megy az ingyenreklám. Mondanunk 
sem kell, hogy az új online lap totál 
független lesz és nagyon nyitott. A 
leendô vezetôtôl megtudjuk, hogy lesz 
ott ideológiai árokbetemetés, a múlt 
teljes feldolgozása, témákban való el-
mélyedés, a törésvonalak megszünte-
tése, minden ami szem-szájnak ingere.

„A Politis megadhatja a mélységet, 
hogy a szokott törésvonalakat megha-
ladva tudjon tájékozódni az olvasó. 
Nézzük a kerítésügyet, az automati-
kusan abba a dimenzióba kerül, hogy 
demokraták vagyunk vagy fasiszták. 
Ha ezt ennyire leegyszerûsítjük, ak-
kor nem tudunk semmit kibeszélni, 
vagy egymással vitatkozni, és megér-
teni a másikat.”

Mielôtt még azt hinnénk, hogy mega-
lakult a Béketábor, vagy hogy Dudás 
Gergely elvtársi csókkal kívánja kö-
szönteni Bencsik Andrást, a fôszer-
kesztô sokat mondóan kijelentette, 
hogy új projektjében sok újságíróra 
számít, de a Magyar Idôkbôl biztos 
nem venne fel munkatársat.

Azt nem tudjuk, hogy a Magyar Idôk 
szerkesztôségébôl ismer-e bárkit Du-
dás Gergely, de mindegy is. Ennyit az 
árokbetemetésrôl és az egymás közti 
párbeszédrôl.

(Magyar Idôk)

„DEMOKRATIKUS” 
ELLENZÉK

Szinte az egész országot maga alá 
gyûrte a Fidesz, de akadnak községek 
és városok, ahol a demokratikus ellen-
zék irányít –-- olvasom a nem kicsit 
dramatizált fogalmazást a Népszava 
november 30-i számában.

Nem emlékszem pontosan, a baloldali 
sajtó lemezjátszója mikor tette fel elô-
ször ezt a „demokratikus ellenzék”-
lemezt, de ma már annyira túl van 
játszva, hogy nemhogy recseg, de 
egyenesen szétesik tôle a komplett 
masinéria. Orrvérzésig erôltetik ezt a 
“demokratikus ellenzék”-dumát.

Nos, nézzük. Közjogi értelemben ter-
mészetesen minden ellenzék demokra-
tikus. Hiszen demokratikus választá-
son maradtak alul, és kerültek ellen-
zékbe, nem pedig kormányra. Innen 
nézve igaz a mantra. Ám itt közel sem 
errôl van szó. Hanem arról, ez egy 
szimpla kirekesztô szöveg.

Pszichés funkciót tölt be az ellenzék 
viharvert lelkiállapotában. Azt a lát-
szatot igyekszik kelteni, alaposan rá-
görcsölve, hogy ma a politikai életben 
csak az ellenzéki baloldal demokra-
tikus, legitim és legális.

A kormányoldal antidemokratikus, 
törvényellenes, és milyen jó lenne 
betiltani, ha már választáson legyôzni 
nem lehet. Ez a mentális alapállás 
újabb bizonyíték arra, hogy az ellenzék 
pont az ellenkezôje annak, amit hí-
resztel magáról. Antidemokratikus és 
kirekesztô. Lazán fütyül két demokra-
tikusan lezajlott választás eredményé-
re, pedig nagyon elverték mindkétszer, 
ráadásul most is erre kell készülnie.

Nem csoda, hogy a „demokratikus 
ellenzék” hetedik éve nem lát tovább 
önmaga mindenkit meggyôzô tehetet-
lenségén, sajtója pedig ehhez tartja a 
mikrofonállványt.

(Magyar Idôk)

Elindult a Baptista Szeretetszolgálat 
Cipôsdoboz akciója

Kezdetét vette a Baptista Szeretetszolgálat Cipôsdoboz akciója, amelynek 
keretében idén hatvanezer doboznyi ajándék összegyûjtését tûzte ki célul a 
szervezet.

A Baptista Szeretetszolgálat 14. alkalommal szervezi meg országos karácso-
nyi adománygyûjtô akcióját az adventi idôszakban, amelynek keretében idén 
országszerte 200 gyûjtôponton várják december 20-ig a gyerekeknek szánt, 
ajándékokkal megtöltött dobozokat --– mondta el Hári Tibor, a Baptista Sze-
retetszolgálat ügyvezetô igazgatója az akció megnyitóján, a budapesti Deák 
Ferenc téren.

Aki nem tud ajándékot készíteni, az a 1355-ös telefonszámon hívásonként 300 
forinttal vagy a szervezethez önkéntesként csatlakozva is segítheti az akciót.

Az ügyvezetô felidézte, hogy az adománygyûjtés 2004-es elindulásakor 
csupán egy gyûjtôponton várták az ajándékokat, amelyekbôl az elsô évben 5000 
darabot sikerült összegyûjteni. Idén már mintegy 1000 önkéntes segíti a 
szervezet 3000 dolgozóját, akik 200 helyszínen várják a gyerekeknek szánt, kor 
és nem szerint felcímkézett cipôs dobozokat, amelyekbôl tavaly 41 ezer 170 
darabot sikerült összegyûjteni.

A csomagokba elsôsorban játék, könyv mellett nem törékeny holmikat és 
nem romlandó édességeket várnak elsôsorban. A doboz alját és a tetejét külön 
kell becsomagolni, és fel kell tüntetni, hogy milyen nemû és korú gyermeknek 
szánják az ajándékot.

Vujity Tvrtko, a Baptista Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete a ese-
ményen kiemelte: a Deák téri ponton leadott dobozokat nyomkövetôvel is 
ellátják, így az ajándékozó a feladástól egészen a célba érkezésig végigkövetheti 
a doboz útját.

Idén a Liliput Játékvilág jóvoltából a cég weboldalán online is lehet ajándékot 
készíteni. A virtuális kosárba került termékeket a vállalat dobozba teszi és 
eljuttatja a szeretetszolgálathoz, amely a többi ajándékkal együtt ezeket is ren-
dezvényein osztja szét a rászorulók között.

A kormány köszönetet mond 
a nemzeti konzultációban 

résztvevôknek
A kormány köszönetet mondott a nemzeti konzultációban részt vett minden 

állampolgárnak, akik a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára 
szerint ezzel a demokratikus párbeszédet erôsítették Magyarországon.

Dömötör Csaba Budapesten tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a pénteki 
határidôig jóval több, mint kétmillió ember vette a fáradságot, hogy postai vagy 
internetes úton kitöltse a kérdôíveket, ezzel pedig messze a mostani lett minden 
idôk legsikeresebb konzultációja.

Álláspontja szerint ezért épp annyira jár a köszönet azoknak is, akik részt 
vettek a konzultáció lebonyolításában. Az államtitkár köszönetet mondott azon 
dolgozóknak, akik a kézbesítésben, a nyomdai kivitelezésben, a szállításban, a 
válaszküldemények feldolgozásában és kiértékelésében részt vettek, illetve 
részt vesznek.

Egymillióval csökkent 
a szegénységnek kitettek száma
Tovább csökkent a szegénységnek kitettek száma Magyarországon a Köz-

ponti Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint, a folyamatok a 2012 
óta megkezdett trendbe illeszkednek –-- mondta Czibere Károly, az emberi 
Erôforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért 
felelôs államtitkára az MTI-nek.

Tájékoztatása szerint az elmúlt négy évben közel egymillióval csökkent a 
szegénységnek kitettek, vagy azzal veszélyeztetettek száma. Arról is beszélt, 
hogy négy év alatt felére, 14 százalékra mérséklôdött azok aránya, akiknek 
nehézséget jelent a váratlan kiadás, vagy a lakás kifûtése.

Az államtitkár örömtelinek nevezte, hogy a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
szegénység is csökkent, mert kevesebb a munkanélküli, a mélyszegénységben 
élôk száma pedig 465 ezerrôl négy év alatt 114 ezerre esett.

Czibere Károly elmondása szerint fontos elôrelépés, hogy a romák körében 
is javult a jövedelmi helyzet, de még mindig magas a nélkülözök száma.

A javuló adatok hátterében az államtitkár szerint a foglalkoztatás bôvülése, a 
jövedelemnövekedés, a rezsicsökkentés és a devizaadósok megmentése is 



Egyre több kínai keres lakást 
Magyarországon

A kínai miniszterelnök magyarországi látogatása eredményeként több 
jelentôs beruházás indulhat el, amelyekkel szorosabbá válhat a gazdasági 
kapcsolat Magyarország és Kína között. Emiatt a magyarországi lakások iránt 
érdeklôdô kínai vevôjelöltek száma is tovább nôhet. Az Ingatlan.com elemzése 
szerint ez már eddig is jellemzô folyamat volt: az idén már 40 százalékkal több 
érdeklôdés érkezett Kínából a magyarországi lakóingatlanokra, mint 2016-ban.

Az összeállítás szerint a Kínából érkezô érdeklôdések hat-nyolc budapesti 
kerületre koncentrálódnak. A lakáskeresôk körében a budai II. és III. kerület 
számít a legnépszerûbbnek, ahol vannak érdeklôdôk a 80 millió forintos 
ársávban is. A befektetési szándék miatt a belvárosi V. és VI. kerület is kedvelt 
a kínaiak körében.

Balogh László, a portál vezetô gazdasági szakértôje hangsúlyozta: az 
elemzés célzottan a külföldi országokból érkezô kereséseket vizsgálta, amely-
hez hozzájön a már Magyarországon élô kínai állampolgárok által támasztott 
kereslet.

A hirdetési oldal adatai szerint egyébként Németországból van a legélénkebb 
érdeklôdés magyarországi lakóingatlanokra, ahonnan egy év alatt 27 százalék-
kal nôtt a keresések száma. Az Egyesült Királyságból 10 százalékkal többen 
kerestek hazai ingatlant, az Ausztriából jövô érdeklôdések 30 százalékkal nôt-
tek.

Balogh László megjegyezte, az európai országokban látható kereslet egy 
része befektetési célú, mivel a hazai lakások a 2014-ben kezdôdô áremelkedés 
ellenére is viszonylag olcsónak számítanak nemzetközi és régiós összevetésben 
is. Ugyanakkor számottevô részt tesznek ki az ezekben az országokban élô, 
dolgozó magyarok is. Ôk egyfelôl itthoni ingatlanjukat árulják, sokan közülük 
viszont itthon szeretnének lakást vásárolni.

Soros több mint 130 milliót adott 
egy pécsi alapítványnak

Mintegy 500 ezer dollárt, azaz 130 millió forintot kapott Az emberség erejé-
vel elnevezésû alapítvány Soros György alapítványától ---- hangzott el az M1 
szombat esti Híradójában.

Nyirati András, a pécsi alapítvány elnöke elmondta: a pénzt a dunántúli 
régió civil szervezeteinek megerôsítésére kapták; a támogatási szerzôdést már 
alá is írták.

„Törvényileg sem tehetjük, hogy politikai tevékenységet folytassunk. Tehát 
bennem ha bármi ilyen veszély felmerült volna, hogy ez a program ez ilyet 
valósítana meg, akkor nem is írhattam volna alá” –-- fogalmazott az alapítvány 
elnöke.

A héten egy hírportál számolt be arról, hogy vidéki terjeszkedésbe kezd a 
Soros Györgyhöz kötôdô Nyílt Társadalom Alapítvány, amely hamarosan több 
százezer dollárt oszt majd szét dél-dunántúli és észak-alföldi civil kezdeménye-
zések között, így szállva szembe a kabinettel.

Az abcug.hu portálon megjelent cikkben azt írták, a lépés illeszkedik az új 
stratégiába, amely aktívabban lép fel a kormányzati támadásokkal szemben.

A Híradóban idézték Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelôs 
államtitkárt, aki a mûsorban arról beszélt, hogy Soros György vidéki civil 
központjai az üzletember céljait segítenék: a bevándorlás erôsítését, a kerítés 
lebontását és azt, hogy bevándorláspárti kormány legyen Magyarországon.

Soros György az egy nappal korábban közzétett videoüzenetei egyikében azt 
mondta: ô ugyan nincs Magyarországon, de az emberek, akiket támogat, érzik 
az „üldözést”.
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HÍREK
Semmelweis Ignác-emlékévvé 
nyilvánítja 2018-at a kormány

Semmelweis Ignác-emlékévvé nyilvánítja 2018-at a kormány, hogy méltó 
módon emlékezzen meg „az anyák megmentôjérôl” születésének kétszázadik 
évfordulóján –-- derül ki a Magyar Közlönyben megjelent egyik kormányhatáro-
zatból.

A kabinet mind az anyaországban, mind a határon túl és diaszpórában élô 
magyarság körében támogatja és szorgalmazza olyan rendezvények szervezé-
sét, valamint oktatási anyagok készítését, amelyek Semmelweis Ignác orvos 
munkásságához kötôdnek, és hozzájárulnak a méltó megemlékezéshez.

A kormány felhívja az emberi erôforrások miniszterét, hogy a nemzetgazda-
sági miniszter bevonásával december 15-éig készítsen elôterjesztést az emlékév 
keretében megvalósítandó programokról –-- olvasható a határozatban.

Semmelweis Ignác (1818-1865) a magyar orvostudomány egyik 
legnagyobb alakja. Ô vette észre elôször, hogy a gyermekágyi láz fertôzés 
következménye, és a fertôzést az orvos keze terjeszti.

Már a gyógykezelés alatt játszóházat mûködtetünk a klinika területén: a 
nôvér kíséri az infúzióra kötött gyermeket, aki rajzol, fest, szô, kézmûveskedik, 
zeneterápiás foglalkozásokon vesz részt.

A beteg gyermek azt az óvodás, kisiskolás életet élheti, amit egészséges 
társai. Nemcsak a teste, hanem a lelke is épül. Jön hozzá a pedagógus, a gyógy-
tornász, a foglalkoztató. Amióta ilyen programok vannak, nagyon kevés gyer-
mek szigetelôdik el véglegesen a betegsége miatt.

A napokban például Tihanyban ötven daganatos és leukémiás gyerek vehet 
részt egy aktív rehabilitációs programon, ahol megtapasztalják azt, hogy kor-
társaikhoz hasonlóan ôk is tudnak teljes életet élni –-- tette hozzá.

Vezetett országkóstolón mutatjuk 
meg Magyarország értékeit

Champagne, Portó, Barcelona és Szicília után hazánkat érte az a megtisztel-
tetés, hogy otthont adjon a borturizmus legnagyobb presztizzsel bíró nemzetközi 
eseményének. A rendezvény minden évben más-más jelentôs borturisztikai 
régióban zajlik.

A 2017 márciusában a Szicíliában megrendezett konferencián vett részt 
elôször a Magyar Turisztikai Ügynökség, arany fokozatú támogatóként. A 
Nemzetközi Borturisztikai Konferencia és Kiállítás szicíliai állomásán Magyar-
ország abban az elismerésben részesült, hogy elnyerte a jövô évi nagyszabású 
borturisztikai esemény rendezési jogát. A rendezvény járt már korábban 
Champagne-ban, Portóban és Barcelonában is.

Ez már önmagában egy tisztes elismerés, de igazán büszkén tehetjük hozzá, 
hogy ez lesz a konferenciasorozat tizedik, jubileumi rendezvénye.

A 2018-ban tehát lehetôségünk lesz bemutatni Magyarország borvidékeit a 
nemzetközi szakmai közönségnek. A háromnapos eseményen évente nagyság-
rendileg 300 borturisztikában érdekelt cég képviselteti magát, a világ különbözô 
pontjairól érkezô szakemberekkel; borturisztikai utazási irodák és szakmai 
szervezetek képviselôi találkoznak hazánk értékeivel. Az International Wine 
Tourism Conference, Exhibition & Workshop (IWINETC) konferencia elôadásai 
mellett egy vezetett ország-kóstolón keresztül is képet kapnak majd hazánk 
borairól, borturisztikai lehetôségeirôl.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal
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NO WIN, NO FEE

A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE
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www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000
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Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

NINCS DEMOKRÁCIA 
AZ EU-BAN

A Chatam House –-- ha már a magyar 
kormányon kívül más nem meri megtenni 
–-- megkérdezte az embereket arról, mit 
is gondolnak az EU törekvéseirôl.

A kutatást elemzô cég 5 csoportba 
osztotta az európaiakat:

–-- Bizonytalan Európaiak vannak leg-
többen (36%). Ahogy a kutatás fogalmaz, 
ôk azok, akiket „rá kell beszélni az EU-ra”. 
Ôk azok, akik vesztesnek érzik az EU-s 
projektben részvételüket és nem szeret-
nék, ha az EU-s bürokrácia elhatalmasod-
na.

A kutatást végzôk különös értelmezést 
adtak ennek a csoportnak. Annak a logi-
kának megfejtés bizonyára érdekes len-
ne, miért is kell rábeszélni valakit arra, 
amit nem szeretne (központosított hata-
lom, bevándorlás…). A „rábeszélés” mi-
kéntjérôl pedig Magyarország kormánya 
bizonyára könyvek tucatjait írhatna…

–-- Elégedett Európaiak (23%). Nekik 
minden jó, ahogy van. Köszönik szépen 
bejött az EU, maradjon a status quo. És 
szerintük sem kell több hatalom az EU-
nak.

–-- EU ellenesek (14%). Szerintük az EU 
nem demokratikus.

–-- Csalódott Európa-pártiak (9%). Ôk 
több hatalmat szeretnének az EU-nak.

–-- Megszorítások ellenzôi (9%). Nem 
hisznek az EU-s demokráciában, úgy 
vélik az EU nem jár elônyökkel.

Nagy matek nem kell, hogy következ-
tessünk. Az Európai Egyesült Államokat 
kívánók aránya mindössze 9%. Hogy a 
hazai „demokratikus” ellenzék is megért-
se: tíz emberbôl kevesebb, mint egy!

A Chatam House így számokkal támasz-
totta alá, hogy Jean-Claude Juncker, az 
általa vezetett bizottság, na meg az Eu-
rópai Parlamentbe bejutott sokadrangú 
politikai bábok tömege –-- Soros György 
barátai –-- ennek a kisebbségnek a nevé-
ben valósít meg diktatúrát az emberek 81 
százalékával szemben.

(Magyar Idôk)

FELNYERÍTETT SOROS 
ÁLLATORVOSI LOVA

Az Amnesty Internatiolnal portugál tag-

ja ócsárolta a magyar és lengyel kor-

mányt.

Pontosan felmondta házi feladatát a ma-

gyar közmédiának nyilatkozó portugál 

szocialista EP-képviselô, Ana Gomes, a 

haladó szellemû, brüsszelita.

Tehát, „Magyarországon megszûnôben 

van a demokrácia, Orbán Európa-ellenes 

és antihumánus módon cselekedett a 

2015-ös migránsválság idején, az Európai 

Néppártnak ki kéne zárnia soraiból a ma-

gyar kormánypártot, mellesleg a lengyel 

kormány náci és fasiszta.”

A 2015-ös krízisben az egyetlen antihu-

mánus cselekedet a meghívás volt. Tény, 

hogy az uniós sóhivatalok, amelyeknek 

egyik jeles alkalmazottja maga Gomes 

asszony is, nemhogy az özönlô tömegeket 

nem tudták és tudják szétosztani,de az 

adott személyek kilétét vagy hollétét is 

képtelenek megállapítani. Az ilyen Go-

mes-félék tevékenységének következmé-

nye, hogy jelenleg bemondott azonosságú 

migránsok százezer szám kóborolnak 

szerte Európában, akik egyben a legko-

molyabb terrorfenyegetést is jelentik a 

kontinensen.

Gomes asszony pedig, amellett, hogy a 

Soros-féle Amnesty Internationalnél sze-

repet vállal, az unió terrorellenes szakbi-

zottságának tagja is.

A kialakult terrorveszély nem csak az ô 

személyes kudarca, de tevékenyen részt 

is vesz annak fenntartásában, vagdalkozá-

sa pedig talán ennek leplezéseként tudha-

tó be.

Minden esetre a címben használt hason-

latot tovább gondolva, Gomes képviselô 

asszony méltán jelentkezhet George bá-

csinál a jól megérdemelt jutalom kocka-

cukorért.

(Magyar Idôk)

Részmunkaidôs karbantartói pozíció 
vált elérhetôvé a Melbourne-i Árpád Otthonban 

egy talpraesett, önállóan dolgozni tudó és motivált 
személy számára.

Önéletrajzokat, kísérô leveleket, illetve a pozicióval 
kapcsolatos kérdéseket az 

arpad@arpadagedcare.com.au email címre várjuk.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A hidegháború gyŒztese ebben a 

huszonöt évben saját nemzeti hagyo-
mányai és a nemzetközi nagyhatalmi 
viselkedésmód minden lehetséges 
variációját kipróbálta, ám ezek egy-
tŒl-egyig kudarcot vallottak, Moga-
dishutól Bagdadig és Kandahártól 
Bengáziig.

Ezek közül a nemzetközi viselkedés 
két, egymással szögesen ellentétben 
álló iskoláját ötvözŒ neokonzervatív 
misszió – amely 2001 és 2008 között 
érvényesült – egyszerre hitt az ame-
rikai értékek felsŒbbrendûségében és 
az amerikai érdekek „jótékony zsar-
noksággal” való megvalósításában. 
Vagyis az idealista megközelítésbŒl 
vállalta az univerzális béketeremtés 
vágyát, de nemzetközi intézményekbe 
vetett bizalmát már nem; a realista 
iskola erŒközpontú megközelítését 
szintén szelektíven hasznosította, 
amikor hitt ugyan az erŒben, de an-
nak egyensúlyát viszont nem igé-
nyelte. Vagyis mindkét iskola legrosz-
szabb vonásait házasította össze!

Nemzeteket nem lehet
demokráciába bombázni

A nemzetközi egyedül-cselekvést a 
demokrácia terjesztésével ötvözŒ „de-
mokratikus realizmus” (Max Boot) 
egymással ellentétes törekvéseinek 
súlya alatt összeroskadt, miközben 
Amerika „unipoláris pillanata” (Char-
les Krauthammer) is elmúlt. Hogy 
Trump elnök nem is definiált külügyi 
hozzáállása az intervencionista szán-
dék ravasz el nem árulásából fakad, 
vagy pedig abból, hogy ilyen gondo-
latok egyáltalán nem foglalkoztatják, 
csak találgatni lehet. Az America 
First ugyanis jelentheti az Államok – 
igencsak szükséges – önmagára kon-
centrálását és vele együtt akár a vi-
lágból való izolacionalista kivonulását 
(mint Calvin Coolidge elnök alatt), de 
az amerikai érdekek globális érvé-
nyesítésének elsŒbbségét is.

