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MAGYAR

“együtt ünnepelhetjük --– ahogy Kodály írta --– a magyar lelket, amely egy-
ugyanaz a vajdasági Gunarastól Budapestig”.

Az egymilliomodikként honosított külhoni magyar, Lajkó Miklós 1981-ben 
született Topolyán. Gunarasban, egy kis vajdasági magyar faluban él csa-
ládjával, földmûveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik.

„A magyar állampolgárság megszerzése számomra érzelmi dolog. Igazán 
szeretnék Magyarország teljes jogú állampolgára lenni, hiszen elôdeim is azok 
voltak” --– idézett az esküt tevô önéletrajzából beszédében Áder János.

Diaszpóra Program 2018
A Rákóczi Szövetség –-- a Magyar Diaszpóra Tanács kérése alapján, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával –-- 2018 
januárja és decembere közt mintegy 1 000 diaszpórában élô magyar fiatalnak 
teremt lehetôséget magyarországi tanulmányútra Diaszpóra Programja kere-
tében.

A Rákóczi Szövetség Diaszpóra Programja keretében 2018-ban 1 000 diasz-
pórában élô, 10 és 29 év közötti magyar fiatal számára teremt lehetôséget arra, 
hogy Magyarországra látogasson. A program azzal a kiemelt céllal valósul meg, 
hogy a diaszpórában élô magyar fiatalok kapcsolatai kialakuljanak és erô-
södjenek egymás és a Kárpát-medencei magyarság között.

A Magyarországra látogató fiatalok 5-10 nap közötti idtartamot tölthetnek el 
a program keretében. Útjuk során minden Magyarországon felmerülô 

Politikai nemzetünk egységét ünnepeljük --– hangoztatta Áder János 
köztársasági elnök Budapesten, a Sándor-palotában, az egymilliomodikként 
honosított külhoni magyar és családja ünnepélyes állampolgársági eskütételén. 
Az ünnepségen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László 
házelnök is.

Az államfô úgy fogalmazott: ma egy gunarasi gazdálkodó, Lajkó Miklós 
és felesége mutatták meg, mi a magyarság.

Magyar állampolgárok szeretnének lenni, mert magyarnak tartják magukat, 
magyar az anyanyelvük, magyar iskolát végeztek, és mert ôseik is magyarok 
voltak. Nekünk, anyaországiaknak nincs más feladatunk, mint megköszönni ezt 
nekik, megköszönni, hogy nemzedékrôl nemzedékre ôrzik és továbbadják 
ôseink hitét és hazaszeretetét, hogy magyarul szeretnek, magyarul dolgoznak, 
magyarul szólnak a gyermekeikhez és magyarul álmodnak --– mondta Áder 
János.

A 135 évvel ezelôtt született Kodály Zoltánt többször is idézô köztársasági 
elnök szavai szerint „nagyobb veszteség aligha érhet minket, mintha közöm-
bösség, igazodási kényszer, külsô elvárások vagy múló divat okán elhagynánk 
létünk fundamentumát: a szüleinktôl kapott tanítást, hitünket, nemzeti össze-
tartozásunkat”.

Ezért akarta minden magyarhoz elvinni Kodály Zoltán a népzenét és a 
népdalt --– emelte ki az államfô, aki az eskütételrôl szólva úgy fogalmazott: 

Január 5-én Simon névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Amadil, 

Amáta, Árpád, Dalia, Dalton, Deli, 
Ében, Ede, Ellák, Emili, Emília, Emi-
liána, Gáspár, Gazsó, Simeon, Sion, 
Talamér, Táltos névnapja van.
Január 6-án Boldizsár névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Anasztáz, 

Baltazár, Epifánia, Gáspár, Gazsó, 
Melchior, Melhior, Menyhért névnapja 
van.
Január 7-én Attila, Ramóna név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Artúr, 

Atilla, Bálint, Ellina, Etele, Lucián, 
Luciána, Melani, Melánia, Nikétás, 
Rajmond, Rajmund, Sziglind, Valentin 
névnapja van.
Január 8-án Gyöngyvér névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Anasztáz, 