A kétciklusnyi republikánus erŒ-
kimerítés és a szintén nyolc évig tar-
tó liberális-demokrata elbizonytala-
nodás eredménye után jobban látsza-
nak az új szereplŒk a porondon: a 
term(el)ékeny indiai szubkontinens, a 
világgazdaság élére ugró nacionalis-
ta–államkapitalista Kína és a hatal-
mas eurázsiai orosz birodalom. 

Az istenek alkonya után
a titánok kora következik 

Történelmi hagyományuk, állam-
központúságuk, nagy szárazföldi ki-
terjedésük, nemzeti identitáshoz való 
ragaszkodásuk és szuverenitásuk 
védelmezése poroszosabb–spártaibb 
karaktert ad nekik annál, mint ami a 
megelŒzŒ „történelem végi” korszak 
gyakorlatát jellemezte. A világrend 
szellemi horizontja az azt megha-
tározó szereplŒkkel együtt változik. A 
Szent Szövetség status quojának ga-
rantálói a „trón és oltár” egységét 
Œrizték, a két világháború közötti nép-
szövetségi berendezkedést a meg-
gyengült nyugati demokráciák szava-
tolták. A hidegháborúban nem csak 
két nagyhatalom, hanem két világ-
nézet versengett egymással, azt kö-
vetŒen pedig az erŒteljes neoliberális 
áramlat agresszív neokonzervatív fel-
lépéssel párosult. Manapság, a liberá-
lis korszak végén, a nemzetállami 
szuverenitás újbóli elŒtérbe kerülését 
látjuk.

Talán a világ hamarosan visszatér 
abba az állapotba, ahol 1914-ben 
abbahagyta s amelyet még 1815-ben 
alapozott meg.

Az „offenzív (neo)realista” iskola 
vezetŒ teoretikusa, John Mearshei-
mer szerint (The Tragedy of Great 
Power Politics. 2002) a nagyhatalmak 
strukturális okokból – amelyet legin-
kább a túlélés ösztöne és a félelem, 
valamint a nemzetközi viszonyok 
eredendŒ anarchikussága alakít ki – 
regionális hegemóniára törekednek, 
amelynek mintegy nem szándékolt 
következménye (végsŒsoron mellék-
terméke) az erŒegyensúly, amely a 
békét (idŒlegesen) biztosítja. Felosz-
tása szerint az alábbi nemzetközi 
szituációk képzelhetŒk el:

• a lehetséges verziók közül a leg-
rosszabb a hegenómok nélküli mul-
tipolarizmus – ilyen volt a Versailles-
környéki békék által megteremtett 
kiegyensúlyozatlan rendszer, amely 
csak 20 évig állt fenn;

• a legbiztonságosabb megoldás a 
két hegemón által kiszámítható egyen-
súlyban tartott bipoláris rendszer – ez 
a hidegháborús modell, amely a XX. 
század egész második felét meghatá-
rozta.

Az elsŒ változatnál jóval kisebb, a 
másodiknál nagyobb a nagyhatalmak 
közötti kölcsönös félelem a több he-
gemón által meghatározott multi-
poláris rendszerben – mint amilyen a 
Szent Szövetségé is volt, ez egy év-
századon keresztül létezett.

Pólus-nélküliséget (világállam) és 
unipoláris rendszert (világhegemón 
létrejöttét) Mearsheimer nem értel-
mez.

A fentiekbŒl következik, hogy a 
nemzetközi rendszerben a háború le-
hetŒségének mérséklését kettŒ vagy 
több hegemón nagyhatalom együttes 
jelenléte szolgálja leginkább, minden 
más abszurditás vagy veszélyes ha-
zárdjáték.

A peloponnészoszi háború (Kr. e. 
431–404) tapasztalata világít rá a 
versengŒ hegemónok és a békekötés 
mikéntjének összefüggéseire. A ne-
gyedszázados konfliktusban Athén és 
az általa dominált Déloszi Szövetség 
(az északi, kereskedŒ, tengeri pólus), 
valamint Spárta és Peloponnészoszi 
Szövetsége (a déli, harcos, szárazföldi 
pólus) a Carl Schmitt által is leírt 
tengeri és kontinentális erŒk versen-
gés-törvényének megfelelŒen mér-
kŒztek meg egymással; noha az atti-
kai narratíva a demokrácia és a 
zsarnokság, sŒt a filozófia és a 
lakedaimóni militarizmus ellentétével 
keretezte a küzdelmet. (Ezzel a ma-
gyarázattal kapcsolatban emlékez-
zünk az antant-propaganda állításaira 
a tengeri nemzetek, vagyis az angol-
szász–francia demokráciák és a szá-
razföldi „német militarizmus” össze-
csapásáról!)

A háború elsŒ szakaszában, Spárta 
gyŒzelme után, visszaállították a ko-
rábbi status quót (nikiászi béke: Kr. 
e. 421–415), de Athén két ízben is 
kalandor vállalkozást indított a spár-
taiak által alapított szicíliai gyarma-
tok ellen. Alkibiádész, második árulá-
sát követŒen, 411-ben súlyos tengeri 
vereséget mért a spártaiakra, akik 
békét kértek, ám ezt az oligarcha-
uralmat gyakorló négyszázak nem 
fogadták el. Spárta blokáddal és 
flottája megerŒsítésével válaszolt, és 
407-ben, majd 405-ben katasztrofális 
vereséget mért ellensége hajóhadára. 
Az elszigetelt város egyéves tengeri 
és szárazföldi ostrom után megadta 
magát.

Spárta szövetségesei totális pusztí-
tást és rabszolgaságba hurcolást kö-
veteltek, II. Agisz viszont bölcsen 

döntött. Megsemmisíthette volna 
Athént, de ehelyett megelégedett a 
következŒkkel: leromboltatta a város 
falait, tucatnyi Œrhajó kivételével 
elvette flottáját, Athénnak le kellett 
mondania addig elfoglalt területeirŒl, 
fel kellett oszlatnia saját szövetségét 
s be kellett lépnie Spártáéba, végeze-
tül a város élére a „harminc zsarnok” 
került. (Egyedül a demagóg Kleo-
phónt végezték ki, aki 410-ben vissza-
utasította a második méltányos spár-
tai békekérelmet.) Ami ma az Athént 
érŒ szankciók kapcsán a legsúlyo-
sabbnak tûnik, akkoriban a legkeve-
sebb volt.

A háború lezárta Athén aranykorát, 
de a városállamok közötti háború a 
másik fél számára is kimerítŒ volt. A 
korinthoszi háborúban (Kr. e. 395–
387) a perzsák területeket foglaltak el 
a görögöktŒl, Kr. e. 371-tŒl Spárta 
hegemóniáját Thébáé követte, majd 
338-ban az eredetileg általuk behívott 
II. Philipposz leverte a görög városok 
lázadásait és a térséget bekebelezte a 
Makedón Birodalomba.

Akárha az egymást kimerítŒ euró-
pai nemzetek 1918 utáni vergŒdését 
látnánk, amelynek ismételt hegemó-
nia-törekvések, ezzel újabb háború és 
végül birodalmi integráció vetett 
véget.

A háború történelmi és erkölcsi 
szempontból legtanulságosabb esetét 
Thuküdidész jegyezte le (Pelopon-
nészoszi háború. V. könyv). A Kr. e. 
416-ban játszódó méloszi dialógusban 
a Spárta által alapított szigetet ost-
romló Athén képviselŒi erŒpozícióból 
tárgyaltak a körülvett várossal. Nem 
elégedtek meg a mélosziak által fel-
ajánlott semlegességgel, a választási 
lehetŒségek részükrŒl így hangzottak: 
teljes behódolás vagy teljes pusztulás. 
Az athéniak szerint ugyanis egy sem-
leges város azt üzenné, hogy erejük 
meggyengült és csúfot ûzhetnek belŒ-
lük. A híres párbeszéd így hangzik 
(89–90. bekezdés, Muraközy Gyula 
fordításában – kiemelés tŒlem):

Athéniek: […] emberek között jog-
egyenlŒségrŒl csak az erŒk egyen-
súlya esetében lehet beszélni, a hatal-
mas azonban végrehajtja, amit akar, 
a gyenge pedig meghajlik elŒtte.

Mélosziak: […] kívánatos lenne, ha 
[…] a bajban lévŒ esetében a méltá-
nyos mindig igazságosnak is számí-
tana, s Œ, ha ügye jogosságát nem is 
tudja teljes mértékben bebizonyítani, 
számíthasson némi jóindulatra. S ez 
nektek is érdeketekben áll, hiszen ha 
netán egyszer alulmaradtok, megle-
het, ti szolgáltok a legszörnyûbb meg-
torlás példájául. 

Amint közismert, a túlerejüket ér-
vényesítŒ athéniek a magát megadó 
várost elfoglalták, a férfiakat lemé-
szárolták, a többi lakót pedig eladták 
rabszolgának. Egy évtized múlva 
azonban, mint láttuk, Spárta megke-
gyelmezett Athénnak – bizonyítva, 
hogy csak a gyáva alázza meg ellen-
felét, az erŒs és magabiztos soha.

Az önmérséklet ugyanis nem a 
gyengeség jele, hanem a hatalom 
bizonyítéka. Mintha a harcias spártai 
szellem hosszabb távú békét tudna 
teremteni.

***
A SzerzŒ figyelmébe:
Mi itt az emigrációban a hideghá-

borút olyan amerikai törekvésnek 
láttuk, amiben az általa kreált szovjet 
államot világhatalmi parnerré emelve 
akart a világ ura lenni. A kreatúra 
összeomlott, Globála kapkod, rombol, 
tombol, de az idŒ túllép rajta.

Titánok kora – az új világrendrôl 

2018. 
februárjában

AUSZTRÁLIÁBAN

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.

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

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

License No.: 30016

Igazi különlegességekre vágyik? Ajánljuk Önnek concierge 

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

részt és felejthetetlen emlékekkel térhet vissza.

Reméljük hamarosan Önt is elégedett utasaink körében 
üdvözölhetjük!

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

VÁLASZTÁS 2018
Ön magyar állampolgár
és szeretne részt venni

a magyarországi
országgyûlési választáson?

REGISZTRÁLJON ÉS SZAVAZHAT!

Részletek: www.valasztas.hu



   2017. november 15.  MTI
 Átadták szerdán Budapesten a 

Bethlen Gábor Alapítvány (BGA) idei 
kitüntetéseit: a Bethlen Gábor-díjat, a 
Márton Áron-emlékérmet, a Tamási 
Áron-díjat és a Bethlen Gábor kutatói 
ösztöndíjat. A Székelyföld jövŒjéért 
ösztöndíjat 2017-ben nem ítélték oda. 

Bethlen Gábor-díjat kapott 
Csáky Pál író, a szlovákiai Magyar 

Közösség Pártjának európai parla-
menti képviselŒje. 

Méltatásában Lezsák Sándor, az 
Országgyûlés fideszes alelnöke, a 
BGA kuratóriumának elnöke azt 
mondta, a kitüntetett íróként mindig 
tematizálta a mai Szlovákiában Œsho-
nos magyarságot, politikusként pedig 
fáradhatatlanul küzdött annak hátrá-
nyos megkülönböztetése ellen, fellé-
pett kisebbségi jogainak érvényesí-
téséért. Munkássága eljutott arra a 
csúcsra, hogy a magyarság minŒségi, 
eredményes szolgálatáért Bethlen 
Gábor-díjban részesüljön – jelentette 
ki.

Szavai szerint Csáky Pál Pozsony-
ban, Budapesten és Brüsszelben egy-
aránt elŒmozdítja a felvidéki magyar-
ság fennmaradását. Indokoltan lép a 
kitüntetettek közé, ugyanis életmû-
vével, áldozatos munkájával sokat 
tett a nemzet értékeinek megŒrzésé-
ért, gyarapításáért, valamint a közép-
európai népek békés együttéléséért – 
hangoztatta Lezsák Sándor.

Közölte: a politikus sorsszerûnek 
érezte, hogy 1956-ban született, egy 
drámát is írt a témában.

Fiatalon élte át a csehszlovák terü-
letek 1968-as katonai megszállását.

Antikommunista meggyŒzŒdésûnek 
nevelték, a nyolcvanas években a 
rendszer ellenségének számított, 
amirŒl Pozsonyban dokumentumok 
tanúskodnak – ismertette az Ország-
gyûlés alelnöke.

Megjegyezte: Csáky Pál személye-
sen is részt vett a palóc hagyományok 
ápolásában. Lezsák Sándor szerint 
joggal aggódik a szellemi igényte-
lenség elburjánzása, a nyomtatott iro-
dalom háttérbe szorulása és a fiatalok 
hiányos történelemismerete miatt, 
ezért írt drámát a felvidéki magyarok 
meghurcoltatásáról.

LegfŒbb politikai céljai – a magyar-
ságot sújtó kollektív bûnösség követ-
kezményeinek megszüntetése, a kár-
talanítás, a szabad nyelvhasználat -, 
sajnos, még mindig nem teljesültek – 
jelentette ki Lezsák Sándor.

Csáky Pál miniszterelnök-helyettesi 
posztot is betöltött Szlovákiában.

Az Európai Unió mûködését belülrŒl 
látva egyre inkább az a meggyŒzŒ-
dése, hogy Közép-Európa szerepének 
erŒsödnie kell – tette hozzá. Amit 
szlovák politikusként nem tudott el-
érni, arra az unió „színeiben” törek-
szik; úgy véli, hogy nemzetközi támo-
gatás nélkül nem lehet elŒrelépni a 
kisebbségi, emberi jogok terén Szlo-
vákiában. A diszkrimináció felszá-
molására törekszik, fáradhatatlanul 
dolgozik a keresztény magyar nem-
zetért – nyomatékosította Lezsák 
Sándor.

Márton Áron-emlékéremmel 
tüntették ki Juhász Juditot, a Ma-

gyar Mûvészeti Akadémia szóvivŒjét, 
az Anyanyelvápolók Szövetségének 
elnökét; 

Matl Péter munkácsi szobrászmû-
vészt, magyar honalapítási emlékmû-

vek alkotóját; valamint 
Pátkai Róbert nyugalmazott evan-

gélikus püspököt, a Magyarok Angliai 
Országos Szövetségének korábbi el-
nökét.

Juhász Judit laudátora, Béres Jó-
zsef vegyészmérnök, a BGA kurátora 
kiemelte, hogy a díjazottat széles 
körben ismerik és tisztelik. Finom-
sága hitelességgel, szép szava mû-
veltséggel, törékenysége tiszta szív-
vel párosul, egész élete során csupa 
szeretetet szŒtt az emberek szívébe – 
fogalmazott.

Dolgozott a Magyar Rádióban, majd 
a Magyar Katolikus Rádióban, utóbbi-
nak a vezérigazgató-helyettesi poszt-
ját is betöltötte – közölte Béres 
József.

Antall József néhai miniszterelnök 
meghívta kormányszóvivŒnek, mert 
Juhász Judit már a puszta megjele-
nésével enyhíteni tudta a túlfûtött 
politikai légkört.

Béres József megjegyezte, hogy 
személyesen is sokat köszönhet a 
kitüntetettnek, akinek a magánéletét 
is példásnak nevezte.

Matl Pétert méltatva 
Rieger Tibor szobrászmûvész, a 

BGA kurátora hangsúlyozta, sajnálja, 
hogy a díjazott nem tudott szemé-
lyesen megjelenni az ünnepségen.

Ami Matl Péter kitûnŒ képességei-
nél, gazdag fantáziájánál is fontosabb, 
az magyar sorsa, és annak is a 
legkegyetlenebb, kárpátaljai formája 
– mondta. Ez egyben keresztény sors, 
Œ ebbŒl a világból érkezett.

A maga építŒkövét a szellemi Ma-
gyarországhoz tette le, amelynek fel-
adata, a keresztény értékek védelme 
ma aktuálisabb, mint valaha – véleke-
dett Rieger Tibor.

Tamási Áron-díjat kapott 
Hadnagy Jolán óvónŒ, a Farkas-

lakán mûködŒ Tamási Áron MûvelŒ-
dési Egyesület vezetŒje.

Laudátora, Cs. Nagy Ibolya kriti-
kus, a Tamási Áron-díj kurátora arról 
beszélt, hogy a haza-hazalátogató 
Tamási Áronnak rendszerint szállást 
adó ház már rég az enyészeté lett 
volna, ha Hadnagy Jolán nem építteti 
újjá. Az ingatlan jelenleg egyebek 
mellett kiállítások, népdalestek, 
könyvbemutatók helyszíne – ismer-
tette.

Cs. Nagy Ibolya úgy fogalmazott: 
nem lehet tudni, hogy a falu az óvónŒ 
szorgos munkája nélkül nem feled-
né-e leghíresebb fiát.

Az ünnepségen elsŒ ízben adták át a 
Bethlen Gábor kutatói ösztöndíjat, 
amelyet Cziráki Zsuzsanna kapott. 
Az elismerést minden évben olyan 
történésznek ítélik oda, aki a Bethlen 
Gábor nevével fémjelzett korszakot 
kutatja. Azt kívánják nekik üzenni, 
hogy jó úton járnak.

Az eseményen bejelentették, hogy 
az idén nem ítélték oda a Székelyföld 
jövŒjéért ösztöndíjat, helyette 2018-
ban két elismerést akarnak átnyúj-
tani.

Pátkai Róbert érdemei 
Bakos István méltató beszéde 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm 

körünkben Dr. Pátkai Róbert nyu-
galmazott evangélikus püspököt és 
kedves feleségét Zsókát. Hálás va-
gyok, hogy az angliai magyarok jeles 
képviselŒje, országos szövetségük 

alapító elnöke – Nagy Britanniából 
elsŒként kapta meg és –, személye-
sen veszi át a Márton Áron Emlék-
érem kitüntetést. MegtisztelŒ szá-
momra, hogy emberi helytállását, 
magyar közösségi szolgálatát méltat-
hatom. Pátkai Róbertet a rendszervál-
tó Magyarok Világszövetsége nemzet-
építŒ kísérletének éveiben ismertem 
meg, azóta változó intenzitású szellemi 
munkakapcsolat, barátság  köt vele 
össze.   

Kitüntetettünk 1930. dec. 2-án, Buda-
pesten született. Édesanyja a Felvidék-
rŒl, apja az AlföldrŒl származik. A 
középiskolát Erdélyben, Szászrégen-
ben, egyetemi tanulmányait az Evan-
gélikus Egyház Soproni és Budapesti 
Teológiai fakultásán végezte (1949-
1954). 1954-ben Albertirsa lelkésze 
lett. 1956-ban közfelkiáltással válasz-
tották az albertirsai forradalmi tanács 
elnökévé, valamint Cegléden a járási 
forradalmi bizottság elnöke lett. A 
forradalmárok bizalmát, megbecsü-
lését a megtorló pártpolitika másképp 
értékelte. 1956 novemberében, –  püs-
pöke, Ordass Lajos engedélyével –
,elhagyni kényszerült Magyarországot, 
Angliában telepedett le ahol hatalmas 
missziós feladatot vállalt. Megszer-
vezte az Angliai Magyar Evangélikus 
Egyházat, amelyet 40 éven keresztül 
püspökeként istápolt. Olyan eredmé-
nyes lelkipásztora lett a londoni ma-
gyar gyülekezetnek, hogy 1964-ben 
felkérték – a magyar egyházközösségi 
tevékenységével párhuzamosan – le-
gyen a londoni Cityben mûködŒ angol 
nyelvû evangélikus gyülekezet lelké-
sze is. Egy éves próbaidŒt kért, hogy 
maga is megbizonyosodjék alkalmas-
ságáról. 1964-tŒl 88-ig szolgált a gyü-
lekezetben, 1977-tŒl, 22 évig az Egye-
sült Királyság Angol nyelvû Evangé-
likus Egyházának is a püspöke.  Lelki-
ismeretes munkásságának köszönhe-
tŒen az (angol) Országos Evangélikus 
Egyház példátlanul jó viszonyt tudott 
kialakítani az Anglikán Egyházzal: 
Pátkai Róbert püspök úr meghívására 
– a reformáció óta elŒször – látogatta 
meg hivatalosan az evangélikusokat, 
és mondott beszédet a canterburyi 
érsek.

Pátkai 1983-tól 1988-ig a Külföldön 
ÉlŒ Magyar Evangélikus Lelkészek 
Munkaközösségének  titkára, 1997-tŒl 
2008-ig az elnöke, az evangélikus 
egyházi élet megújításának egyik 
zászlóvivŒje volt. Az Ifjúsági Konfe-
rencia, a rádiószolgálat mellett létre-
hozták az Útitárs c. evangéliumi lapot, 
a Koinonia teológiai szakfolyóiratot.. 
Teológiát tanított az oxfordi és a lon-
doni egyetemen is. Keresztény magyar 
közszolgálatot vállalt, amikor 1966-
1993 között az amerikai Lutheran Hour 
evangélikus rádiómisszió Magyaror-
szágra sugárzott adásában egyházi 
mûsort vezetett. Aktív kezdeményezŒje 
és szereplŒje volt, a magyarországi 
evangélikus egyház megtisztulási és 
megújítási folyamatának. Pátkai 
Róbert: – a Lutheránus Világszövetség 
Budapesten rendezett világkongresz-
szusa (1984. július) elŒtt  – Analízis 
vagy rágalmazás ? (Analysis or Slan-
der?) c. egy angol periodikában meg-
jelent írása fölborzolta a Magyar-
országi Evangélikus Egyház vezetŒ 
püspökeinek kedélyét, s hozzájárult a 
személyi és szemléleti változásokhoz. 

Pátkai Róbert a nyugati magyar 
emigráció azon kiválóságai közé tarto-
zik, akik a Magyarok Világszövetsége 

rendszerváltásában alkotóan vettek 
részt; otthon és itthon is. Olvashatunk 
errŒl Borbándi Gyula: Az emigráció és 
Magyarország ..c. könyvében, amely a 
Magyarok Angliai Országos Szövetsé-
gérŒl és elnökérŒl Pátkai RóbertrŒl, 
méltóan szól. Mélyrehatóbban mutatja 
be Anglia magyarjainak történetét, 
egyházait, társadalmi és civil szerve-
zeteit, intézményeit az MVSZ „A Világ 
Magyarsága” c. sorozatának Kovács 
Andor szerkesztette Európa II. kötete. 
A Pátkai Róbert és társai közremûkö-
désével készült fejezetbŒl képet ka-
punk a korabeli magyar világot is 
éltetŒ londoni szellemi mûhelyekrŒl 
(Szepsi Csombor Márton Kör, a BBC 
magyar szerkesztŒsége, Hontalan Írók 
PEN Központja..), s kiemelkedŒ képvi-
selŒikrŒl is: Cs. Szabó László, Határ 
GyŒzŒ, Szabó Zoltán, Siklós István, 
Czigány Lóránt, Gömöri György, 
Tábori Pál, Pálóczi-Horváth György, 
Sárközi Mátyás, Kutasi Kovács Lajos 
és mások). Pátkai Róbert közéjük 
tartozott, rájuk támaszkodott az Ang-
liai Magyar Tükör alapító fŒszerkesz-
tŒjeként, s a MAOSZ elnökeként.  
 Az angliai magyarok szellemi-lelki 
vezetŒje, a 90-es évektŒl aktív és kon-
struktív résztvevŒje – az evangélikus 
egyház mellett – a magyarok világszer-
vezete megújításának, szervezeti, 
szellemi reformálásának is. Az MVSZ 
Elnökségének két ízben volt tagja. 
ElŒször a pártállami szisztémát lebontó 
átalakítás során – az 1989 júniusától 
1991 decemberéig tartó átmeneti 
idŒszakban –, az újjáalakuló MVSZ 
nyugati társelnökeként. A rendszervál-
tás éveinek hevületében, 1991. végén 
zajlott le az MVSZ viharos  küldöttköz-
gyûlése, ahol a három régióból érke-
zett, egymást nem, vagy alig ismerŒ 
gyanakvó társaságnak (az így – úgy 
választott küldötteknek), semmi közö-
sen átélt, megküzdött eredménye, 
identitása nem volt. ElŒítélete viszont 
annál több... Miközben a küldöttek – a 
nemzeti ellenállás elismert szellemi 
vezérét – Csoóri Sándor költŒt elnökké 
választották, Czine Mihályt – a határon 
túli magyarok robotosát – kitagadták 
az MVSZ új elnökségébŒl. Így járt 
Pátkai Róbert is, aki szintén részt vett 
a Világszövetség reformjában, s eköz-
ben tárgyalnia kellett a pártállami 
hatalom képviselŒivel is. Büntetésül, 
helyette – az angliai magyarok kép-
viselŒjéül – vitéz Gorka Pált, „egy 56-
os harcost” választottak elnökségbe, 
aki sem a MAOSZ- ban sem a szellemi 
honvédelem londoni Szepsi Csombor 
Márton Körében soha nem tevékeny-
kedett. Mindenki fölháborodott, de 
Pátkai Róbertet ez a méltánytalanság 
nem akadályozta meg abban, hogy az 
angliai magyarok választott tisztség-
viselŒjeként továbbra is részt vegyen 
az MVSZ munkájában, megújításában. 
1994 ŒszétŒl „az önismeret és a 
körülményismeret” elŒsegítése érdeké-
ben létrehozott és megjelentetett  Ma-
gyar FigyelŒ c. szervezeti tájékozta-
tónkban – az Angliai Magyar Tükör 
révén is– rendszeresen hírt adott az 
angliai magyar közösségek életérŒl, 
tevékenységérŒl. 

Amit nem tehettek meg állami, kor-
mányzati szervek, arra a korszak 
legnagyobb magyar civil szervezete 
vezetŒségének lehetŒsége adatott. 1994 
dec. 16-–17-én, Tempfli József római 
katolikus- és TŒkés László református 
püspök meghívására az MVSZ elnök-

sége kihelyezett elnökségi ülést tartott 
Nagyváradon. Az eredménye nyomán, 
késŒbb Ungváron,  Szabadkán, Bécs-
ben, Csíksomlyón, Dunaszerdahelyen, 
Eszéken, ahol az MVSZ Országos 
Tanácsok helyi vezetŒivel közösen 
tárgyaltuk meg a teendŒket. 

A nyugati régióval foglakozó ülés 
1995. okt. 26-án Bécsben volt. Ezen 
Pátkai Róbert elŒremutató áttekinté-
sében kifejtette az MVSZ egyedülálló 
szerepét a magyarság összetartásában, 
amit támogatnak. A Magyarok Angliai 
Országos Szövetsége (MAOSZ) nyitott, 
vonzó és eredményes mûködéseként 
értékelte, hogy egyedül Angliában 
nem csatlakoztak írók, költŒk, szakem-
berek az MVSZ-t és Csoórit támadó 52-
ek (Méray Tibor és mások) nyilatko-
zatához. Emiatt is jogosan követelte a 
MAOSZ, mint a Világszervezet egyik 
alapító tagszervezete képviseletének 
rendezését. ami 1996-ban megtörtént. 

Az 1996-os millecentenáriumi év 
minden kontinensre kiterjedŒ, közel 
száz MVSZ programjának sikeres 
megvalósítása, a nemzeti együttmû-
ködés kivételes eredménye. Ennek 
aktív részese volt a MAOSZ és elnöke 
Pátkai Róbert, akit az MVSZ Küldött-
közgyûlése ismét elnökségi tagnak 
választott. 

Az MVSZ megalakulása 60. évfordu-
lójára 1998. aug. 19-én jubileumi kül-
döttgyûlés elŒtt rendezett „A magyar 
kultúra külhoni mûhelyei a harmadik 
évezredben” c. nemzetstratégiai kon-
ferencián elŒadást tartott, aktívan 
részt vett a nagyvilág magyar közös-
ségi vezetŒinek, a nemzeti intézmé-
nyeknek, az egyházak felelŒs képvi-
selŒinek színe java, A nyitó plenáris 
ülésen Pátkai Róbert, többek között 
Borbándi Gyula, Sisa István, Csapó 
Endre, Magyaródy Szabolcs. társasá-
gában tartotta meg elŒadását.

A Magyarok Világszövetsége nem-
zetépítŒ kísérlete, a harmadik évezred 
küszöbén elbukott. De a személyes 
felelŒsséget vállaló hajdani szereplŒk, 
bárhová kerülnek, hordozói maradnak 
életük végéig a humánum, a szoli-
daritás, az igazság erkölcsi értékének, 
hivatásuknak. 

Ezt példázza Pátkai Róbert életútja, 
személyes felelŒsségvállalása. ErrŒl 
szól a róla készült három Duna TV-s 
portréfilm is: „ A hit derûjével” (2000), 
„Isten kezében” (2005), „A jó pásztor”. 
Tevékenységének elismeréseként: 
1993-ban a Szent Lázár Lovagrend 
tagja lett, 1998-ban a Canterbury-i 
Anglikán Érsekség Szent Ágoston 
Kereszt magas egyházi kitüntetését 
kapta. 

2006-ban Ráth Mátyás életmû-díj - a 
Protestáns Újságírók SzövetségétŒl, 
2010-ben a pedig a Magyarországi 
Evangélikus Egyház kitüntetését, az 
Ordass Lajos püspökdíj-at vehette át.-

Állami kitüntetései: 1996-ban a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Tiszti 
keresztjét, 2008-ban Külhoni Kisebb-
ségekért-díjat, 2011-ben a Magyar 
Érdemrend Középkeresztjét kapta 
meg. 

2017-ben a hazai civil társadalom 
képviselŒinek „önkéntes kötelezettség
vállalásaként” 32 éve bejegyzett Beth-
len Gábor Alapítvány, Márton Áron 
Emlékérem kitüntetéssel köszöni meg 
Pátkai Róbert lelkipásztor életmûvét, 
keresztény magyar közösségépítŒ szol
gálatát.                     

Isten áldja és éltesse sokáig!
Buda, 2017. nov. 14-én, Bakos István.

Átadták a Bethlen Gábor Alapítvány idei díjait
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Több ezer ember tiltakozott több 
olasz nagyvárosban az ellen, hogy a 
kormány 67 évre tervezi emelni a 
nyugdíjkorhatárt.

A demonstrálók Rómában, Torinó-
ban, Palermóban, Bariban és Cagliari-
ban vonultak az utcákra a legnagyobb 
olasz szakszervezet (CGIL) felhívásá-
ra.

Amíg a CISL és az UIL szakszerve-
zetek nyitottnak mutatkoztak a párbe-
szédre, a CGIL vehemensen ellenzi a 
kormány tervezetét. Susanna Ca-
musso, a CGIL vezetôje bejelentette, 
hogy további tiltakozó megmozdulá-
sokat terveznek.

A nyugdíjkorhatár emelése 2019 ja-
nuárjától lépne életbe, de a hatálya 
alól mentességet kapnának bizonyos, 
az egészséget megterhelô foglakozá-
sok mûvelôi.
Paolo Gentiloni olasz kormányfô 

szerint azért muszáj emelni a nyugdíj-
korhatárt, hogy a következô években 
biztosítani tudják az olasz nyugdíjrend-
szer stabilitását.

Az INPS olasz társadalombiztosítási 
intézet számításai szerint, ha a kor-
mány mégsem emeli 67 évre a nyug-
díjkorhatárt, az legalább 140 milliárd 
eurójába kerülne a nyugdíjkasszának.

* * *
A jelenleg is zajló negyedik ipari 

forradalom eredményeként teljes ága-
zatok tûnnek el, ezáltal szakmák és 
pozíciók válnak feleslegessé. Így akár 
800 millió munkahely is megszûnhet a 
világon 2030-ra a robotizáció jelentette 
automatizálás miatt –-- derül ki egy 
friss tanulmányból. A McKinsey Glo-
bal Institute tanácsadó cég 46 országra 
és 800 foglalkozásra kiterjedô elemzé-
se szerint ez nem kevesebb, mint a 

globális munkaerô ötöde.
Ráadásul az olyan gazdag országok, 

mint Németország vagy az Egyesült 
Államok dolgozói állománya harmadá-
nak lehet arra szüksége, hogy más 
munkára képezze át magát. A jelentés 
szerint a gépkezelôket és az élelmiszer-
ipari alkalmazottakat érintik majd a 
legjobban a leépítések. A tendencia 
terjedése ugyanakkor rossz hír a biz-
tosítási alkuszoknak, ügyvédsegédek-
nek, könyvelôknek és számos, hivatali 
háttéralkalmazottnak is.

A szegényebb országok jobban jár-
hatnak, mivel nekik kevesebb pénzük 
van a gyártási folyamatok automati-
zálására. India esetében például a 
McKinsey szakértôi úgy vélik, hogy az 
ottani munkaerô mindössze kilenc szá-
zalékának van félnivalója a technoló-
giai fejlôdéstôl.

Kevésbé kell aggódniuk az olyan ál-
lást betöltôknek is, ahol emberekkel 
kell foglalkozni –-- ilyenek többek kö-
zött az orvosok, jogtanácsosok, taná-
rok, kocsmárosok. Az olyan speciali-
zált, ám kis jövedelemmel járó állások 
is megmenekülhetnek, mint a kerté-
szek, vízvezeték-szerelôk, gondozók. 
Ugyanakkor a fejlett államokban 
megnô majd a kereslet az egyetemi 
oktatás iránt, mert a robotizáció miatt 
visszaesik majd az alacsonyabb kép-
zést igénylô munkahelyek száma.

A McKinsey azzal igyekszik szépíteni 
az Egyesült Államok kilátásait, hogy 
szerinte az USA-ban 2030-ra elbocsá-
tandó 39–73 millió alkalmazottból 
húszmillió könnyen el tud majd he-
lyezkedni más ágazatokban. A Corner-
stone Capital Group kutatása szerint a 
következô tíz évben Amerikában több 
mint hatmillió kiskereskedelmi dolgo-

zót, az alkalmazotti kör 38 százalékát 
fogja várhatóan leváltani a robotizálás 
és a nagyfokú digitalizáció. Nagy-Bri-
tanniában viszont a jelenlegi munka-
helyek mintegy húsz százalékát auto-
matizálják majd ugyanebben az 
idôszakban.

A tanulmány szerzôi úgy vélik, hogy 
a következô évtizedben olyan mértékû 
változásoknak nézünk majd elébe, 
mint amilyet az 1900-as évek elején élt 
át az emberiség, amikor a mezôgaz-
daságból tízmilliók áramlottak az 
iparba. Arra azonban figyelmeztetnek, 
hogy az új technológia új típusú állá-
sokat szül, ahhoz hasonlóan, mint ami-
kor a személyi számítógépek megje-
lenése az 1980-as években létrehozta a 
technológiai támogatási munkát és az 
online üzleteket. A jelentés egyidejûleg 
felszólítja a kormányokat is, hogy se-
gítsék elô az állampolgárok átképzé-
sét.

* * *
A bíróságon, a kamerák elôtt mér-

gezte meg magát az a háborús bûnös, 
akit korábban 20 évre ítéltek el. A 
mérget az után vette be, hogy a bíró 
kimondta, hogy nem enyhít a korábbi 
ítéleten. A férfi nem sokkal késôbb 
meghalt.

Slobodan Praljak volt az egyike 
annak a hat politikai és katonai veze-
tônek, akiket bíróság elé állított az 
észak mostar-i haborús bûncselekmé-
nyek miatt. Praljakot 20 évre ítélték 
emberiség ellen elkövetett háborús 
bûncselekmény miatt. 1993-ban ô is 
részt vett a boszniai gyilkosságokban. 

A hágai Nemzetközi Törvényszék 
bírósága ismét meghallgatta a férfit, 
azonban a katonai vezetô büntetésén 
nem enyhített, fenntartotta a bíró a 

 6. oldal                                                              MAGYAR ÉLET                                       2017. december 14. 

HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - 

Magyar 
transformátorok
Ahogy kilépek az utcára alig 30 mé-

terre van egy villanypózna aminek te-
tején lapul egy transformátor. Ez a 
szerkezet csendesen minden mecha-
nikai súrlódás mentesen végzi a mun-
káját és nagyon ritkán szorul karban-
tartásra.

Közben feljön a kérdés, hányan tud-
ják azt, hogy ennek a transformátornak 
és milliószámba hasonló gépnek gyár-
tása ma is három magyar elekro-
mérnök tervezése szerint történik. 
1885-ben a Ganz gyárban Bláthy Ot-
tó, Déri Miklós és Zipernowski Ká-
roly közösen alkották meg az elsô 
energia átvitelre alkalmas transfor-
mátort. Az „indukciós készületeken 
nyugvó erôátviteli és elosztási rend-
szer” kisérleti munkájának oroszlán 
részét Déri végezte. Ezt a szerkezetet 
ZBD néven ismerte meg a világ. 
(Zipernowski, Bláthy, Déri). Ez a pél-
dány 100 V feletti transformátor volt. 
Bemutatták a Mûegyetemen, és az 
1896-os párizsi világkiállitáson is. Az 
akkori mérések 98% hatásfokot mér-
tek. Ezzel a transformátorral végre 
lehetséges volt az eletromos áramot 
nagy távolságra is szállitani.

1885-ben Déri és Zipernowski szaba-
dalmaztatta a zárt vasmagos transfor-
mátort amelynek Bláthy Ottó is része 
volt.

Ezzel a váltakozó áramú Ganz rend-
szer diadalútja kezdôdött amelyet 
1893-ig Zipernowski személyesen ve-
zényelt. A legnagyobb sikere a Róma 
városát ellátó Tivoli Erômû és távve-

zedékek létesítése volt.
De térjünk át az 1880-as évek nagy 

feltalálójára Nikola Teslára. Az utób-
bi idôkben a feltaláló nevével alakult 
cég Dél-Ausztráliában is aktív volt, 
ugyanakkor már látunk Tesla elekro-
mos autókat is a helyi utcákon.

Ma a zseniális Tesla nemzetiségén 
több oldalról vitatkoznak (szerb hor-
vát, szlovén jugoszláv). Egy tény azon-
ban vitathatatlan, az, hogy ô a Kettôs 
Monarchiának a Magyar Királyság 
Horvátország nevû autonom területén 
Smiljan született.

1881-ben Tesla Budapestre költözött, 
hogy a Puskás Tivadar féle Ameri-
can Telegraph Company-nek dol-
gozhasson. A budapesti telefonközpont 
átadásán 1881-ben Tesla lett a cég 
fômérnöke. Önéletrajzi írása szerint 
Tesla a pesti Városligetben barátjával 
Szigeti Antallal sétálgatott. Mikor le-
ültek egy padra Tesla egy bottal meg-
rajzolta a 3 fázisú váltakozó áramú 
motor mûködését amelyen már öt éve 
gondolkodott. 1893-ban megépítette a 
Városligetben feltalált váltakozó ára-
mú motornak elsô kisérleti példányát, 
ebben forgó mágnes teret használt a 
motor meghajtásához.

Az 1880-as években nagy versengés 
állt az egyenáram (DC) és a váltakozó-
áram (AC) között. A DC oldalán volt a 
hires feltaláló Edison és a nagy német 
cég Siemens, a másik oldalon kezdet-
ben csak a középeurópaikat találjuk. 
(Késôbb George Westinghouse is 
bekapcsolódótt de ez egy másik törté-
net). Edison és Siemens úgy ítélte, 
hogy a váltakozó áramnak nincs jövô-
je, mert megoldhatatlannak látszott a 

termelt energia elosztása.
Itt Tesla és Bláthy munkássága össze 

ér. Az elsô átkapcsoló (kommutátor) 
nélküli indukáló kétfázisú motor fel-
találója Bláthy volt!! Ez egy nagy csa-
pás volt a DC táborra, mert a kommu-
tátor nekik mindig egy állandó prob-
léma volt.

A három magyar feltaláló transzfor-
mátora és Tesla 3 fázisú motorja 
lehetségessé tette azt a nehézáramú 
rendszert amit Tesla megtervezett és 
ami a világ minden részén szolgálja az 
emberiséget. Az az elekromos hálózat 
ami nekünk megvan az lényegében 
nem változott az 1880-as évek óta. Egy 
gyorsan változó világban nehéz olyant 
elképzeni ami ilyen hosszú idôig nem 
változik.(A tranzistort például csak 
1948-ban fedezték fel)

Tesla érdemét csak kicsit csökkenti 
az, hogy szüksége volt a három ma-
gyar mérnök transzformátorjára.

A DC tábor kénytelen volt feladni a 
küzdelmet.

A középeurópai elektromos szakértôk 
feltalálók és mérnökök a 19. század 
végén a világ élvonalát képezték.

Ezért nem ártana erre emlékeztetni a 
lenézô arrogáns nyugateurópát és az 
osztrák „sógorokat” is. (Vajon tudják-e 
ezek a „sógorok”  hogy 1889-ben Bécs 
világításának koncesszióját a Ganz 
villamossági gyár nyerte el, és Déri 
Miksa egy részvénytársaság igazgató-
jaként szervezte meg a bécsi villamos 
erômûvet. ---- egyesek szerint a Kék 
Duna keringô kottáját azután már 
jobban lehetett látni.)

Kroyherr Frigyes
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korábbi ítéletet. Amikor ezt Slobodan 
Praljak meghallotta, azt mondta: meg-
mérgezem magam”, aztán bevett va-
lamit, amire vizet ivott.

A bíró azonnal lezáratta a termet, és 
felfüggesztette a tárgyalást. Még a 
függönyöket is behúzatatták.

Az esetrôl videó is készült, amelyet a 
BBC Newson meg lehet nézni.

A BBC értesülései szerint a bíró azon-
nal mentôt hívott, és a Praljak által 
használt poharat is lefoglalta.

A volt boszniai tábornok életét azon-
ban már nem lehetett megmenteni. 

Andrej Plenkovic horvát kormányfô  
sajtótájékoztatóján elégedetlenségé-
nek adott hangot a hágai Nemzetközi 
Törvényszék aznap kihirdetett ítélete 
miatt, amely szerinte mély morális 
igazságtalanságot mutat a hat volt 
boszniai horvát vezetôvel és a horvát 
néppel szemben, valamint kifejezte 
részvétét Slobodan Praljak volt bosz-
niai horvát tábornok családjának, aki a 
horvát média szerint mérget ivott az 
ítélethirdetéskor.

Plenkovic azt is mondta Horvátország 
segítséget nyújtott Bosznia-Herceg-

ovinának a délszláv háborúban. A hor-
vát hadsereg útját állta Bihac szerb 
megszállásának, és ezzel megakadályo-
zott „egy újabb srebrenicai mészár-
lást”.

Hozzátette: a horvát hadsereg a bosz-
niai hadsereggel együtt felszabadította 
Bosznia nagy részét, és véget vetett a 
háborúnak az országban. Azt is mond-
ta, hogy Horvátország több százezer 
menekültet fogadott be Boszniából, 
függetlenül nemzetiségüktôl és vallá-
suktól.

A horvátok nélkül ma nem létezne 
független Bosznia-Hercegovina ---- 
tette hozzá. 

* * *
Családjának írt levelébôl kiderült, mi 

volt az utolsó kérése Slobodan Praljak 
volt boszniai horvát tábornoknak.Két 
éve hagyta családjára lepecsételt vég-
rendeletét a háborús bûnökkel vádolt 
volt boszniai horvát tábornok, Slobo-
dan Praljak.

A férfi bûneit vizsgáló bírói fórumnak 
szerdán félbe kellett szakítania az íté-
lethirdetést, miután a vádlott az ítélet-
hirdetés elôtt azt kiáltotta, hogy „Nem 

vagyok háborús bûnös!”, majd elôvett 
egy ismeretlen folyadékkal teli kis 
üveget, és kiitta a tartalmát. Kórházba 
szállították, de már nem tudták meg-
menteni az életét.

A volt boszniai horvát tábornok vég-
rendeletét halála után felbontották --– 
írja a Lenta.ru orosz hírportál.

A levélbôl kiderült, hogy Praljak se 
temetést, se koporsót nem akart, arra 
kérte családját, hogy hamvait szórják 
szét a zágrábi Mirogoj temetôben. 
Utolsó kérésével megspórolt kormá-
nyának egy kellemetlen helyzetet, mi-
vel temetését eredetileg a horvát tá-
bornoki kar szervezte volna meg, ám a 
kormány attól tartott, hogy a díszteme-
tés nemzetközi tiltakozást válthat ki.

* * *
Törvényes lehetôséget kell teremteni 

az Európai Unióba irányuló bevándor-
lásra –-- mondta Jean-Claude Juncker, 
az Európai Bizottság elnöke a Deut-
sche Welle (DW) német nemzetközi 
közszolgálati médiatársaságnak.