Apollinár, Apollinária, Erhard, Ince, 
Jukundusz, Jutas, Jutocsa, Kövecs, 
Polina, Polla, Szevér, Szeverin, Szeve-
rina, Szörénd, Szörény, Tácia, Tas, 
Virág, Zerénd, Zerind névnapja van.
Január 9-én Marcell névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Alesszia, 

Alexia, Hont, Julián, Juliánusz, Júliusz, 
Marsall, Szulejka, Zulejka névnapja 
van.
Január 10-én Melánia névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Agád, 

Agapion, Agaton, Aldó, Bács, Bacsó, 
Melani, Viliam, Vilma, Vilmos név-
napja van.
Január 11-én Ágota névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Agáta, 

Baltazár, Honoráta, Szalvia, Tasziló, 
Tézeusz, Vazul, Zsálya névnapja van.
Január 12-én Ernô névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ardó, Ar-

kád, Árkád, Árkos, Bors, Borsa, Cézár, 
Cezarin, Cezarina, Elek, Erna, Ernella, 
Erneszt, Erneszta, Ernesztin, Ernesz-
tina, Gujdó, Kaplon, Kaplony, Karion, 
Keszi, Keszô, Ketel, Rajnald, Tánya, 
Tatjána, Veron, Verona, Veronika, Ve-
ronka névnapja van.
Január 13-án Veronika névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Csongor, 

Gotfrid, Hilmár, Hirám, Ivett, Ivetta, 
Judit, Jutka, Vera, Veron, Verona, Ve-
ronka, Vidor, Zonga, Zongor névnapja 
van.
Január 14-én Bódog névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ámon, 

Ámos, Edömér, Félix, Gotfrid, Hilár, 
Hilárion, Hiláriusz, Ilárion, Larion, 
Laurent, Malakiás, Oresztész, Orion, 
Uriás, Uriel, Vidor névnapja van.
Január 15-én Lóránt, Loránd név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Alfréd, 

Aurél, Gujdó, Imbert, Itala, Klarisz, 
Klarissza, Makár, Mike, Mikeás, Mór, 
Móric, Pál, Palmer, Pável, Pósa, Sán-
dor, Szidor, Uziel, Uzon, Uzor, Vidos, 
Vitus névnapja van.
Január 16-án Gusztáv névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ahmed, 

Benkô, Dániel, Fáni, Fanni, Godó, Got-
frid, Hendrik, Henrik, Honorát, Hono-
rátusz, Honóriusz, Izidor, Izor, Janina, 
Kara, Karád, Karcsa, Karsa, Marcell, 
Marsall, Otelló, Ottó, Ozor, Priszcilla, 
Stefánia, Stefi, Szidor, Uziel, Uzon, 
Uzor névnapja van.

Letette állampolgári esküjét az 
egymilliomodikként honosított külhoni magyar

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK



költségüket a program fedezi, az útiköltségükhöz pedig –-- régiótól függôen --– 
sávos rendszerben járul hozzá. A jelentkezés során feltétel, hogy a fiatalok a 
helyi magyar közösségekben mûködô hétvégi iskolák, cserkészcsapatok, ha-
gyományôrzô- és kulturális egyesületek, esetleg vallási közösségek munkájában 
legalább egy éve aktívan vegyenek részt. A kiskorú résztvevôk csoportjait kí-
sérôk többnyire néptánctanítók, pedagógusok vagy a magyar közösségi életet 
szervezô felnôttek közül szoktak jelentkezni. Az ô esetükben viszont elôfeltétel 
a magyar nyelv ismerete.

A programra a Magyar Diaszpóra Tanács szervezetei kaptak és kapnak 
meghívást. A program összeállításánál a Rákóczi Szövetség arra törekedett, 
hogy az utazások nagyobb nemzeti és egyházi ünnepekhez, illetve magyar 
kulturális eseményekhez kapcsolódjanak. Minden utazó csoport jól szervezett 
programokon vehet tehát részt, amelynek része Budapest, a vidéki Magyar-
ország és egy, a Kárpát-medencén belüli, de határon túli magyar régió felke-
resése is.