Az uniós végrehajtó testület vezetôje 
a kezdôdött EU-Afrika csúcstalálkozó 
alkalmából készült interjúban kiemel-
te, hogy „a migráció korunk egyik 

nagy kihívása”, és „nemcsak a jövôt 
kell elôkészíteni, hanem már tegnap 
fel kellett volna készülni a jelenre”.

Azonban az uniós tagállamok nem 
mindig fogadnak el javaslatokat a bi-
zottságtól, amely már 2001-ben javas-
latot tett az uniós külsô határok védel-
mét szolgáló rendszer felépítésérôl. A 
tagállamok ezt elutasították, „hogy 
késôbb kiköveteljék”, így aztán végül 
megvalósult „a külsô határok közös 
ellenôrzése” –-- mondta Jean-Claude 
Juncker.

A luxemburgi politikus maga hangsú-
lyozta, hogy mindig is a legális mig-
ráció mellett foglalt állást. Mint mond-
ta, az Európába vezetô és az Európán 
belüli „legális migrációs útvonalak” 
nélkül „elveszettek vagyunk”.

Akik „nem tudnak belépni az európai 
házba a kapun, továbbra is megpró-
bálnak majd bejutni a hátsó ajtón”, 
ezért „legális útvonalakra van szüksé-
günk” –-- tette hozzá.

Európának „nyilvánvalóan” szüksége 
lesz bevándorlásra a következô évtize-
dekben, „ezért legális útvonalakat kell 
teremtenünk mindazok számára, akik 
akarnak és képesek jönni” –-- mondta 
Jean-Claude Juncker.

A bizottság vezetôje a tartalomszol-
gáltatást több nyelven folytató DW 
német nyelvû hírportáljának beszámo-
lója szerint aláhúzta, hogy az EU-nak a 
nemzetközi kapcsolatok valamennyi 
területére kiterjedô szolidaritást kell 
vállalnia Afrikával.

Mint mondta, Afrika nem olyan kon-
tinens, amely „majd csak holnap jele-
nik meg a történelemkönyveinkben”, 
hiszen „mindig a történelmünk része 
volt”, annak ellenére, hogy „egyes eu-
rópaiak nem akarnak tudomást venni 
errôl”.

Jean-Claude Juncker a Die Welt címû 
német lapnak is nyilatkozott az EU-
Afrika csúcstalálkozóról, vállalásaik 
teljesítését kérve a tagállamoktól. Kie-
melte, hogy 4,1 milliárd euró (1270 
milliárd forint) uniós forrás mozgósítá-
sával egy 44 milliárd eurós beruházási 
tervet lehet elindítani a „közös európai-
afrikai jövô” érdekében, és ezt az ösz-
szeget akár meg is lehet duplázni a 
tagállamok támogatásával.

A többi között magánvállalatok afri-
kai beruházásaihoz nyújtandó állami 
garanciavállalások révén összeálló 
terv azt is szolgálja, hogy a fejlesztési 
segélyezés helyét átvegye Európa és 
Afrika egyenrangú partnerségen ala-
puló együttmûködése –-- mondta a bi-
zottság elnöke.

Hangsúlyozta, hogy „minden egyes 
euró befektetés a jövôbe, fiatal embe-
rek esélyeibe, az ellátásbiztonságba és 
egy jobb határigazgatási rendszerbe”. 
Az elefántcsontparti Abidjanban ren-
dezett kétnapos EU-Afrika csúcsta-

lálkozó a jövôrôl szól, hiszen „Afrika a 
legfiatalabb kontinens, és fontos part-
ner közös jövônk alakításához” --– 
mondta Jean-Claude Juncker.

* * *
Számos országban politikai okokból 

terjesztik a migránsokkal szembeni 
félelmet –-- hangsúlyozza Ferenc pá-
pának a január elsejei béke világnap-
jára kiadott üzenete, amelyet ez alka-
lommal a migránsoknak és 
menekülteknek szentelnek.

A Migránsok és menekültek: férfiak 
és nôk, akik a békét keresik címû olasz 
nyelvû üzenet szerint a világban több 
mint 250 millió a migránsok száma és 
köztük 22 és fél millióan menekültek. 
„Irgalmassággal öleljük át mindazokat, 
akik háború és éhezés elôl menekülnek, 
vagy földjüket diszkrimináció, üldö-
zés, szegénység és környezeti csapás 
miatt kell elhagyniuk” –-- olvasható a 
béke világnapjára kidolgozott pápai 
üzenetben, amely hangsúlyozza, hogy 
a migránsok többnyire hosszú és ve-
szélyes utat tesznek meg nehézségek 
és szenvedés közepette, „rácsokkal és 
falakkal szállnak szembe, amelyeket 
azért emeltek, hogy céljuktól távol 
tartsák ôket”.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy 
több országban elterjedt a „retorika, 
amely a nemzetbiztonság veszélyezte-
tését vagy az újonnan érkezôk befo-
gadásának terheit hangsúlyozza, le-
nézve az emberi méltóságot, amelyet 
mindenkivel szemben el kell ismerni 
(…) a migránsokkal szembeni félelmet 
gerjesztik, esetleg politikai célból, 
ahelyett, hogy békét építenének, erô-
szakot, faji diszkriminációt hintenek 
el”.

Ferenc pápa rámutat: „egyesek fe-
nyegetésnek tekintik ôket. Én viszont 
azt kérem: lássatok bennük (…) lehetô-
séget a békés jövô építésére”. „A mig-
ránsok nem üres kézzel érkeznek: 
bátorsággal, képességgel, energiával 
és vágyakkal tele, és saját kultúrájuk 
kincseivel gazdagítják az ôket befo-
gadó nemzeteket” –-- hangsúlyozza az 
egyházfô.

A pápa üzenetében befogadásra, va-
gyis a tövényes belépés lehetôségeinek 
bôvítésére szólít fel, sürgetve a mig-
ránsok védelmét és integrációját. A 
katolikus egyházfô felszólította az 
ENSZ-t két nemzetközi suerzôdés ki-
dolgozására, illetve elfogadására 2018-
ban: az egyik szerzôdésnek a bizton-
ságos, rendezett és szabályozott 
migrációt kellene garantálnia, a má-
sikmak a menekültekre kellene vo-
natkoznia.

A január elsején ünnepelt béke világ-
napját a katolikus egyház 1967-ben 
vezette be. A világnap üzenetét min-
den évben elôre közlik.

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

Email: okocsis@rtedgar.com.au
Webodal: www.rtedgar.com.au

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV
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MOSZKVÁTÓL SZENTPÉTERVÁRIG
Bárány Márta úti beszámolója

Augusztus 23-án hajnali 4-kor 
indultam Budapestrôl Brüsszelen 
át Moszkvába. Az út hosszú és fá-
radságos volt, a repülôn csak egy 
szendvicset tudtam venni, így délután 
éhesen értem Moszkvába, ahol a Vi-
king kiküldötte várt, mivel még to-
vábbi járattal is érkeztek utasok, le-
ültettek az emeleten a Kentucky 
Freid Chiken (KFC) üzlete mellé, 
végre kétórai várakozás után buszra 
ültünk, hogy a hajóhoz vigyenek ben-
nünket. Amint mondták ez kb. egy 
órás út, de beleesünk a délutáni 
csúcsforgalomba, ezért valamivel to-
vább tart, közben jól eleredt az esô és 
az utak patakokká váltak. Moszkvát 
széles 4-5 sávos sugárutak szelik át, 
ezek a csúcsforgalom idején, ami na-
pi 14 órán keresztül tart, szinte par-
kolókká válnak, így 5-10 km-es se-
bességgel haladtunk, végre 3 órai út 
után zuhogó esôben megérkeztünk a 
hajóhoz, miután átmentünk egy biz-
tonsági kapun, felszállhattunk a hajó-
ra. Éppen vacsoraidôre értünk, ami 
ízletes volt és ezután kialudhattam 
magamat másnap reggelig. 
Másnap délután busszal vittek vá-

rosnézésre, elsô stációnk a híres 
moszkvai metró volt, ahol több híres 
állomáson kiszálltunk. A márvány 
borította metró állomásokat a szovjet 
érában építették, és Sztálin a régi 
arisztokrata paloták márványtermeit 
akarta ezekkel a köznép számára 
elérhetôvé tenni. Az utunk során, lép-
ten nyomon a szovjet idôk emlékeivel 
találkoztunk. A mai oroszok nem 
tekintik szovjeturalmat rémuralom-
nak, csak a forradalom utáni fejlôdést 
és a szovjeturalom pozitív oldalait 
emlegetik, amikor az egyetemeken 
nem volt tandíj, amikor az alkotmány 
kimondta, hogy minden orosznak 
joga van lakásra és ez az állam ingyen 
biztosította, a Forradalom nevû Metro 
állomás életnagyságú szobrai még 
mindig azt bizonyítják, hogy az orosz 
társadalom széles rétege mind egyet-
értett a vörös forradalommal. Marx 
szobra még mindig szemben áll a 
Bolsoj színháznak. A szovjet író Gor-
kij szobrát a glasznoszty után elvitték 
a szoborparkba, de most ismét vissza-
került a régi helyére, Leningrád visz-
szakapta a régi Szentpétervár nevet, 
de a Moszkvából odavezetô utat még 
mindig Leningrád proszpektnek ne-
vezik.
A vörös térnek csak egy részét 

tudtuk bejárni, mert a hétvégén sorra 
kerülô katonai parádé elôkészületei 
miatt nagy része le volt zárva, így 
nem tudtam Lenin Mauzóleuma elôtt 
tisztelegni, de megcsodáltam a híres 
GUM áruházat, ami valóban impozáns 
külselyû. Az átlag orosz ember vala-
mikor nézhette az üres polcokat, most 
látogathatja a fényesebbnél fénye-
sebb márkaboltokat, ahol az árak 
miatt nem tud semmit megvenni. 
Több milliárdos él Moszkvában, mint 
a világ bármelyik másik városában, 
így a GUM-nak bôven akadhat vásár-
ló közönsége. Az orosz parlament, a 
Duma oromzatán még mindig a sarló 
és kalapács díszeleg, a busz elhaladt a 
volt KGB és Politbüró székháza elôtt 
is, láttuk azokat a régi lerobbant bér-
házakat, ahol az emberek közösségi 
lakásokban éltek, úgyszintén azt a 
kiemelt szép háztömböt ahol a szovjet 
idôkben a kiváltságos emberek, párt-
tagok, politikusok, sportolók, híres 
mûvészek laktak. Ezeket a lakásokat 
most állítólag külföldiek vásárolták 
fel. Elhaladtunk a híres moszkvai or-
vosi egyetem elôtt is ahol a világ leg-
képzettebb orvosait nevelik, a ne-

gyedben ahol valamikor az arisztok-
raták palotái álltak, ezek most fôkép-
pen, mint különbözô múzeumok lé-
teznek. Este kitûnô koncertet láttunk, 
amit egy fôleg domrából és balalaj-
kából álló zenekar adott elô.
Másnap a Kremlben tettünk látoga-

tást, itt egy fiatal idegenvezetônk 
volt, aki sokkal kritikusabb volt a 
sztálini idôkkel szemben. A Kremlben 
sok nagy tér és park van. amiatt hogy 
Sztálin leromboltatta a templomok és 
paloták nagy részét. Amikor Sztálin 
felesége az ablakából látta, hogy 
bontják a katedrálist, és nem tudja ezt 
megakadályozni öngyilkos lett, érde-
kes módon az internet leírások nem 
ezt az okot adják meg Nadezda Alli-
luyeva öngyilkoss ga okának. A Krem-
lin kapujánál építették meg a szovjet 
éra nagy modern konferencia épüle-
tét, oromzatán kicserélték a szovjet 
jelképeket és az Orosz Föderáció 
kétfejû sas emblémáját tették fel, de 
a Kremling tornyain még mindig a 
vörös csillag ékeskedik. A kommunis-
ták az orosz templomok 50 százalékát 
lerombolták, vagy múzeumot létesí-
tettek bennük, Uglichban például egy 
régi templomban ateista múzeumot 
csináltak. A poszt szovjet érában az 
oroszok ismét felkarolták a vallást, és 
a templomok nagy részét ujjá épí-
tették vagy visszaállították. 
A jelenlegi orosz politikusok is visz-

szatértek az egyház keblébe, így Ôfel-
sége I. Putyin (ahogy az egyik fiatal 
idegenvezetô az elnököt titulálta) is 
templomba járó ember lett. A Kreml 
templomaiban csodálatos freskók és 
ikonok láthatók, az arannyal borított 
kupolák messzirôl fénylenek, amikor 
süt a nap.
Moszkvából a Moszkva csatornán 

haladtunk északra, ez Moszkvát a 
Volgával és ezen keresztül a déli és 
északi tengerekkel köti össze. A csa-
tornát, ami nagyságában felülmúlja 
Szuezt, Sztálin rekord idôben építette 
meg a Gulágokból idehozott kényszer-
munkásokkal, arról nem szól a fáma, 
hogy hány élte túl ezt a nagy munkát.
A Moszkva csatornát elhagyva a 

Volga folyóhoz értünk és Uglich vá-
rosában kötöttünk ki. Itt ismét meg-
látogattunk két régi templomot, az 
egyiket azon a helyen építették ahol 
Rettegett Iván cár fiát a kis Dimitrij 
véres testét megtalálták, akit feltevé-
sek szerint Boris Godunov gyilkolta-
tott meg, hogy megnyerje az orosz 
trónt. Ebben a városkában egy helyi 
orosz család házában is ellátogattunk, 
ahol 40 fokos házi pálinkával, fôtt 
krumplival és nyers uborkával –-- 
amit a saját kertjükben termeltek --–, 
kínáltak meg, majd a szokásos teához 
finom almáspitét adtak. A rövid nyár 
ellenére, hiszen már augusztus végén 
is csak 18 fok volt a nappali hômér-
séklet, sok zöldséget tudnak megter-
melni a zsíros feketeföldben. 
A Volgán tovább haladva Jaroslavl 

volt a következô célpontunk. Ennek a 
városnak egy érdekes magyar vonat-
kozása is van. A várost, a Volga men-
tén a Kotorosl folyó torkolatánál 
Bölcs Jaroslav alapította 1010-ben. 
Bölcs Jaroslav a viking Rurik dinasz-
tia tagja volt, akinek Anasztázia leá-
nya I. András magyar király felesége 
lett. A többi lányait is nyugati, norvég, 
francia és angol királyokhoz adta fe-
leségül. A város katedrálisát a kom-
munisták lebontották, a rendszervál-

termeiben a szemem elé tárult. Na-
pokig tudtam volna ott gyönyörködni 
a híres festôk és más mûvészek 
alkotásaiban, sajnos csak pár óra állt 
a rendelkezésemre, nem beszélve a 
nagy tömegrôl. Olasz és flamand 
mesterek festményei, amiket eddig 
csak képrôl ismertem, ott voltak elôt-
tem a falakon, felejthetetlen élmény 
volt. A Téli Palota elkápráztató gaz-
dagsága is lenyûgözô volt. Aznap este 
ismét visszatértünk a Téli Palotába, 
ahol a Hermitage színházban a Haty-
tyúk tava balettet láttuk. A táncosok 
sajnos nem a híres Mariinsky–Kirov 
balett tagjai voltak, de a zene, kosz-
tümök és a rendezés jó volt, így az 
este kellemesen telt el. Következô 
nap autóbusszal vittek végig Orosz-
ország legszebb és legnyugatibb vá-
rosán, a város tele van volt hercegi 
családok kastélyaival ezek legna-
gyobb része most, mint múzeumok és 
képtárak mûködnek. A széles bou-
levárdokat szép épületek csillogó 
üzletek szegélyezik, és sok templom, 
nem kizárólag pravoszláv orosz temp-
lomok, de más keresztény egyházak 
templomai is. Elhaladtunk a Szent 
Izsák katedrális elôtt, ami Szentpé-
tervár legnagyobb temploma, a dí-
szes belsô 13,000 hívôt tud egyszerre 
befogadni, és a dómok aranyozására 
több mint 100 kiló aranyat használtak 
fel, ezek valóban csillogtak is a nap-
fényben. Este a kikötött hajó melletti 
téren felállított sátorban kozák népi 
táncosok és énekesek adtak koncertet, 
mint a népi tánc megszállottja ezt 
különösen élveztem. A következô 
napra volt az utolsó program beiktat-
va. Haj kázás vízrôl megtekinteni a 
folyó és kanális partokat szegélyezô 
fôúri kastélyokat, Nagy Katalin cárné 
nem kivégeztette a megunt szeretôit, 
hanem építtetett nekik a vízparton 
egy kastélyt amiben szépen vissza-
vonulhattak. Valóban pompás látvány 
volt a sok palota között a hatalmas 
Téli Palota és Hermitage látképe a 
folyó partján. A hajókázás után még 
betértünk a Vérzô Megváltó temp-
lomba. A templomot azon a helyen 
emelték, ahol 1881-ben II. Sándor cár 
ellen orosz anarchisták végzetes me-
rényletet követtek el. A külön kápol-
nában megtartották a eredeti macs-
kaköves út részét ahol a cár vére 
elfolyt. A templom kupolái magában 
is csodálatos látványt nyújtanak, de a 
belseje a mozaikos ikonokkal kirakott 
falaival elkápráztató. Ezzel zárult ez 
az élményekben oly gazdag út, Nagy 
Sándor cár nyugati hatalommá akarta 
Oroszországot emelni, ez ha megnéz-
zük Szentpétervár épületeit, sikerült 
neki, de a görögkeleti pravoszláv val-
lás megnyilvánulásai elkülöníti ôket 
nyugattól. Az orosz nép évszázadokon 
keresztül megszokta az erôskezû 
uralkodókat, és még mindig ezt vá-
lasztják, ezért lehetséges, hogy Pu-
tyin 80%-os népszerûségnek örvend. 
Másnap reggel hajnali négykor vit-

tek ki a 7 órakor induló repülôgéphez, 
nem is késtem le és az orosz légi-
társaság Moszkván keresztül Buda-
pestre repített.

tás után a városban gyûjtést indítot-
tak, de messzire nem elég pénz gyûlt 
össze, ekkor a helyi oligarcha elô-
lépett és saját pénzén felépítette a 
katedrálist. A városban nagyon sok 
régi kereskedôház maradt meg azt 
bizonyítva, hogy Jaroslav város fon-
tos kereskedelmi pont volt a Volga 
partján. A városn zés keretében még 
ellátogattunk a helyi piacra, ahol 
megkóstolhattunk a különbözô helyi-
leg készített sajtokat, savanyú ubor-
kát és felvágottakat. Úgy vettem ész-
re, hogy ezeken az északi tájakon az 
uborka fontos része a táplálkozásnak. 
A kormányzói palotában is ellátogat-
tunk, a kormányzónak házon kívül 
fontos intézni valója volt, így két ko-
rabeli ruhában öltözött ’leány’ foga-
dott bennünket, akik a bálteremben 
egy im promptú orosz népzene kon-
certtel leptek meg.
Tovább hajózva a Volga sûrû er-

dôkkel borított partja között Kuzinó 
volt a következô kikötônk, a kikötôben 
egy viking hajó roncsa arra emlékez-
tetett, hogy valamikor a Vikingek 
jártak erre a Balti tengertôl le a 
Fekete tengerig, A a Szent Cyril által 
1397-ben alapított Kirillo-Belozersky 
kolostor a Siverskoye tó partján fek-
szik és Észak Oroszország legnagyobb 
kolostora és erôdítménye volt. A ko-
lostort fehér falak veszik körül és 11 
templom van a kolostor területén, 
csodálatos ikonokkal. A bolsevikok 
megölték az apátot és elkergették a 
szerzeteseket, majd múzeumot csi-
náltak kolostor egyes épületeibôl. A 
jelenlegi orosz kormány ismét meg-
engedte az egyháznak, hogy szerzete-
seket telepítsen az egyik rendházba, 
eddig 10 szerzetest sikerült betelepí-
teni, a mai szerzetesek csak mint elô-
deik elég mostoha körülm nyek között 
élnek, a mindennapi életvitelhez 
szükséges vizet még mai is a csodála-
tosan tiszta vizû tóból kell mindennap 
vödörrel felhozni. A kolostornak még 
egy híres rendeltetése volt, Rettegett 
Iván a kolostor nôi szárnyában he-
lyezte el megunt feleségeit mielôtt 
azok valami rejtelmes módon meghal-
tak, csak egy feleség élte túl Iván ha-
lálát.
A Volgán tovább haladva észak felé, 

elértük az Onyega tavat, majd Kizhi 
szigeten kötöttünk ki. Khizi alig 300 
km-re fekszik az északi sarkkörtôl, 
amit a hideg szél igazolt, itt már csak 
10-11 fok volt a maximum hômér-
séklet. Kizhi régi település az Onyega 
tó egyik szigetén, már a 15-ik század 
óta voltak erre települések, a fenn-
maradt és idetelepített eredeti fa há-
zai és templomai miatt a világörökség 
része lett. Mivel nagyon hideg szél 
fújt és az esô is szemerkélt, csak úgy 
messzirôl csodáltam meg ôket. A tó 
partját sûrû erdôk borították ahol sok 
vad élt, farkasok, medvék, hiúzok stb. 
sajnos egyik se jött le a vízpartra inni 
mikor mi elhaladtunk. 
Kizhi után a Szvir folyón folytattunk 

az utunkat, a parton sok kis faházas 
falut láttunk a folyó szélén csónak-
házakkal, majd Mandrogyba kötöt-
tünk ki. Ezt a kis falut a második vi-
lágháborúban teljesen lerombolták, 
olyannyira, hogy a neve is eltûnt a 
térképekrôl, de 1996-ban egy szemes 
orosz elhatározta, hogy falumúzeum 
formájában ismét felépíti a falut. A 
régi stílû faházakba iparosokat telepí-
tett, akik részben az idelátogató turis-

táknak részben Szentpétervár szuve-
nír boltjaiban értékesítik áruikat. A 
házak belseje érdekes bepillantást ad 
az évszázadokon keresztül itt élô em-
berek életébe. A Szvir folyó után a 
Ladoga tavon hajókáztunk, majd az 
ebbôl eredô Néva folyón keresztül 
értünk el Szentpétervárra.
A Néva folyó a finn öbölbe folyik be 

és a torkolatánál fekszik Szentpéter-
vár, egy eredetileg lápos vizenyôs 
terület, Nagy Péter cár, aki Oroszor-
szágot egy nyugati nagyhatalommá 
akarta tenni, miután a finnektôl meg-
szerezte a Néva folyó deltás területét, 
ezzel Oroszországnak utat nyitva a 
Balti tengerre, elhatározta, hogy a 
fôvárost Moszkvából ide helyezi át. A 
város felépítésére nyugat európai 
olasz, majd francia építészeket foga-
dott, a munkát pedig orosz jobbágyok 
végezték. A lápos terület ideális volt 
egy második Velence felépítésére, ezt 
az elsô olasz építész el is kezdte és a 
t bbiek folytatták. A mai napon a vá-
rosnak 101 szigete, 66 csatornája és 
320 hídja van. Elsôben a Péter Pál 
erôdítményt építették meg, itt talál-
ható a Péter és Pál katedrális, ahova 
Pétert és az ôt követô cárokat is elte-
mették.
Szentpétervár a 21. században a volt 

cári kornak és az azt követô bolsevista 
éveknek érdekes keveréke. A Szent 
Péter és Pál katedrális egy külön ká-
polnájában, nagy ceremóniával te-
mették el a bolsevisták által meg-
gyilkolt cári család megtalált csont-
jait, és az orosz egyház az egész csa-
ládot szentté avatta. Nem messze a 
Nyéva folyó partján múzeumként 
van kikötve az Aurora cirkáló, aminek 
a legénysége 1917 októberében segí-
tett a bolsevistákat hatalomra juttat-
ni, úgyszintén a nagyállomás elôtt 
még ott áll Lenin szobra, arra em-
lékeztetve, hogy Lenin oda érkezett 
meg, amikor a nyugati számûzetésébôl 
hazatért. Abban az idôben a bolsevis-
táknak még nagyon kevés volt a nép-
szerûségük, de Lenin elvtárs éppúgy, 
mint Hitler, megragadó szónok volt. 
Szentpéterváron még mindig létez-
nek a volt arisztokrata családok palo-
táiban létesített ’komunalka’ közössé-
gek, ahol emeletenként annyi család 
lakik, ahány szoba van, a fürdôszoba 
közös és a közös konyhában minden 
családnak jut egy sarok egy szek-
rénnyel és egy tûzhellyel, a hûtôszek-
rényt a szobájukban tartják. Putyin 
elnök is egy ilyen közösségben nôtt 
fel Szentpéterváron. Látogatásunk 
alatt sok szó esett a leningrádiak hô-
sies ellenállásáról Leningrád ostroma 
alatt, de senki nem említette, és nem 
állítottak szobrot azoknak, akiket 
Sztálin az ostrom után a ’leningrádi 
ügy’ kapcsán kivégeztetett. A Sztálin 
által megsemmisített ostrom emlék-
múzeumát sem állították még egé-
szen vissza. Az oroszok még nem 
egészen tudják, miként viszonyulja-
nak a bolsevisták és Sztálin által 
elkövetett atrocitásokhoz.
Szentpéterváron hideg szeles idô fo-

gadott, már szeptember elsején is 
csak 11 fok volt a napi maximális 
hômérséklet. Megérkezésünk után az 
elsô szervezett út a Hetmitage és a 
Téli Palotának a megtekintése volt. 
Engem fôképpen a Hermitage mú-
zeum megtekintése hozott erre az 
oroszországi útra. Valóban lenyûgözô 
volt az a sok kincs, ami a Hermitage 
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Az elmúlt 
hét

MOSOLYOGNI TESSÉK!
Most, hogy némelyik ellenzéki politi-

kus erôlködése olykor röhejességbe 

fordul, nem árt, ha tudjuk: a nevetés-

nek kiváló élettani hatásai vannak. 

Karbantart, fiatalít. Bár a hivatalos 

orvoslás egyelôre nem foglalkozik ve-

le, a doktor nem írja föl receptre, so-

kan állítják: gyógyít. Fogyaszt, vigasz-

tal, oldja a félelmet, élesíti az elmét, 

növeli a tüdôtérfogatot. A humorra 

fogékony ember szervezete ellenál-

lóbb a nyavalyákkal szemben.

A görögök és a kínaiak már évszáza-

dokkal ezelôtt gyó gyító komédiásokat 

alkalmaztak. A középkor udvari bo-

londjait pedig bátran nevezhetjük a 

pszichiátria elôfutárainak. Nevetésku-

tatóktól tudjuk, minél harsányabban 

hahotázunk, annál jobbat teszünk a tü-

dônkkel, ugyanis a hangszalagok fo-

kozott használata extra oxigénadagot 

igényel a tüdôbôl, amihez jól felkészült 

szervezet szükséges. Igyekezzünk hát 

többet nevetni! Csakhogy ez nem 

olyan egyszerû…

A statisztika azt mutatja, ahogy koro-

sodunk, egyre kevesebbet nevetünk. 

Míg a csecsemô napjában háromszáz-

szor kacag, felnôtteknél ez a szám jó, 

ha húsz, savanyúbbaknál még annyi 

sem. Puszta elhatározásból az ember 

nem szokott nevet gélni. Nem úgy van, 

hogy megyünk az utcán, aztán egyszer 

csak, minden átmenet nélkül fölnyerí-

tünk, mert eszünkbe jutott a termé-

szetgyógyász javallata… Egy szó, 

mint száz, egészségünk érdekében mi-

elôbb keressünk föl profi nevettetôket. 

Legtöbbjük arról ismerszik meg, hogy 

míg teszi a dolgát, ô maga el sem mo-

solyodik: Chaplin, Stan és Pan, Falus 

(Vödrös) Ferenc, Gyurcsány és má-

sok.

Ui.: Pár napja sajnos magam is ne-

vettetônek álltam: Lilla-köd címû írá-

som printváltozatában Csokonai he-

lyett Vörösmartyt tettem meg a Re-

ményhez szerzôjének. Mihály -– Mi-

hály… Ciki. Nincs mentség. A túloldal 

persze a térdét csapdosta. Igaz, rájuk 

is fért a gyógynevetés, nagyon rossz 

bôrben vannak…

GULYÁS A PÁCBAN
Gondterhelten vakarózik a Közös Or-

szág Mozgalom frontembere, Gulyás 

Márton sztárprovokátor, amióta kide-

rült, nem akar összejönni az ellenzéki 

pártok áhított technikai nagykoalíciója. 

Úgy fest ugyanis, hogy sem a Momen-

tum, sem az Együtt, sem az LMP nem 

kívánja visszaléptetni saját jelöltjét az 

esélyesebb javára a bravúr helyszínéül 

kinézett 1. számú körzetben. (A két 

ahogy 
Pilhál György 

látta

„nagy”, a DK és az MSZP eleve nem 

indít jelöltet.)

Zavaros a kép. Vagy inkább röhejes. 

Az LMP pár hete a Kossuth téren já-

ratta le magát, amikor hívei –-- 50-90 

piros fejû ember –-- azt ordítozták a 

placcon: „Putyin, haza!”. Juhász Péter 

Együtt-hôbörgôi (talán tucatnyian le-

hettek) még nagyobbat égtek ugyan-

ekkor: négyórás várakozás után csak 

az orosz delegáció üres autóit tudták 

kifütyülni, merthogy már korábban 

kiszállt az elnök… (Az örökké a fü-

tyülôjével babráló Juhász egyébként 

most azt gondolta, ha ô jelenti be elô-

ször képviselôjelöltségét, a többi párt 

majd hátralép. Körbekacagták.)

Ezek után persze egyedül méreti 

meg magát Fekete-Gyôr András párt-

ja, a Momentum is. A szakállas atléta 

nyilatkozataiból tudjuk, hogy a re-

ménybeli Fekete-Gyôr-kabinet --– bár-

mikor lép is porondra –-- végre fogja 

hajtani a bevándorlókkal kapcsolatos 

EU-döntéseket. „Ne ijedjünk meg né-

hány száz jámbor menekülttôl” --– 

nyilatkozta valahol az ambiciózus ve-

zér, aki egyébként azt is kijelentette, 

hogy hajlandó Orbán Viktorral vitázni, 

ha úgy alakul.

Szóval el lehet képzelni Gulyás koor-

dinátor közérzetét… Szegénynek ko-

rábban az október 23-ra meghirdetett 

forradalmat is le kellett fújnia a hûvös 

idô miatt; ráadásul minap a Pest-Buda 

étterem elfoglalásából is rosszul jött ki 

–-- az attak végén a személyzet rájuk 

zárta a csárdát, bentrôl dörömböltek 

kifelé. Kaland az élet.

IN MEMORIAM 
GYULAFEHÉRVÁR

Romániában ma tartják a Nagy 
Egyesülés napját, az ország elsô szá-
mú nemzeti ünnepét. 1918-ban ekkor, 
december elsején mondta ki Gyulafe-

hérváron az erdélyi román nagygyûlés, 
hogy Erdély, Partium és a Bánság (26 
történelmi vármegye a 64-bôl) ezentúl 
Románia része.

(A történelmi Magyarországból ki-
szakított, románná kényszerített 103 
ezer négyzetkilométer nagyobb, mint 
a mára megmaradt csonka haza!) A 
memorandumban román ígéretek is 
szerepeltek: teljes nemzeti szabadság 
az együtt lakó népeknek; egyenlô jog 
és teljes autonóm szabadság az állam 
összes felekezetének; korlátlan sajtó-, 
gyülekezési és egyesülési jog stb. Az 
eltelt évszázadban ebbôl szinte semmi 
sem valósult meg.

Ellenben pár éve törvény írja elô oda-
át: pazar ünnepségeket kell rendezni e 
napon, emellett valamennyi város –-- 
ha eddig nem tette –-- nevezzen el egy 
fôutat 1918. december 1-jérôl. A ren-
delet célja: a magyar lélek megtiprása. 
Fájjon még jobban a történelmi haza 
megcsonkítása, milliónyi magyar el-
szakítása a szülôföldtôl.

Emlékezzünk a keserû dátumra! 
Ahogyan Muhit, Mohácsot vagy Vilá-
gost, ezt a gyulafehérvári napot se 
felejtsük el! Október hatodikát, 1849 
mártírjait is megtartottuk emlékeze-
tünkben, rájuk is utcák, terek emlé-
keztetnek. Ezek az erdélyi városokra 
oktrojált December 1. közterek csak 
erôsítik a határon túli magyarok hitét. 
Ahogy az áldozat mártírrá lesz, úgy 
lesz a megtiport vesztesbôl is hôs.

És nincs vége a történelemnek!
Ne feledjük, szép emlékünk is köt 

december elsejéhez. 1800-ban e napon 
születik a költô, aki majd Szózatba 
fogja önteni a magyar reményt:

„Még jôni kell, még jôni fog / Egy 
jobb kor, mely után / Buzgó imádság 
epedez / Százezrek ajakán.”
Isten küldte nekünk Vörösmarty 

Mihályt!

EGYSZER MAJD 
ELÔVESZIK?

Azon mindig jókat nevetek, ha olva-
som valahol, hogy most aztán majd jól 
elôveszik és elszámoltatják Demszky 
Gábor egykori fôpolgármestert, hi-
szen ô is felelôs azért a sok disznó-
ságért (itt egy hosszú lajstrom szokott 
következni), ami az ô húsz éve alatt 
történt Budapesten.

Eleinte persze nem nevettem, magam 
is úgy gondoltam, egyszer tényleg 
biztosan elôveszik majd, kikérdezik, 
sôt elszámoltatják, mit mûvelt ezzel a 
jobb sorsra érdemes fôvárossal. De 
hát ez régen volt. Akkortájt, amikor a 
szadeszos ember még tojászáporral 
dacolva mondta ünnepi beszédeit, meg 
a 4-es metró vájataiban szelfizett a 
fúrópajzzsal…

Sok BKV-bérlet lejárt már azóta, de 
semmi nem történt. A nagyváros disz-
nóságai máig itt vannak elvarratlanul, 
az obsitos vezér meg valahol a távol-
ban (tán a kies Isztrián) írja emléki-
ratait. Hajszálai görbületlenek.

Illetve dehogynem történt valami! 
Esztendeje érdekes hír érkezett a kö-
dös Albionból. Az Egyesült Királyság 
Jelentôs Csalások Elleni Hivatala ar-
ról tájékoztatta Magyarországot, tud-
juk-e, hogy az Alstom jármûgyártó 
százmilliárdos megvesztegetési botrá-
nyának szálai ide is elvezetnek. (Mert-
hogy ôk onnan, a Csatornán túlról is 
jobban rálátnak a Városháza zûrös 
dolgaira, mint mi itt, Budapesten.)

Az ember nem tudja, nevessen vagy 
szitkozódjék. Hát még amikor arról 
tudósít a sajtó, hogy a botrány föltá-
rására létrehozott parlamenti bizott-
ság azért nem hallgatta meg Demszky 

Gábort, mert nem jelent meg a testület 
elôtt… Talán nem ért rá, más dolga 
volt. Van ilyen. Magyarországon.

Az egész most arról jutott az eszem-
be, hogy olvasom: „Újabb gyanúsítások 
lesznek az Alstom metrókocsik be-
szerzése körül indult nyomozásban –-- 
a fôügyész arra utalt, az eljárás célke-
resztjében vannak azok a (…) politikai 
döntéshozók is, akik a kenôpénzekbôl 
részesülhettek.”

Biszku- és Gyurcsány-ügyeken ed-
zôdve komoly összegbe fogadnék, ki 
kerül ki abból a célkeresztbôl…

JOBBIK-ÖRÖMHÍR
Nagy a boldogság a Jobbik háza tá-

ján. Megérkezett a rendôrségi hatá-

rozat: a Nemzeti Nyomozó Iroda elu-

tasítja Mirkóczki Ádám pártszóvivô 

feljelentését Soros György ellen. Nem 

indul nyomozás alkotmányos rend 

erôszakos megváltoztatása, illetve al-

kotmányos rend elleni szervezkedés 

gyanújával. (Mindjárt megmagyará-

zom, miért jó hír ez arrafelé.)

Mirkóczki azért fordult a hatósághoz, 

mert vezetô fideszes politikusok rend-

re állítják: „Soros György a magyar 

állami szuverenitásra kiemelten ve-

szélyes személy.” Márpedig --– okosko-

dott a Jobbik --–, aki akkora befolyással 

rendelkezik, mint ô, azt nem lehet csak 

úgy elbagatellizálni.

Erre most tessék, megjött az elutasí-

tás, benne az indoklás: Soros György 

csak a véleményét szokta elmondani a 

migrációval kapcsolatban, az pedig 

„nem tekinthetô erôszakos, fenyege-

téssel járó cselekmény elôkészületé-

nek”. Ráadásul javaslatait fôképp az 

EU-nak fogalmazza meg, Magyaror-

szággal összefüggésben nincsenek 

közvetlen utasításai. Írásait vizsgálva 

az sem áll meg, hogy erôszakos vagy 

azzal fenyegetô magatartásra utasíta-

na bárkit.

Hogy miért „jó hír” ez a Jobbiknak? 

Mirkóczki Ádám ezt így fogalmazta 

meg a Magyar Nemzetnek: „A kor-

mánynak és a Fidesz–KDNP-nek a 

saját nyomozó hatóságától van most 

hivatalos, pecsétes papírja arról, hogy 

hazudnak.” Hogy a leépült ember is 

értse: ha Soros a jó, akkor Orbán a 

rossz…

Nos, ezért jó hír Mirkóczkiéknak ez 

az elutasítás. Százszor inkább Soros, 

mint Orbán –-- arrafelé ebbôl indulnak 

ki.

Nem lelohasztani akarom az ünneplô 

kaméleonpártot, de senki sem állította, 

hogy Soros ingujjra vetkôzve maga 

toborozza és képzi ki az alkotmányos 

rendet megdönteni akaró vérgôzös 

szabadcsapatokat. Dehogy. Gyuri bá-

csi csupán arról szokott nosztalgiázni 

hívei közt, mennyivel színesebb lenne 

Európa pár millióval több muzulmán-

nal, szerecsennel… És ô mit meg nem 

adna érte…

FELEDY PÉTER A 
KÖZMÉDIÁT EKÉZTE
„Pitibb”, de a mindennapi életet befo-

lyásoló dolgok hiányoznak
A HetiVálasz az egykori tévéripor-

terrel, Feledy Péterrel készített interjút 
annak apropóján, hogy történelmi do-
kumentumkötetet jelentetett meg. Miu-
tán a szerinte agitatív hírszolgáltatásról 
leszedte a keresztvizet, a köztévé volt 
alelnökének a következô kérdést szegezi 
az újságíró:

„HetiVálasz: A mai köztévé nem egyen-
lô a hírmûsorokkal. Ott van a Fölszállott 
a páva vagy a virtuózok: az nem maga a 
közszolgálatiság?

Feledy Péter: Rendben, mondjon har-
madikat is!

HetiVálasz: …
Feledy Péter: Látja, ez a gond!…”
Eddig tart Feledy Péter és kérdezôje 

tájékozottsága. Pedig nem kellene mást 
tenniük –-- ha már nem követik a 
közszolgálati csatornák mûsorait –-- 
csak betölteni a www.mediaklikk.hu/
musor-a-z/ oldalt, majd rácsodálkozni a 
mûsorstruktúra sokszínûségére. Betû-
rendben csak (!) a Kutúra kategóriába 
sorolt mûsorok:
A
– A Magyar Szórvány Napja
– A Nagyok
– Amerikában jártunk. Mestersége 

címere…
B
– Bolgár nemzetiségi mûsor
D
– Dicsôség a Hôsöknek! 1956
– Domovina
E

– Ecranul nostru
– Egy hazában
– Énekelj velünk!
– Esti kérdés
– Esti séta
– Evangélikus magazin
F
– Folkudvar
– Fölszállott a páva – 2017
G
– Gondolat-jel
– Görög nemzetiségi mûsor
– Gyere pajtás énekelni …
– Gyöngyszemek
H
– Hagyaték
– Hajnali gondolatok
– Halljad Izrael
– Hangvilla
– Harmincad utca 6.
– Hazajáró
– Hetedhét kaland
– Hétvégi belépô
– Hogy volt?!
– Horvát nemzetiségi mûsor
– Hrvatska Kronika
I
– Irodalmi Újság
– Ismerd meg!
K
– Ki mer ma?
– Korkóstoló
– Kult+
– KulTÚRA összefoglaló
– Kulturális Híradó
– Kvartett
M
– M5 Lexikon – Bölcsességek
– M5 Lexikon – Édes anyanyelvünk
– M5 Lexikon – Így illik
– M5 Lexikon – Kék bolygó

– M5 Lexikon – Kodály
– M5 Lexikon – Örökségünk
– M5 Lexikon – Szeretem mert…
– Matrica – Igaz vagy hamis?
– Mesterember
N
– Német nemzetiségi mûsor
– Nemzetiségek zenéje
– Nemzetiségi Kultúrák Napja
P
– Prima Primissima
R
– Reformáció hétrôl hétre
– Regényes történelem
– Roma magazin
– Román nemzetiségi mûsor
– Ruszin nemzetiségi mûsor
– Rúzs és selyem
S
– Súgólyuk
– Szabadság népe
– Szellem a fazékból
– Szerb nemzetiségi mûsor
– Szólalj meg! – angolul
– Szólalj meg! – franciául
– Szólalj meg! – spanyolul
– Szombat délelôtt
– Szombat délután
T
– Tanúságtevôk
V
– Vasárnap délután
– Vasárnapi újság
– Vers mindenkinek
– Versmaraton 2016
Összesen 70. És hol van még a többi 

kategória…? Feledy Péter dokumen-
tumkötetét, a Napropót a bemutatóján 
Jeszenszky Géza méltatta.

Nagy Árpád (Magyar Idôk)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2017. december 17-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
12 órától ebéd a Bocskai Nagyteremben
Nagyteremben121 St. Georges Rd. (11-es villamos 
a Collins St.-rôl, 20-ik megálló ( az Edinburgh Parkkal 

szemben)(Watkins St.bejárat)
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. december 17-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
ADELAIDE (SA)
2017.december 17-én vasárnap de.  11 órakor 

ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA, 

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD) 

2017. december 25-én vasárnap de. 11 órakor
Karácsonyi Istentisztelet Úrvacsora

 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) december  du. 2 órakor 
Bibliaóra (minden hónap harmadik vasárnapján) 
2017. december 17 én du. 2 órától  Istentisztelet 

és Gyermek mûsor
2017. december 26-án 11 órakor Karácsonyi 

Istentisztelet Úrvacsora batyus ebéd 
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

2017. december de. 12 órától Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszocsoport gyermekeink számára

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

North Fitzroy-i Magyar Református Templom
Bocskai Központ

121-123 St Georges Road, North Fitzroy 3068
(Watkins St. bejárat)

KARÁCSONYI
KONCERT

Szombat este, december 16-án
17.00 órai kezdettel 

A Magyar Iskola évzáró mûsora
a Bocskai  Nagyteremben

18.00 órai kezdettel

Klasszikus zenei koncert a Templomban
Four Seasons String Quartet (vonos négyes)

Attila és Georgina Sipos Ôri (orgona és fuvola)
Audrey és Sebastian Csutoros (Bach concerto hegedû és csello)

Stiletto Sisters trio (Remeny Csutoros vezetô hegedûn)
Patocs Johanna (ének), Liptai Gyöngyi (ének)

Brian Simpson (orgona)
Nincs belépô, de adományt szívesen elfogadunk!

19:00 vacsora a Bocskai Nagyteremben
Vacsora ára 15 dollár

Szeretettel várunk minden kedves vendéget

Ünnepnapoki
Istentiszteletek

2017. december 24. vasárnap de. 11 órától rendes Istentisztelet.
2017. december 25. hétfô de. 11 órától KARÁCSONYI ISTENTISZTELET 

ÚRVACSORA KÖZÖSSÉGGEL.
Istentisztelet után ünnepi ebéd a templom melletti Bocskaiban.

2017. december 31. vasárnap de. 11 órától ÓÉVI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET.

(2017. december 31. vasárnap esti áhítat, ez évben elmarad.)
2018. január 1. hétfô de. 11 órától a RENDSZERES ÉVNYÍTÓ ISTENTISZTELET.



Az Árpádkor, 
melynek soha nincs 

vége...
Ez már a negyedik Ôrségi beszámoló, 

tehát tudjuk Kondorfán az élet mit 
sem változott. A pergô nyelvû foga-
dósné fel- és lerohangálva, csipogva 
elégedetlenkedik, ha van vendég 
azért, ha nincs azért. A sötét fage-
rendás plafonú házikónk mellett a lo-
vak vidám horkantásokkal köszönte-
nek bennünket reggelente! A hajnal 
hasad, de a városi embernek ez a jó 
levegôn való mély kábulatú alvás mel-
lett hajnali fél tízet jelent. 

Összeszedtük magunkat és Velemér 
felé indultunk, mert már sokat hal-
lottunk arról a kis templomról, amely 
ott várt bennünket. Mondhatnák már 
megint egy újabb templom! De ezen a 
környéken, ha bármelyiket megláto-
gatjuk, ha a körülötte lévô földet ta-
possuk, ha a falát simítjuk, ha be-
lépünk a kapuján, sok száz évet uta-
zunk vissza és nem hiábavaló az oda-
vezetô út. Mindegyik templom más, de 
az érzés, a lelkesedés és áhítat, amivel 
„bevesszük ôket” ugyanaz! Hiszen 
nem csak történelmük van, nem csak 
az évszázadok söpörtek át rajtuk, de 
különös, érezhetô energiával rendel-
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Az Ôrség 4.
keznek, ahol, és ahogyan megépítették 
ôket.

 A veleméri, talán a legjelentôsebb az 
Árpád korabeliek közül. A Szent-
háromság templom építésének pontos 
ideje nem ismert, de feltételezhetô, 
hogy építését – vagy elôdjének építé-
sét – Szent István rendelte el, hiszen 
Velemér akkoriban 10 falunak volt 
központja. Ez a templom ôrzi talán 
egyedül Magyarországon az eredeti-
nek megfelelôen régi képét és han-
gulatát, és ettôl a legkülönlegesebb.

A kis templomban, ahol rendszeresen 
tartanak esküvôket, érkezésünkkor is 
éppen várták a násznépet. Elôtte 
azonban még volt idô és egy helybéli 
hölgy mesélt a templom történetérôl, a 
különös fényjátékokról. Eközben meg-
próbáltuk magunkat újra valahol az 
1200-as, 1300-as évekbeli Magyaror-
szágba képzelni, és ebben a kis 
templom minden segítséget meg-
adott.

Stílusa alapján feltételezhetô, hogy az 
1200-as évek második felében épült, 
bár oklevélben elôször 1360-ban em-
lítik. A kora gótikus templom belsô fa-

lait díszítô freskók hazánk legteljesebb 
épségben fennmaradt középkori fal-
festményei, melyeken bibliai jelenetek 
elevenednek meg.

Mikulásnap a Bocskaiban

sugarak egyszerre világítják meg 
Szent Lászlót és a megfeszített Krisz-
tust. 

A téli napforduló idején a fény végig 
az északi falra esik. A legkeletibb ab-
lakon bejutó sugarak délben a hajó és 
a szentély határán érik a padlót, és 
végül a szentségházban halnak el. 

A templom hajóját három résablak 

1863-ban már az épületet rémes 
állapotban volt, hiányzott a hajó és a 
torony tetôzete, a padlót állati ürülék 
borította, közötte tábortüzek nyo-
maival. Mindez arra utalt, hogy az 
épületet a környék szegényei és állatai 
használják. Késôbb le akarták bontani 
a romos templomot, hogy a kövekbôl 
istállót építsenek.

Köszönjük Mikulás, hogy meglátogattál minket! Várunk jövôre is…..

A templom különlegessége, hogy 
keskeny ablakai tervezetten, megha-
tározott idôpontokban engedik be a 
napfényt az épület belsejébe.

Minden bizonnyal ôsi hagyomány a 
naptiszteletre lehetôséget adó alap-
rajz. Megfigyelték, hogy a téli nap-
forduló hajnalán besütô nap a Ma-
donna ölében látható gyermek Jézust 
világítja meg. Ennek nyomán két 
csoport különböztethetô meg; az „égi” 
jellegûek, illetve az alsó képek a te-
remtett világ rendjét közvetítik. Ez a 
zodiákust, és a négy elem rendszerét 
jelenti. Egyes képek azonosíthatók a 
Tejút csillagképeinek fôbb csoport-
jaival, másrészt utalás látható a ma-
gyar történelem folyamatára, folyto-
nosságára is.

A nyári napforduló idején az elsô 
fény a Madonna köpenye alatt bújó 
bûnösöket világítja meg — jelezve, 
hogy ekkor számukra is van kegyelem. 
A mozgó fénysugár késôbb a küszöbön 
áll meg, kijelöli a templom hosszát, az 
utolsó pedig a szentély és a diadalív 
sarkában fogy el. 

Napéjegyenlôség idején az utolsó 

világítja meg belsô kis rézsûkkel, ami 
itt értelemszerûen nem a csapadék el-
vezetésére, hanem a fény terelésére 
szolgál. Ezt támasztja alá az a tény is, 
hogy a rézsû aszimmetrikus – miként 
maguk az ablakok is azok. Az 
aszimmetria célja a fény útjának sza-
bályozása: mindent pontosan akkor vi-
lágítson meg, amikor annak ideje van. 
Elképzelhetô, hogy a megvilágítás sok 
Árpád-kori templomunkban kapott 
ehhez hasonlóan kiemelt szerepet, ez 
azonban a többi, hasonló korú templom 
átépítései és átfestései miatt már nem 
ellenôrizhetô.

A templom, így a freskók története 
kalandos. A  reformáció idején, 1560 
körül a földbirtokos Batthyány család 
és vele a falu reformátussá lett, a fres-
kókat lemeszelték. Az ellenreformáció 
során a lakosság református maradt, 
de templomot az osztrák megszállók 
visszaadták a katolikus egyháznak, de 
a hívek nélkül maradt épület leromlott, 
kis híján el is pusztult, a beverô esô 
leoldotta mészréteget, és alatta a 
freskók is pusztulni kezdtek. 

A templomot és freskókat több al-
kalommal restaurálták, és ami igazán 
értékessé teszi, hogy a kis templom az 
eredetinek megfelelôen helyreállítható 
tetôzet kivételével ôrzi az 1300-as évek 
végén megteremtett képét és le-
nyûgözô, bensôséges hangulatát. 

Az épületet eredetileg kívül is 
festették. Így például a hajó külsô falát 
a bejárattól jobbra szent Kristóf ha-
talmas freskója díszítette, azonban a 
külsô képek leáztak; Szent Kristóf 
ábrázolásából már csak a glória nyo-
mai fedezhetôk fel, mert azokat nem 
csak felfestették, hanem bele is vájták 
a felületbe, így ma is láthatóak.

A templom kapujával szemben volt a 
valamikori falu, ma fákkal sûrûn be-
nôtt terület, mögé se látunk.

A templom oldalában, a kívül valaha 
volt freskó nyomait mutató glória 
mélyedéseit megsimítottam, ahogy a 
falakat is, mint minden hasonló alka-
lommal, és csak aztán köszöntem el.

Kovács Hédi
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Leverni a keresztetAzt olvasom, hogy Franciaország-
ban a nagy hatalmú Államtanács 
úgy rendelkezett, hogy el kell távo-
lítani a keresztet II. János Pál pápa 
emlékmûvérôl

Levenni a keresztet nem lehet, mert 
az szerves része a kôbôl készült szo-
bornak. Köztéren van az emlékmû, s 
ott egy 1905-ös törvény szerint vallási 
jelképeknek nincs helyük –-- így érvel 
Ôfôállamtanácsnokságuk. Szerintem 
nem kellene megtenni, de trükközni 
sem, méltatlan lenne II. János Pálhoz. 
Elszállítani vagy magánkézbe adni a 
teret, ahol a mû áll. Vésôt, kalapácsot 
kell elôvenni, és leverni a kereszt 
egyik ágát. Látványosan megcson-
kítani, meggyalázni. És jelezni, 
hogy történt mindez 2017-ben, 
Franciaországban, az Államtanács 
határozatára. Bizony elzarándokol-
nék én ahhoz a szoborhoz, s lehet, fel-
kerekednénk ezrek, tízezrek és milli-
ók, mert annak a pápának a szavára 
már egyszer felkerekedtünk. Az a 
megcsonkított kereszt szimbólu-
mává válna Jézus elárulásának, a 
szent pápa tanúságtételének, a ke-
resztény hit örökkévalóságának. 
Megtelnének újra a templomok Euró-
pa-szerte, díszpompás öltözetû lovagok 
és foltos darócba öltözött barátok 
hajlítanák meg térdüket az oltár elôtt. 

Persze csak akkor, ha ôfôállamtanács-
nokságuk nem döntene úgy, hogy a 
templomok hasznosabb dolgokra is 
használhatók, mint az imádság. Szép, 
nagy termek ezek, s az oltár helyén 
színpad is lehet, amely elôtt vásárt 
csinálni, enni-inni, mulatni is szabad. 
Csak el kell távolítani a keresztet. Vi-
gye maga az egyház, ha nem kell neki 
a templom! Aztán vízvezetéket kell 
bevezetni a terembe, hogy a standok-
nak legyen vizük, nyilvános WC is kell, 
és valami kis büfé vagy cukrászda. A 
szenteltvíztartót egyszerûen be kell 
bugyolálni egy szemeteszsákba, nem 
fog feltûnni senkinek. Esetleg irodák 
is elférnek. Azért a korrektség kedvé-
ért kiírhatjuk, hogy egykor ez egy 
templom volt, de ma már a város 
közösségi épülete.

Jártam ilyen katedrálisban. Összeszo-
rult a szívem. Lehet, hogy este, isten-
tiszteletkor leveszik a szenteltvíztar-
tóról a szemeteszsákot? Visszatesznek 
néhány padot, és visszahelyezik a ke-
resztet? Akkor bezár a kávézó? (Nyit-
va naponta 10.00-tôl 19.00-ig.) És meg-
jelenik a lelkész, hogy hirdesse az 
igét? De kinek? Kis falusi templomaink 
jutottak eszembe a hatalmas katedrá-
lisban, a festett ablakok alatt. Árpád-
kori egyházaink, romjaikban, amikor 
hajnalban arra járva felriasztjuk az ott 
menedéket lelô madarakat, s ezek su-
hanva elszállnak a beomlott falak fö-
lött, a párás levegôben vibráló fény 

felé. Templomaink, amelyek ôrzik a 
magyarságot és amelyeket ôriz a 
magyarság, mint kincset, életet. Talán 
még azok is, akik nem hívôk, csak né-
hanapján teszik be a lábukat –-- ka-
rácsonykor, keresztelôn, esküvôn.

A kufárok is eszembe jutottak. Ho-
gyan lettek a templomok „turisztikai 
attrakciók”? Kinek jutott elôször eszé-
be, hogy jegyet szedjen a templomaj-
tóban? Talán valaki olyannak, aki 
elôször „búcsúcédulát” árult. Nagy le-
hetett a csábítás. De mégis. Nincs-e itt 
valami rettenetes ellentmondás, az 
áttetszô ébredések helyett félszeg 
zavarodottság? Képmutatás. Assisi jut 
eszembe. A „poverello”, a „szegényke” 
városa, aki újra elmondta, hogy a Nap, 
a Hold, a Csillagok, a Szél, a Víz, a Tûz, 
a Föld és színes virágai, gyötrelem és 
békesség jele a kereszt. Sírhelye 
felett, az ajtóban ma szigorú ôr áll. Az 
utat elzárja, leplet nyújt át vállra, 
térdre. És pénzt kér. Nem jegyet árul, 
de a perselyre mutat, s amikor tovább-
mennék, azt mondja: „No, azt szeret-
ném én látni!” S rögtön géppisztolyos 
katona is ott terem. Terrorveszély 
van, s múlik, ahogy pendülnek a tallé-
rok a fémdobozban. Lépek is a kapun 
által. Ferenc úgy akarta, hogy a városa 
egykori vesztôhelyén legyen a sírja. 
Talán túlfeszített, lázas küszködése 
mondatta ezt vele. Álomlátás.

Van-e összefüggés a francia Állam-
tanács határozata, a svájci protestáns 
templom sorsa, az Árpádkori, s aztán 
Mária Terézia alatti újjáéledô magyar 
templomok túlélô igazsága és a fe-
rences bazilika ôrének silány szigorú-
sága között? Nem tudom, de érzem. 
Leverni a keresztet Karol Wojtyla 
homloka fölül? Szent Ferencet bigott 
ostobasággal „védeni”, aki Jézushoz 
hasonlóvá vált? Tényleg nem mindig 
vagyunk szinkronban a világgal. Ami-
kor ôk elôször képletesen és valósá-
gosan is leverték a keresztet, mi éppen 
felépítettük új templomainkat a 18. 
század második felében, az idegen 
vallású hódítók pusztítása után. Sok-
szor nem oda, ahol azelôtt is álltak. 
Ezért az Árpád-kori romok. Most sem 
vagyunk szinkronban. „Jogok” nevé-
ben legszebb jogunkra támadni?!

Most sem akarjuk sem képletesen, 
sem valóságosan leverni a kereszteket. 
Nem akarunk kávézókat templomaink-
ban. Nem akarjuk kisajátítani más 
szent helyeit. Idegenkedem a Panthe-
onba, pogány bazilikába illesztett ró-
mai keresztény templomoktól. Ha 
maga Michelangelo intézte is. A Ha-
gia Szophia iszlám kisajátításától is. 
Hiszen szemben a Kék mecset. Meg-
van mindennek a helye. Elég szégyen, 
hogy hívek híján raktárakká, edzôter-
mekké, még ha kulturális intézmé-
nyekké is alakítottak megannyi temp-
lomot, zsinagógát Magyarorsszágon 
1945 után. Van nekünk tapasztalatunk 

a keresztet eltávolítók dühérôl. Vajon 
hány keresztet vertek le, hány temp-
lomot romboltak le, alakítottak át „más 
célra” a törökök 1541 vagy a kommu-
nisták 1948 után? A Gellérthegyen, a 
pálosok kolostora felett álló keresztet 
1949-ben döntötték le, a tihanyi kál-
váriát 1960-ban. Visszatettük. De mi 
lesz, ha majd a nagy Összeurópai Mél-
tóságos Államtanács (ÖMÁ) azt mond-
ja, hogy bontsuk le. Mert ha nem, jön a 
hetedik cikkely. És csak bambán néz-
nek majd ránk, akik nevetve üzenjük: 
a hetedik te magad légy! És nem düny-
nyögünk semmilyen új mesét. Ismer-
jük a mániákat, amelyek idôrôl idôre 
felütik a fejüket: elsöpörni hitet, val-

lást, múltat, nemzetet. Kikezdeni min-
dent, értéket, szimbólumot, legendát, 
életet. Eddig, s ne tovább!

Épp így volt ez akkor is, amikor azt az 
ominózus törvényt alkották Franciaor-
szágban, amelyre ma hivatkozik a 
Nagyméltóságú Államtanács. Az ak-
kori „szabad gondolkodók” éppen Je-
anne d’Arc alakját vették célba. Hi-
szen ô az „Isten és a szentek 
segedelmével” emelte fel a kardot, s a 
francia géniusz dicsôségét hirdette. A 
mostani nagy „leleplezôk” csak kullog-
hatnak az akkori fiók-Voltaire-k után. 
Bár ezernyi cikkel teltek meg a lapok, 
amelyek bizonygatták, hogy Jean csak 
egy ostoba parasztlány volt, ha egyál-
talán élt, s ha már élt, meg is halt, de 
nem úgy, hanem amúgy. Két hétig 
tüntettek is ellene Párizsban, aztán 
másfelé fordultak. Tán a lelkiismeret 
–-- mondják fülledt szalonokban. Meg-
érjük még mi is, hogy a mai magyar 
ellenzék Toldi Miklós ellen tüntet.
Most már a kereszt van so-

ron. De a ploermeli polgárok talán 
megmakacsolják magukat. Bretagne-
ban nehéz emberek élnek. S talán 
megirtóznak attól a destruáló hadjá-
rattól, amely országukban s Európában 
folyik a tradíció, érték, szabadság 
ellen. Mert a kereszt elleni merénylet 
a szabadság elleni merénylettel azo-
nos. Ezért mondom, hogy ne távolítsák 
el, ne helyezzék át magánterületre, 

mint Teleki Pál vagy Eszterházy János 
szobrát, ne is „vegyék le a keresztet” 
szép mívesen. János Pálhoz fogható 
erôs, nagy hatású kortársamat nem 
ismerek. Láthattuk, hallhattuk, érez-
hettük a jelenlétét. Sokat köszönhetünk 
neki. Fülemben most is zeng fáradt 
hangja, a szenvedés örömét közvetítô 
szava. Ô olyan hiteles ember volt, aki-
nek azt is elhittük, hogy az Úr olaszul 
vagy lengyelül szól hozzánk, mert 
mintha magyarul mondta volna. 

Üssék le azt a keresztet, akik a dön-
tést hozták. Talán akkor észhez tér 
Európa, hogy kik is ágálnak itt a sza-
badságjogok, az emberi méltóság meg 
a nyílt társadalom mellett. Ez lesz II. 
János Pál pápa új és minden eddiginél 
súlyosabb keresztje. Tudom, hogy el 
fogja bírni, ahogy láttuk a Colosse-
umban, s ha Ô elbírja, akkor nekünk is 
el kell bírni. S talán még azok is meg-
értik, hogy a kereszt mit jelképez, akik 
már régen nem éreztek rózsával és 
krizantémmal illatos, titkosan reszketô 
szeretetet. 
(Írtam ezt 2017 novemberében ab-

ban a biztos hitben, hogy nem me-
rik megtenni. Ha mégis megtették, 
tényleg fel kell kerekednünk, ahogy 
a Kossuth-nóta mondja, mindnyá-
junknak el kell menni.)

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)
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jogi tanácsadást vállal.
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Nemzeti színmû  született
Részletek Szíki 

Károly szakszerû 
irodalmi 

ismertetôjébôl
Nyolc verses kötete és drámája 

(Nyolcvan vödör levegŒ), rockopera-
versei (Szörényi Levente – Atilla, 
Isten kardja) jelentek meg. És most 
került a könyvtárakba-könyvesbol-
tokba 

Attila fia, Csaba királyfi 
címû romantikus népszínmûve 

(Kairosz Kiadó, 2017).
Ha nem is igazságtévŒként, de 

Lezsák bejelentkezik Csaba királyfi 
megingathatatlan szerepével. Mert 
minden bizonnyal mint szerzŒ, vala-
miképpen igazságot akar szolgáltatni 
az elmúlt ezredév megaláztatásaiért, 
a nemzetet ért traumákért. Mert kel-
lenek a hŒsök. Kellenének a hŒsök, a 
kérlelhetetlenek, az elvek és értékek 
mentén haladó megingathatatlan baj-
nokok. Akik kérés nélkül is mennek 
és küzdenek, ha látják: baj van. Bizto-
san kellenek a hŒsök, amikor baj van, 
ha az Érdekemberek és nem az Ér-
tékemberek kerülnek fókuszba.

Ez a hŒsállító-szándék hatotta át 
már 1993 közvetlen közelében is, 
amikor egy nemzeti musical-szöveg-
írója lett (Szörényi-Lezsák: Attila, az 
Isten kardja ).

Lezsák ezzel a mûvével a TRILÓ-
GIA-TERV megvalósulását példázza, 
azt, hogy a korábbi ötlet nem marad-
hat csonka, ha nagyon akarja az em-
ber. Így teszi most asztalra a Kairosz 
Kiadó jóvoltából, Fejszés Péter gra-
fikáival, Œri Kiss István szemet von-
zó, lelket emelŒ borítótervével az 
Attila fia, Csaba király címû 
romantikus népszínmûvét. 

Lezsák alapdilemmája minden múlt-
keresésben az, hogy nem hiába való-e 
ez a lelki kalandozás, visszaszerez-
hetŒ-e bármi is a letört darabokból, 
elrabolt miénkbŒl, a megmérgezettség 
állapotaiból, beüzemelt-kitalált vadka-
nos tragédiákból. De talán ennél is 
fontosabb az, hogy a látlelet-történe-
lem összerakott mozaikjai, így egész-
szé összeépítve szolgálnak-e valami 
tanulsággal. Az örökös megtervezett 
nemzetlerohanásból, határaink men-
tén felsorakozó rabló (ma éppen ter-
rorista) hadaktól miért nem tudtuk-
tudjuk távol tartani magunkat? Az a 
létfontosságú nemzeti összefogás 
miért nem tud megvalósulni és kik-
nek szándéka, megtervezett machiná-
ciója dögleszti meg az összefogás 
lehetŒségét?

S vajon minden esetben csak a kül-
sŒ támadók akarata vezetett a pusztu-
láshoz? A nemzeti összefogás testide-
gen-dolog a magyar mentalitás min-
denségben? Már az Atilla, Isten 
kardja is baljóslatúan zárul: Attila 
váratlan halála villámcsapásként éri 
környezetét. Vezérei s fiai hajba kap-
nak a hatalomért és annak szimbó-
lumáért; a Kardért. Vezérek és trón-
követelŒk véres küzdelemben sorra 
elpusztulnak. A palota is porrá ég, a 
hun világbirodalom összeomlott, a 
menekülŒ maradékaink zöme – a 
monda szerint – Csaba királyfi veze-
tésével visszatért Szkítiába.

Tehát nem elég az isteni segítség 
sem? Történelmi önismétlŒdésünk, 
hogy számtalan esetben mindhiába 
találtuk meg a kardot, a kulcsot? 
Atilla birodalma a Rajnától a Kínai 

Nagy Falig terjedt. E hatalmas terü-
let népeit görög, római, germán és 
hun vezérek kormányozták, s mi lett 
ebbŒl a hatalmas egységbŒl?

Az említett musical végén egyedül 
Csaba maradt életben, akinek a pász-
torfiú átnyújtja a trónus romjai alá 
temetett kardot, amely kezében feliz-
zik, mire Œ megismétli atyja fogadal-
mát s elindul erŒt gyûjteni nehéz na-
pokra és egy új honfoglalásra. Az 
égbolton fényben ragyog-szikrázik a 
Tejút.

Csillag esik, föld reng,
Jött éve csudáknak

Ihol én, ihol én
Pörölye világnak

 
Nimród, Attila, Csaba király, Szent 

László, Bocskay, Rákóczi, Horthy 
Miklós népünk emlékezetében össze-
függnek, hiszen a Fehér Ló IstentŒl 
kapott erejének örökösei (Molnár V. 
József).

Attila királyt három évig gyászolták. 
Attila fehér lovának erejét akarták 
megszerezni, pedig azt Attila a fiára, 
Dengezicsre bízta. Csaba ott hagyta 
Œket a vitában, elvitte a kardot, hogy 
a bûnös Európán végig csapjon. Ha 
nagy baj lesz, visszajön – ígérte – a 
Hadak útján és megsegíti a magyart.

Innen indul az új színmû. Egy 
végletekig letaglózott, szétvert néprŒl 
szól Tupcsa, aki Csaba népébŒl való 
nemzetségfŒ. Egy lelkileg is összeom-
lott embersereglet lett Attila király 
egykori fényes nemzetsége, a várako-
zás utolsó stádiumába lépve, amely 
küldöncöt meneszt Csaba királyfihoz, 
hogy feszülve, remegve mint felajzott 
íj várják Œt. Mert reményük van ben-
ne, hogy mint jó pásztor összefogja 
népeit.

A helyzet azonban nem csak belsŒ 
válságot mutat, a külsŒ hatalmak is 
mélységesen gyûlölik a hun-magyar-
szkíta nációt. Hatalmas lejárató had-
járatot indítanak, verbális támadás 
célpontjává teszik Csaba népét: asszo-
nyok vérét isszák, nem ritka, hogy 
torzszülött ábrázolást kapnak, a huno-
kat dülledt szemû, vadarcú szarvas 
lényeknek tüntetik fel, udvari költŒ-
ket fogadnak meg a lejáratásunkra.

Itt egy pillanatra önmaga vélemé-
nyét is kiolvashatóvá teszi Lezsák: Ez 
a legrosszabb! Tehetetlenül hallgatni.

S érkeznek a jövevények, és nem 
mennek tovább, hanem maradnak, 
garázdálkodnak, kötekednek. Érezhe-
tŒen a mára nyit reflektort a szerzŒ, 
de mivel az akkori történések törté-
nelmi tényként vannak rögzítve, fel 
nem merülhet a direkt aktualizálás 
„vádja”.

Ismét megjelennek nyugati (római) 
követek, csöppet sem jó szándékkal. 
Csaba királyfi fogadja Œket. Hogy is 
volt a korábbi részben? Atilla a foga-
dás után haditanácsot tartott, mert 
hírül hozták, hogy Aéciusz római had-
vezér sereggel készül a hunok ellen. 
A hunok hadba szálltak, bár Atilla 
érzékelte, hogy belefáradt az örökös 
háborúba, tudta, hogy az általa meg-
teremtett birodalomnak békére van 
szüksége.

Hogyan oldja meg ezt a kardinális 
problémát a fia, Csaba? Hallatlan iz-
galmas kérdést vet fel a drámaíró-
költŒ Lezsák. Sokszor érzi az olvasó, 
mintha aktualizálna a határ mellett 
összegyülekezŒ, kerítésszaggató em-
berekkel, de ezek törtnelmi tények, 
amikbŒl sosem tanultunk, legkevésbé 
sem profitáltunk!

Csaba királyfi történetének fŒsze-
replŒi a székelyek is, Lezsák humor-
ral és székely-virtussal meg rítussal 
itatja át a mûvét. (A székelyek úgy 
tartják, hogy a nagy hun királynak, 
Attilának a csodás kardját legkisebb 
fia, Csaba örökölte, aki magával vitte 
Szkítiába. A csodás fegyvert Árpád 
vezér hozta magával néhány évszá-
zaddal késŒbb a Kárpátok közé. A 
hagyomány szerint ezt kardot Sala-
mon király elajándékozta, és sokan a 
Bécsben Œrzött, mívesen megmunkált 
kardot tekintik Attila kardjának, de 
az nem lehet hun kori mestermû, 
hanem valószínûleg jóval késŒbb 
készült. Lehet, hogy a székelyeknek 
van igazuk és a valódi kard tényleg 
egy kŒ alatt pihen Székelyföldön?)

A kard kiemelt helyen szerepel a 
mûben mindvégig: markolatig bele-
szúrva a földbe. Nem elásva, csak 
úgy beleszúrva, bármikor kiemelhetŒ 
formában van jelen. Lezsák valóban 
szent helynek kezeli a leszúrt kardot, 
számos esetben ide jönnek imádkoz-
ni:

Ahogyan e drámában megjelennek 
Róma követei mint a magasság urai, 
szellemi, fizikai kiválasztottak köve-
tei, az vérlázító. Vendégekként érkez-
nek Csaba királyfi udvarába, melyet 
Œk tyúkólnak minŒsítenek. A királyfit 
és népét külsŒ akarat alá akarják 
kényszeríteni. Mint lábtörlŒvel, úgy 
bánnak ezzel a kiváltságos-kiválasz-
tott, mert tagadhatatlan, hogy kivá-
lasztott néppel, akit Isten a tenyerén 
hordoz, mert ha nem így lenne, ennyi 
felszámolási kísérlet és nemzet elleni 
összeesküvés sorozata után nem ma-
radt volna fenn, mint Szkítia része: 
Atyámtól tudom, s mondom újra, 
most megint mondom, valamikor ez a 
föld Szkítia része volt. Rész az egész-
ben (Csaba monológja a 81. oldalon). 
Fennmaradt kiválasztott népnek, de 
szellemi nagyságként is, amely ezt a 
nációt életben tartotta, megmaradását 
garantálta, de megnyilatkozásait a hó-
dító-horda ellenében is kiteljesítette.

E földnek, Attila dombjainak, ereje 
van, megremegteti a lelket - ezt a 
nemzet eredetében vizsgálódó jeles 
személyektŒl tudjuk, de csak kevesen 
hirdetik, így nem lesz nemzetlelkü-
letté soha! Lezsák bizonyára érzékeli 
ezt, és rendkívül kemény vallomást 
tesz mûvével: egy eltitkolt nemzetere-
det mellett rakja össze szavait, és a 
drámaköltŒ bravúros meseszövéssel 
formálja eredetmondánkat. Ez a ki-
állás már önmagában is nehéz válla-
lás, mert eredetmonda-kísérletünk 
egyenlŒ sokszor az öngyilkossággal, 
hiszen a tudományos és akadémikus 
emberek nem éppen úgy gondolkod-
nak, ahogyan a létegyüttes megköve-
telné. 

A hit erejébŒl él Lezsák, és élet-
hivatásszerûen mûködteti azt. Mûvé-
nek csúcspontja, amikor és ahogyan 
az árulókról, a nemzet kiárusítóiról, a 
politika kufárjairól, a haszonlesŒ ócs-
ka jellemekrŒl ír. A drámaköltŒ kilép 
abból a látszat-komfortzónából, amely 
mindenkor jellemzi Œt: mosolygó ked-
ves arc, lelassított gesztusok és vég-
telennek tûnŒ nyugalom. Lezsák belsŒ 
izzása  vetül papírra, ahogyan Csaba 
kirlyfi kikel a gyalázatos árulók ellen: 
keblünkön kígyót melengettünk, nem 
is egyet…a hatalomvágy felforgatja a 
világot…a nagy birodalmak uralkodni 
akarnak, a kis népek szövetséget köt-
nek, hogy szabadságuk, hitük és hazá-
juk megmaradjon… a züllött római 

politika mételyezi az egykori biroda-
lom népeit…  

Csaba királyfi bármikor visszajöhet, 
mert van. Beletágulunk a tájba. Köz-
tünk van, velünk van, csak mi nem 
vagyunk vele. ErrŒl e sorok írója is 
meggyŒzŒdött, miközben olvasta Le-
zsák mûvét, beletágult a nagy játék-
térbe: Népeimnek mondom: készül-
jünk a nagy Kurultájra, a turáni ro-
kon népek tanácskozására. Össze kell 
fognunk, hogy visszahódítsuk a Kár-
pát-hazát, a Duna és Tisza vidékét, az 
Alföldet, Pannóniát… nemzetünk 
várandós, áldott állapotban van, élete 
van, sok kicsi élete van. JövŒje van.

Amikor nagy bajban vagyunk, imád-
kozunk, ha mélyrŒl jön, a Jó Isten 
megsegít. Ez a mû egy nagy ima. 

A  Kárpát-hazánkkal, amit örök bér-
be a JóistentŒl kaptunk, minden rögé-
vel el kell számolnunk. Erre figyel-
meztet a lakitelki drámaköltŒ.

Szkíta, hun, avar, azaz magyar volt, 
akiket itt találtak a honvisszafoglalók. 

Kortárs dráma született, mellyel 
sok minden kiemelkedik, a kérdés 
csak az, hogy  színházi akciókkal mit 
kíván kiemelni, kiváltani majd a ren-
dezŒ.

Olvasnak-e még az emberek drá-
mát, vagy az írott szóval – legyen szó 
drámáról vagy színpadi szövegrŒl – 
csak a színházban találkoznak? A 
dráma az adott alkotó közösség gon-
dolkodásmódját tükrözi, lehetséges 
választ ad múltbéli és jelenbeli jelen-
ségekre. 

Az ellenérdekû személyek egymás-
tól eltérŒ szándéka találkozik, ami a 
dráma alapja. A küzdelemben a szem-
benálló emberi erŒk megjelenítése 
pontos írói munka, de az egyén és a 
saját lelkivilága, morálja, magatar-
tása között létrejövŒ ellentétek for-
májában is pontosan intonál Lezsák. 
SzereplŒinek drámai ellentéte meg-
alapozza a dramaturgiai konfliktu-
sokat. Kevés jellemvonás hordozói a 
szereplŒi. A jellemek hierarchiájának 

élén áll a dráma hŒse, Csaba királyfi. 
Dramaturgiai értelemben hŒs, akinek 
sorsában nyilvánul meg a mû eszmei 
mondanivalója. Ôróla, törekvésérŒl, 
összeütközésérŒl és szándéka ered-
ményérŒl szól mû.

Csaba pozitív hŒs. Törekvése egy-
irányú azzal, amit az olvasó helyes 
magatartásnak fogad el, nagyobb mé-
retekben pedig: megfelel a közerköl-
csiségnek, célja a jobb-szebb szkíta-
magyar jövŒ.

Már nem csak közlésre alkalmas 
drámáról, hanem egy elŒadás szöve-
gérŒl is beszélhetünk.

Lezsák jó karaktereket, személyeket 
(jellemeket) ír, drámáját jó dialógok 
és monológok sorából állítja ki, me-
lyek több felfogású rendezésben, elŒ-
adói stílusban értelmezhetŒek.

Ezeket mint szerepeket majd a ren-
dezŒ osztja ki. RemélhetŒleg mihama-
rabb.

Kell egy színház, amely megteremti 
a megfelelŒ idŒt és közeget a dráma 
érvényesüléséhez. A  várhatóan két 
órás gyönyörû szertartás elegendŒ 
idŒt ad az embereknek ahhoz, hogy 
kiszakadjanak abból a világból, ami 
körülveszi Œket, és szembesüljenek 
lefokozott létükkel, s felépítsenek egy 
új, múltŒrzŒ személyiséget, amik Œk 
voltak valaha, csak kimosta fejükbŒl 
a leszállított jelen-idŒ.

Lezsák mûve alkalmas arra, hogy 
kizárja a körülvevŒ valóságot és bele-
helyezkedjen az elŒadás közegébe. A 
nézŒ átlényegüléséhez elegendŒ idŒt 
ad 12 jelenetében, biztosíték erre  a 
míves szöveg és a hozzá kapcsolódó 
kiváló színpadi akciók sokasága. A 
dráma jól megfogalmazott nemzet-
közösséget vesz alapul, amely rezonál 
az olvasóban és a nézŒben egyaránt. -

 
A fehér ló erejét a nemzet java 

örökli. De ki lesz a lovasa?
S ki húzza ki azt a kardot a földbŒl?

 Szíki Károly
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Robert Wise, 2. A 
bakcsót, 3. A  whisté, 4. A szén, 5. A 
Kikládokhoz, 6. Christopher Marlowe-
t, 7. Mont Cook, 8. A Szajna vizében, 9. 
A Vöröstoronyi-szorosban, 10. Biz-
mutkásának.

E heti kérdéseink:

1. A CIA melyik igazgatója lett ké-

sôbb az USA elnöke?

2. Melyik országban halt meg Xa-

véri Szent Ferenc?

3. Melyik a föld legnagyobb termetû 

rágcsálója?

4. Melyik, a legnagyobb területû 

állama Ausztráliának?

5. Melyik szigetcsoporthoz tartozik 

Rodosz szeigete?

6. Melyik tengerbe torkollik a Don?

7. Mi a székhelye az USA Wyoming 

államának?

8. Hol rendezték a 2002. évi labda-

rúgó világbajnokságot?

9. Melyik országban található a Déli 

-Alpok hagyvonulata?

10. Hogy nevezték a római köztár-

saság idején a legfôbb állami végre-

hajtó hatalmat képviselô két válasz-

tott személyt?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Patikában: --- Valamilyen hatásos 

potencianövelô szert szeretnék.
--- Tessék uram, itt van ez a folyadék.
--- Biztos hogy hatásos?
--- Meghiszem azt! Három hete bele-

ejtettem az órámat és azóta megsza-
kítás nélkül áll!

* * *
A tanárnô sírva szalad be a szünetben 

az igazgatóhoz:
--- Igazgató kartárs! Móricka az egész 

osztály elôtt azt mondta, hogy menjek 
a fenébe, és hogy a büdöslábú igazgató 
pedig fogja be a pofáját.

--- Ki ennek a Mórickának a papája?
--- Ô a városi párttitkár.
--- És a mamája?
--- Ô a Népi Ellenôrzési Bizottság 

elnöke.
--- Akkor tudja mit? Én elmegyek 

lábat mosni, és befogom a pofámat, 
maga pedig kartársnô, menjen a fe-
nébe!

* * *
Az arab sejk a halálán van, csak egy 

vérátömlesztés segíthet rajta.
Nagyon ritka a vércsoportja, így nem 

nagyon találnak donort. Végül a zsidó 
Kohn, akinek azonos a vércsoportja, 
elmegy vért adni. A sejk megkapja és 
másnapra kutya baja... ajándékba ad is 
Kohnnak 3 rúd aranyat!

Egy évre rá megint rosszul lesz a 
sejk, megint elküldet Kohn véréért, 
aki a tavalyi ajándékra gondolván, 
ismét ad a vérébôl, de ezúttal csak egy 
nyamvadt rézgarast kap érte!

Meghökkenésében Kohn el is megy a 
rabbihoz tanácsot kérni, aki bölcsen 
ezt mondja:

--- Ne csodálkozz Kohn, hogy idén 
csak ennyit kaptál, hiszen egy éve a te 
véred folyik benne!

* * *
A pap hittanórán a gyerekeknek a 

hitrôl beszél, és arról hogy aki Jé-
zusban hisz és becsületesen él, az 
majd a Mennybe jut.

Végül felteszi a kérdést:
--- Tehát, gyerekek, hová fogunk 

majd kerülni?
--- A Mennyországba.
--- És milyennek kell lennünk, hogy 

odajussunk?
--- Halottnak.

* * *
Mi a falusi abortusz?
 --- Lelövik a gólyát.

* * *
 --- Miért nem helyes dolog a házasság 

elôtti szex?
 --- Mert könnyen lekésheted miatta 

az esküvôd.

Egyperces tudományEgyünk cseresznyét!
Az elsô nyári hónapokban érô cse-

resznye igen nagy népszerûségnek ör-
ved a világ minden részén. Vajon ki ne 
szeretné a kicsi, piros és édes gyü-
mölcsöket? A termesztés –-- a folya-
matos érdeklôdés hatására --– állandó 
növekedést mutat. A nemesítôk egyre 
korábbi illetve késôbbi érési idôvel 
rendelkezô fajtákat állítanak el, ezzel 
növelve a cseresznye értékesítési sze-
zonját. Igen értékesek azok a fajták, 
melyek nagy, legalább 28 – 30 mm-es 
átlagos gyümölcsmérettel rendelkez-
nek. A középpiros illetve a sötétpiros 
színû fajták mellett kisebb jelentôsé-
gûek a fehér vagy tarka színûek. Ez 
utóbbi csoport népszerûsége azért 
mondható kismértékûnek, mert nem 
megfelelô szedés illetve kisebb nyo-
módás hatására már könnyen barnul a 
húsállomány, ami a termés romlásához 
vezet. 
 A friss cseresznye csekély energia-
tartalommal rendelkezik, 100 
grammja mindösszesen 200 – 250 kJ-t 
tartalmaz. Jelentôs részét, mintegy 
80 – 85%-át víz alkotja, ezen kívül 
10-15%-ban cukrot, 1-2%-ban élelmi 
rostokat tartalmaz. Vitamintartalma 
igen csekély, egyedül C-vitamin tartal-
ma mondható „kiemelkedônek”, mely 
mennyisége eléri az 5-10 mg/100 g 
friss gyümölcs mennyiséget. Ásványi 
anyagok közül messze kiemelkedik 
kálium- (200 –-- 250 mg/100 g friss 
gyümölcs), valamint kalcium- (10-
15 mg/100 g friss gyümölcs) illetve 
magnéziumtartalma (7-10 mg/100 g 
gyümölcs). 
 A cseresznye nagyobb mennyiségû 
friss fogyasztása miatt jelentôs meny-
nyiségû vizet jutattunk a szervezetben, 
mely tisztító hatású, segít csökkenteni 
illetve eltávolítani a szervezetben lé-
vô lerakódásokat, illetve csökkenti a 
húgysavszintet, mely magas szintje 
közvetlen összefüggésbe hozható a 
köszvény kialakulásával. 

 Emellett antioxidáns tartalma (C-
vitamin és antocianinok) segít-séget 
nyújt a szabad gyökök megkötésében, 

donosai. A gyógyszeripar érdekei 
egyértelmûen ellentétben állnak az 
egészségre való törekvéssel, hiszen ha 
nem vagyunk betegek, nem lehet elad-
ni a gyógyszereket. Kijelenthetjük, 
ma már gyógyszermaffiáról beszé-
lünk. A magyarországi Egészségügyi 
Minisztérium adatai szerint Magyar-
országon 10 millió személybôl 1 millió 
200 ezer szed egyidejûleg több mint 
tízféle orvosságot. Romániai adataim 
nincsenek, de végigsétáltam Marosvá-
sárhely fôterén, és bôven láttam pati-
kát. Az Európai Unióban évente 200 
ezer ember hal meg a gyógyszerek 
mellékhatásaiként fellépô bántalmak 
miatt, Magyarországon évente 7-8 
ezer. Az elhalálozás okai között a har-
madik helyen az orvosságok mellékha-
tásai okozta esetek állnak. Azt hiszem, 
joggal állapíthatjuk meg, hogy ez már 
messze túllépett azon, ami józan üzleti 
érdeknek nevezhetô ---- ismertette a 
borúlátó statisztikát a szakember, aki 
szerint sajnos az orvosok alávetik 
magukat a gyógyszergyártók érdekei-
nek, és figyelmen kívül hagyják a jó-
zan gyógyszerhasználat fô elvét, hogy 
ésszel gyógyítsanak és ne azonnal or-
vossággal.

A ma embere folyadék-
 és oxigénhiányos

Dr. Lenkei rámutatott, semmiféle 
ördöngösségre, sem csodaszerekre 
nincsen szükség ahhoz, hogy egészsé-
gesek maradjunk, csupán három dolog 
kell ehhez: víz, oxigén és t%panyagok. 
Az emberi test 60 százaléka víz, 19% 
fehérje, 15% zsír, 5 százalékot az ás-
ványi anyagok tesznek ki, 1 százalékot 
pedig a szénhidrátok. A ma emberére 
viszont az jellemzô, hogy folyadékhiá-
nyos, zsírszegényen táplálkozik, mivel 
elhitetik vele, hogy a zsír káros, holott 
a zsír hiánya a szervezetben kifeje-
zetten egészségtelen. Mindemellett a 
megfelelô mennyiségû oxigén, vala-
mint a vitaminok elengedhetetlenek a 
szervezet egészséges mûködéséhez. 
Ennek ellenére a ma embere oxi-
génhiányos a rendszeres testmozgás 
elmulasztása miatt, ugyanakkor a vita-
minszükségletünket sem elégítjük ki. 
--- A hiányok közül a legnagyobb mé-
retû a vitaminhiány, és ezt kell legelsô 
lépésben megszüntetni. Egy embernek 
egyidejûleg 15-féle vitamint kellene 
szednie napi rendszerességgel. Egy 
ember napi C-vitamin-igénye a test-
súly függvénye, 30 milligramm kelle-
ne jusson minden kilóra, B1-vitaminból 
pedig naponta legalább 100 milli-
gramm kellene a szervezetünkbe jus-
son. Ha szervezetünk nem kap meg 
egyet vagy többet azokból az anya-
gokból, amelyek a mûködéséhez elen-
gedhetetlenek, akkor jelentkeznek a 
betegségnek tûnô állapotok. Tehát az 
egyén valójában nem beteg, ezért a 
gyógyszerek kedvezô hatásai nem 
tudnak érvényesülni, csupán a kedve-
zôtlenek. Emellett pedig hamis beteg-
ségtudat alakul ki az emberben, ami 
károsabb, mint a mellékhatások --– 
figyelmeztetett a szakember.
Húsz kiló alma tízóraira
Rámutatott, a gyógyszergyártók a 

különféle reklámok útján megpróbál-
ják elhitetni az emberekkel, hogy ha 
változatosan és gazdagon étkeznek, 
akkor biztosítják szervezetüknek a 
szükséges tápanyagokat, vitaminokat. 
Ezt azonban dr. Lenkei Gábor határo-
zottan cáfolja.

Folytatjuk!

* * *
 --- Miért nem szabad biciklis cigányt 

elütni?
 --- Mert lehet, hogy tied a bicikli.

* * *
 --- Mi a legjobb ajándék?
 --- Aorta 
--- Miért? 
--- Mert az szívbôl jön.

* * *
Az egyik számítógépgyártó cég be-

jelentette, hogy kifejleszt egy chipet, 
mely a nôi mellbe beültetve, zenét 
játszik. Természetesen a hangzás szte-
reo. Ezzel sok probléma megoldódik 
majd, mert a nôk eddig folyton azon 
panaszkodtak, hogy a férfiak mindig 
csak a mellüket bámulják, és soha 
nem hallgatják meg ôket..

* * *
 --- Milyen az orosz visszhang?
 --- Alkohol!!! Hol? Hol? Hol?

* * *
 Honnan lehet megismerni a homokos 

hóembert?
 --- A fenekében van a répa!

* * *
 --- Mit történik, ha keresztezzük a 

pulit egy zsiráffal?
 --- Szívinfarktust kap a juhász.

* * *
 ---- Mi a születésszabályozás leg-

egyszerûbb módja?
 --- A reggeli smink mellôzése.

* * *
--- Melyik négy szóval lehet egy férfit 

igazán irritálni?
 --- Biztos, hogy benn van..?

* * *
 --- Miért jó a mazochistának?
 --- Mert ha rossz, akkor jó. Ha meg jó, 

akkor rossz, tehát jó. 
* * *

--- Szeretkeznek-e a halottak?
 ---- Nem lehet tudni, de hogy sza-

porodnak az biztos!
* * *

--- Miért adnak a kórházban, estén-
ként forró kakaót és Viagrát az idôs  
férfibetegeknek?

 --- Mert a kakaótól jobban alszanak 
és a Viagrától nem gurulnak le az 
ágyról. 

* * *
 --- Mi a különbség a szoknya és a 

fûnyíró közt?
 --- Nyúlj alá és megtudod!! 

* * *
--- Milyen a tökéletes nô?
 --- Néma, szôke, nimfomániás és az 

apjának van egy jó kis sörözôje.

így a daganatos betegségek kialaku-
lásának kockázata mérsékelhetô. To-
vábbá az antioxidánsok szerepet ját-
szanak a szívbetegségek elkerülésében 
és blokkolják a gyulladást segítô enzi-
meket. Magas rosttartalma segíti az 
emésztést és a kedvezô székletszer-
kezet kialakulását. 

 A cseresznye kiválóan alkalmas 
tisztító kúrák végzésére, testsúly 
csökkentô diéták fontos elemének, mi-
vel alacsony energiatartalmú és emel-
lett számos értékes anyagot tartal-
maz. 

 A cseresznyét elsôsorban frissen fo-
gyasztjuk, de készülhet belôle, befôtt, 
alkoholos és alkoholmentes üdítôital, 
frissítô, gyorsfagyasztott termék va-
lamint bonbon. 

 Ezen kedvezô élettani hatások csak 
akkor érvényesülnek, ha friss cseresz-
nyét fogyasztunk. A cseresznye friss-
ességét minden esetben a cseresznye 
kocsánya (népies nevén szára) jelzi. 
Ha a kocsány friss, üde zöld színû, ak-
kor a cseresznyét nem régen szedték, 
tehát frissnek tekinthetô. Ha a ko-
csány barnult vagy teljesen barna, 
akkor a cseresznyét rövidebb --- hosz-
szabb ideig tárolták, így beltartalmi 
értékei jelentôs mértékben csökken-
hettek. 
 A kereskedelmi láncoknak köszön-
hetôen szinte egész évben lehet 
cseresznyét vásárolni a boltokban, 
de egészségünkre a helyben illetve 
szüret után szinte azonnal piacra vitt 
gyümölcsök fejtik ki a legjobb hatást. 

dr. Bujdosó Géza levelesláda: 
resinfru@yahoo.com

Az orvos, aki felvette a harcot 
a gyógyszermaffia ellen 

--- sokan így emlegetik dr. Lenkei 
Gábor magyarországi orvost, aki Ma-
rosvásárhelyen telt ház elôtt tartott, 
*Betegségnek tûnô állapotok* címû án 
bevallotta, valójában az a célja, hogy 
az embereket ráébressze arra, hogy 
bármilyen tünet esetén ne folyamod-
janak azonnal orvossághoz, hanem 
figyeljenek arra, hogy fogyasszanak 
kellô mennyiségû folyadékot, és bizto-
sítsák szervezetüknek a szükséges 
vitaminmennyiséget. A humorral fû-
szerezett elôadásmódjáról híres szak-
ember, aki elsô alkalommal jár Er-
délyben, hangsúlyozta, a mai ember 
vészesen kevés folyadékot fogyaszt, 
nem mozog eleget, és a tévhitek miatt 
megvonja magától a sót, meg a zsírt.

Emiatt jelentkeznek gyakran tünetek, 
amelyekre azonnal ráfogjuk, hogy be-
tegség. Holott valamilyen hiány, amit 
legtöbbször orvosság nélkül is pótolni 
tudunk.

Dr. Lenkei Gábor 1986-ban szerezte 
meg az orvosi diplomát a Debreceni 
Orvostudományi Egyetemen, majd 
kutatóorvosként, belgyógyászként és 
szülész-nôgyógyászként szerzett ta-
pasztalatot. Már az elôadás elején sze-
rette volna tisztázni, nem megrögzött 
gyógyszerellenes, ahogyan azt sokan 
gondolják. Elismeri, hogy vannak 
helyzetek, amikor az orvosság szedése 
indokolt és elkerülhetetlen, de úgy 
gondolja, manapság a gyógyszer-
használat elfajult, az esetek nagy ré-
szében elkerülhetô lenne, és vele 
együtt a kár is, amit az emberek 
egészségében okoz.

--- Mindez 100 évvel ezelôtt kezdôdött, 
amikor az Egyesült Államokban az 
egészségügyi piacra beléptek befekte-
tôként a gyógyszer- és vegyipar tulaj-



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

gatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:15 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:00 Evangélikus riportok   
09:35 Tálentum (2000)
Csoóri Sándor A Nemzet 

Mûvésze címmel és két-
szeres Kossuth-díjjal kitün-
tetett magyar költô.
10:05 Ridikül
Legyél jó, tegyél jót!
10:55 Angol nyelvû hírek
11:10 Esôs vasárnap (1962)   
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Polónyi Gyöngyi 

(Balázs Ági), Tordai Teri 
(Bakonyi Olga), Mécs Ká-
roly (Kaszás Pali), Béres 
Ilona (Hegedûs Erzsi), Ha-
lász Judit (Korompai Ica), 
Páger Antal, Komlós Juci, 
Bodrogi Gyula, Kálmán 
György (fényképész), Pévai 
Ibolya Romantikus szerelmi 
háromszögtörténet a hatva-
nas évek Budapestjén, Fé-
nyes Szabolcs felejthetetlen 
melódiáival, Mécs Károllyal 
a fôszerepben.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Médiaklikk
13:45 Ízôrzôk   Tápiószôlôs
Régi ízôrzô barátunk, Vér 

János kedves meghívására 
érkeztünk meg. Vörösboros 
marhapofa pörkölt tejben 
sült burgonyával, Pisztráng 
gyors, meleg füstöléssel, 
zöldsalátával, Göngyölt ser-
téshús almával töltve, 
krumplis rétessel, Rántott 
sertésköröm hagymás bur-
gonyával, Almarózsa torta.
14:20 Öt kontinens
14:50 Itthon vagy!
15:15 Roma Magazin
15:45 Domovina
16:20 Magyarország táj-

egységei Nógrád megye
16:50 Isten kezében   A he-

gedûkészítô A portréfilm 
Rácz Pál  hegedûkészítô 
mestert mutatja be.
17:20 Család-barát
19:00 Magyar pop (2010)
20:00 Hogy volt?!
Gesler György
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Üdítô (2010)
Szórakoztató mûsor
22:35 Ridikül
Otthonos tereink
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
Kisfaludi Júlia: Tollhegytôl 

a vasúti kocsiig 
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   Kalahári, Botswana
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! (2016)
Psota Irén emlékére
02:25 Esôs vasárnap (Esôs 

vasárnap, 1962)    Magyarjá-
tékfilm Romantikus sze-
relmi háromszögtörténet
04:05 Hogy volt?!
Gesler György
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

2017. december 14. MAGYAR ÉLET 15. oldal
December 18. hétfô December 19. kedd December 20.  szerda

December 21.  csütörtök

December 22. péntek December 23.  szombat December 24.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Család és otthon
06:45 Magyar gazda
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek 
08:15 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:40 Református riportok    
09:10 Unitárius magazin
09:35 Reformáció hétrôl h.  
09:50 Tálentum (1999)
Gérecz Attila költô (1929-

1956) költô rövid életében 
nemzedékének szinte vala-
mennyi súlyos csapását 
átélte.
10:20 Ridikül
Otthonos tereink
11:15 Angol nyelvû hírek
11:35 Fûszer és csemege 

(1988)   Magyar tévéfilm
Tévéjáték Csathó Kálmán 

írásából (1988) Szereplôk: 
Dunai Tamás, Fónay Márta, 
Gera Zoltán, Jakab Csaba, 
KányaKata, Kovács Nóra, 
Pápai Erika, Rátóti Zoltán, 
Szacsvay László, Tóth Eni-
kô. Pammer Aladár jól 
jövedelmezô és régóta mû-
ködô fûszer- és csemege-
boltját unokájára ruházza 
át, akinek azonban nem fû-
lik a foga a kereskedôséghez, 
ô munka nélkül akar jól 
megélni. Az öregúr jobb 
keze a boltban Mácsi Már-
ton.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Minden tudás
13:40 Hazajáró   A Kárpá-

tok külsô vulkáni ívén elhe-
lyezkedô, a történelmi Bars 
vármegye legmagasabb 
pontját hordozó Madaras 
hegység ôsbükkösei.
14:10 Térkép
14:40 Életkor
15:05 Srpski ekran
15:35 Unser Bildschirm
16:05 Útravaló
16:25 Magyarországtájegy-

ségei (2011)   Pest megye
Pest megye Magyarország 

középsô részén található.
16:50 Isten kezében (2015)   
Egy kötélen - Sterczer Hil-

da Magyar vallási mûsor
Erôss Zsolt felesége 

Sterczer Hilda vall hitérôl 
és a hegymászásról.
17:20 Család-barát
18:55 Solti Nemzetközi 

Karmesterverseny - Döntô   
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Üdítô (2010)
22:35 Ridikül
Ki segít a segítôknek?
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
Sághegyi Adél Laura: Óce-

áni hulladékot újrahaszno-
sító dizájnlabor
00:40 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   Expodíció
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Fûszer és csemege 

(1988)    Magyar tévéfilm
 örökös elherdálja a családi 

vagyont, és csôdbe juttatja 
a jól menô üzletet...
02:55 Solti Nemzetközi 

Karmesterverseny - Döntô   
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
Kodályról virágnyelven
06:25 Médiaklikk
06:50 Útravaló
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:05 Német nyelvû hírek 
08:15 Orosz nyelvû hírek 
08:20 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Tanúságtevôk
A nyitott Kármel
09:05 Így szól az Úr!
09:15 Kereszt-Tények
09:25 Reformáció hétrôl h.    
09:40 Tálentum (1999)
Határ Gyôzô 85 éve
A portréfilm bemutatja a 

hazai közönség elôtt még 
mindig nem eléggé ismert 
sokoldalú személyiséget.
10:15 Ridikül
Karácsonykor születtek
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Rablók (1979)
Magyar tévéjáték
Mr. Hewlett halála elôtt 

elvette feleségül a házve-
zetônôjét, aki így hatalmas 
vagyont örökölt. A jogos 
örökösön kívül sokan sze-
retnének részesülni a va-
gyonból, s ennek érdekében 
mindenki mindenkivel szö-
vetkezik, és próbálják akár 
egymást is kijátszani.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Kék bolygó
13:40 Opera Café
14:10 Magyar Krónika
Kodályról virágnyelven
14:40 Család és otthon
15:05 Rondó
16:05 Magyarország táj-

egységei Budapest éjszaka
16:35 Száz tagú kisebbség 

(2010)   Magyar dok.film
Mellettük litvánok is dol-

goznak a kétoldalú kapcso-
latok sikeréért, Litvániában 
tehát keresett cikk a ma-
gyar kultúra.
17:00 Magyar elsôk (2006)   
Az elsô magyar jégrevü
17:20 Család-barát
19:00 Magyar pop (2010)
20:00 Nem csak a 20 

éveseké a világ (2003)
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Üdítô Szórakoztató 

mûsor  Válogatás a Telepó-
dium és  a Szeszélyes évsz .  
22:35 Ridikül
Karácsonyi varázs
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája   
Bertényi Iván: 150 éves a 

kiegyezés
00:40 Az én Afrikám - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   Caprivi, Chobe
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! Györgyi 

Anna felvételeibôl
 02:30 Rablók (1979)
Magyar tévéjáték
04:05 Nem csak a 20 éve-

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

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
06:25 Iskolapad
06:50 Élô egyház
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:15 Német nyelvû hírek 
08:20 Orosz nyelvû hírek 
08:25 Kínai nyelvû hírek 
08:45 Isten kezében
09:15 Katolikus krónika
09:50 Tálentum (1999)
A Kaláka-30 éves a Kaláka 

együttes 15 lemezük jelent 
meg, amelyekbôl 260000 
példány kelt el.
10:25 Ridikül
Karácsonyi varázs
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Pótvizsga (1996)
Magyar tévéjáték  Két em-

ber, két életstílus párharca. 
Mindketten Rómában élnek 
a hatvanas évek elején, 56-
os magyar menekültek. 
Goldflake - eredetileg Gál - 
a maga erejébôl szerzett 
mindent. Félmûvelt, erôsz-
akos fineszes ember, egye-
düli értékmérôje a pénz. A 
professzor a szellem em-
bere. Goldflake a profesz-
szort idegenvezetéssel bízza 
meg. Gazdag amerikai asz-
szonyoknak kell megmu-
tatnia Rómát. Az amerikai 
hölgyeket azonban valaki 
sorra megöli.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Világ-Nézet
14:45 Esély
15:10 P’amende
15:45 Öt kontinens
16:15 Magyarország táj-

egységei Komárom-Fejér-
Pest megye
16:45 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
17:20 Család-barát
18:55 Magyar pop (2010)
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Üdítô (2011)   Magyar 

szórakoztató mûsor  Négy 
örökzöld kabaréjelenet Ba-
lázs Péter szereplésével.
22:30 Ridikül
Karácsonyi népszokások
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
Tímár Gábor: Játsszunk 

idôgépet régi térképekkel!
00:35 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   Zöldföld
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2016)
Végvári Tamás emlékére
 A Jászai Mari díjas Ér-

demes és Kiváló Mûvész 
2010. május 16-án hunyt el.
02:35 Pótvizsga (1996)
Két ember, két életstílus 

párharca.  A professzor a 
szellem embere. Végletes 
kifinomultsága látszólag 
kiszolgáltatja Goldflakenak, 
de már a történet elején 
érezhetjük sajátos erejét. 
Goldflake a professzort 
idegenvezetéssel bízza meg.  
Az amerikai hölgyeketazon-
ban valaki sorra megöli.
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
08:05 Német nyelvû hírek 
08:15 Orosz nyelvû hírek 
08:20 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Gasztroangyal    Nóg-

rádi kirándulás  hogyan fôz-
nek egy 18. századi kastély 
konyháján manapság?
09:30 Tálentum (1999)
Orbán György zeneszerzô
Idén 70 éves 
10:05 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:35 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Ragaszkodom a 

szerelemhez (1943)
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Szereplôk: Ajtay Andor 

(Dr. Bajor Kálmán), Fényes 
Alice (Mimi, a lánya), Hid-
véghy Valéria (Török Vali), 
Mihályi Ernô (Árpád bácsi), 
Klári Paulay (Annus), Ben-
kô Gyula (Béla)Az ötven 
felett járó Dr. Bajor Kálmán  
ügyvéd beleszeret barátja 
titkárnôjébe, a húszéves Tö-
rök Valiba. Valit elhódítja 
fiatal udvarlójától, és fele-
ségül kéri a lányt. Az 
ügyvéd úr lánya, Mimi nem 
nézi jó szemmel a készülô 
házasságot, de nem tudja 
lebeszélni apját. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20  Portréfilm Szenes 

István belsôépítészrôl - 
Humánus terek
14:15 Hangvilla   Hang-

szermagány – a fuvola
14:45 A bábok világa - 

Fejezetek egy jóboszorkány 
életébôl
15:45 Hogy volt?!
Gesler György
16:40 Új idôk, új dalai
Nathaniel Hawthorne vi-

lághírû regénye ezúttal a 
Gyôri balett táncosainak 
jóvoltából kel életre. 
17:15 Család-barát
18:50 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2012)
Szatmárcseke
20:00 Mindenbôl egy van 

(2012)   1. Ne szólj száj, 2. 
Fájhat a fej
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Fábry
22:55 Tóth János   Telep-

hely Magyar sitcom
 23:30 Kulturális Híradó
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Gasztroangyal
Ôszi túra a Vendvidéken
02:40 Fölszállott a páva - 

2017    Középdöntô VI.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Térkép
06:20 Minden tudás
06:40 Kárpát expressz
07:05 Kívánságkosár - vá-

logatás
07:40 Német nyelvû hírek 
07:45 Orosz nyelvû hírek 
07:50 Kínai nyelvû hírek 
08:05 Életmûvész (2013)
Trokán Anna
09:00 Tálentum (1999)
A nyugati emigráció kró-

nikása-Borbándi Gyula
09:30 Noé barátai
10:00 Térkép
10:30 Fölszállott a páva - 

2017    Középdöntô VI.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Álomkeringô (1942)   
Magyar romantikus film  

(ff.)  Szereplôk: Sárdy János 
(Turi Gábor), visszavonul a 
színpadtól, mert hatalmas 
földbirtokot örökölt Ma-
gyarországon azzal a felté-
tellel, hogy lemond az éne-
kesi karrierrôl. 
14:50 Levelek a menny-

országba (2005) WassAlbert
15:15Régmúlt karácsonyok
15:25 Beavatás (1998)
Boldog karácsonyt!
Magyar mûvészeti mûsor 
Tradicionális, evangéliumi 

és magyar mûsor.
15:40 Reformáció hétrôl h.   
15:50 Önök kérték
16:50 Jázminillatú kará-

csony (2006)   Magyar doku-
mentumfilmForgatókönyv-
író: Józsa Erika; Rendezte: 
Demian József, Józsa Erika
Karácsonyi barangolásra 

indulunk Dél-Amerikában.
17:25 Karácsony Kárpátal-

ján (2002)   az ott élô magyar 
ajkú lakosság hagyományai
18:00 Kiskarácsony, nagy-

karácsony... (2002)
18:20 A tökéletes szeretet - 

Cseri Kálmán gondolatai 
18:50 Öt kontinens
19:20 Hazajáró (2012)
Erdôvidék I.- Fehér 

karácsony Bardócszéken
20:00 Gasztroangyal
Ôszi túra a Vendvidéken
21:00 Változatok egy kará-

csonyi dal témájára
21:15 Karácsonyi éjszakai 

mise - Közvetítés Rómából  
 23:30 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMO-
GATÁSÁVAL Tomi, Ervin
00:30 Tôkéczki és Takaró:  

Nagy Gáspár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA
02:30 Gyöngyökkel gyök-

ereztél - Moldvai archaikus 
népi imádságok (1998)
03:40 Ragaszkodom a sze-

relemhez (1943)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
06:25 Esély
06:45 Kék bolygó
07:15 Kívánságkosár - válo-

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

Vatikáni Híradó
09:10 Új nemzedék
09:35 A sokszínû vallás
Abigél és Edina Down-

szindrómás gyermeket ne-
velô családot mutatunk be
09:55 Tálentum A hetedik 

fiú - Somogyi Tibor
10:30 Ridikül
Ki segít a segítôknek?
11:25 Angol nyelvû hírek
11:40 A templom egere 

(1998)   Magyar tévéjáték
Szereplôk: Oszter Sándor 

(Elnök), Für Anikó (Nagy 
Zsuzsi), Pápai Erika (Oly), 
Bodrogi Gyula (Schüntzl), 
Kautzky Armand (Feri), 
Kautzky József (Felix)
Az 1920-as évek végén egy 

nehéz sorsú leány, aki ter-
mészetesen „szegény, mint 
a templom egere”, elhatá-
rozza, hogy a gazdasági vi-
lágválság kellôs közepén 
harcot indít a bankok --- és 
egyúttal minden ellen, amit 
azok képviselnek. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:15 Nagyok
14:45 Kárpát expressz
15:10 Hrvatska Kronika
15:45 Ecranul nostru
16:15 Magyarország táj-

egységei (2011)   Budapest
a benne felbukkanó építé-

szeti kavalkádnak köszönhe-
tôen igen egyedi, különleges 
városképpel bír.  Legszebb 
szecessziós épülete a Gel-
lért szálló.
16:45 Isten kezében   Solus 

ChristusA Kockásfülû Nyúl 
alkotója Richly Zsolt rajz-
filmrendezô idén 75 éves.
17:20 Család-barát
19:00 Dob+basszus
Autós dalok
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Üdítô    Szórakoztató m.
Rejtô Jenô és László Miklós 

jeleneteibôl. A mûsor végén 
elhangzik Eisemann Mihály 
és Szilágyi László Bôg a 
tehén címû száma Mikó 
István elôadásában.
22:30 Ridikül
Karácsonykor születtek
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
Vértessy Beáta: A DNS ké-

miája - tavasz, nyár, ôsz, tél
00:35 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   Amazonas
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! (2016)
Kiss Mari felvételeibôl
 02:30 A templom egere 

(1998)    Magyar tévéjáték
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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MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad 
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes 
megbeszélés szerint –– saját ott-
honában is felkeresi. Telefonon 9596-
6611 (Melbourne). Kérje Izabellát.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-
huzatot legolcsóbban a készítônél 
szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 
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.

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

72 ÉVES, SZOLID ÖZVEGY férfi 
vagyok. Rendezett körülmények kö-
zött élek. Szerernék megismerkedni 
egy 65-70 év közötti hölggyel, aki tel-
jesen független és magányos. Csak 
Melbourneben elô ôszinte hölgy hí-
vását várom. Hívjon bizalommal: (03) 
9792-0913

STEVE’S TAXI
TRUCKS

Iroda, gyár és lakás 
költöztetés.

Belsô butor mozdítés,
Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

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

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

Ausztrália és New Zealand fehatalmazott forgalmazója.
Telefonon István: 0407 683-002 vagy (03) 9439-7067

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

TAKARITÓNÔT keresünk 2 szobás 
lakásunkba, havi 2 alkalomra napi 4-
óra munkával Five Dock-ban. Hívja 
Joe-t a 0435 400 671 számon. (Sydney)

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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

2012-es évjáratú
félédes, kiváló 

minôségû tokaji 
bor nagyker 
áron eladó.

Esküvôre és bármi más 
családi eseményre 

kiváló nedû.

Olcsó postai 

kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes 

házhoz szállítást 
ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô 

és importáló

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