Pásztor István a Duna-díj 
idei kitüntetettje

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke vehette át 
Budapesten a Duna Televízió által alapított, az idén hatodik alkalommal odaítélt 
Duna-díjat, amelyet az egy nemzetben gondolkodás elômozdításában partner 
személyeknek, szervezeteknek ítélnek oda.

Ez a díj a magyarság érdekében, a nemzet ügyében végzett szolgálatot állítja 
példaképül a világ magyarsága elé --- mondta méltatásában Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes, kiemelve, hogy közéleti pályája során Pásztor István 
mindvégig kiemelt figyelmet fordított a Vajdaság politikai és gazdasági hely-
zetének javítására, „mert a célja a szülôföld megerôsítése volt”, és ebben szerb 
partnereivel is konstruktívan mûködik együtt.

Felidézte: egy évtizede, Pásztor István pártelnökké választása után a VMSZ 
megerôsödött, nyitott a többi vajdasági magyar párt és szervezet felé; ezek a 
szervezetek rövid idôn belül korábban nem tapasztalt együttmûködésre lép-
tek.Pásztor Istvánnak volt ereje és bátorsága ahhoz, hogy a VMSZ szerb poli-
tikai kapcsolatrendszerét is átstrukturálja --- mondta Semjén Zsolt, megje-
gyezve, hogy a korábbi koalíciós partner, a Demokrata Párt „mintegy évtizedes, 
mind szorítóbbá váló ölelésébôl kilépve” újra az önálló vajdasági politizálás 
útjára lépett.

Eközben --- hangsúlyozta --- a VMSZ egyszerre nézett szembe a történelmi 
múlttal és tett a megbékélésért, amiben kiemelkedô Pásztor István szerep-
vállalása. Hozzátette, a tavalyi parlamenti választások eredményeként négy, a 
magyarok számára meghatározó területen delegálhatott államtitkárt a párt.

A kárpátaljai és az erdélyi magyarsággal szemben a vajdaságiak jogai az 
utóbbi években nem szûkültek, ugyanakkor a magyar kormánnyal közösen 
sikeres gazdaságfejlesztési program mûködik a területen, és a vajdasági az 
egyik legszervezettebb magyar közösség a Kárpát-medencében.

Semjén Zsolt szerint az teszi Pásztor Istvánt a délvidéki magyarság meghatá-
rozó vezetôjévé, hogy „volt és van elképzelése arról, hogy az ott élôknek mire 
van szükségük a megmaradáshoz, a fejlôdéshez, a gazdagodáshoz”, politikailag 
éleslátó, szókimondó, határozott vezetôként, napjaink egyik legkarizmatikusabb 
Kárpát-medencei vezetôjeként említve ôt.

A díjazott az eseményen azt mondta: mindig magyarnak érezte és vallotta 
magát, és az elmúlt kilenc évtizedben elôször fordul elô, hogy ez Vajdaságban 
nem hátrányt jelent.

Magyarnak lenni ma a Vajdaságban elônyt, megbecsültséget jelent, mert 
sikerült elérni, hogy a szerb társadalomban „elfogadnak, megbecsülnek ben-
nünket”, közösségileg és egyénileg is --- mondta Pásztor István, mindezt a 
szülôföldön boldogulás alapfeltételeként említve.Hozzátette: ez egy csaknem 
hét éve, a magyar kormánnyal közösen tett erôfeszítés eredménye, mert 
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„meggyôzôdésünk, hogy a nemzet akkor tud épülni és erôsödni, hogyha a 
nemzet minden egyes része épül és erôsödik, és ezt a feladatot mindenkinek 
saját magának kell ellátnia”.

Mint mondta, az ehhez szükséges koordinált együttmûködés az utóbbi évek-
ben olyan szerteágazóvá és gazdaggá vált, amirôl korábban nem is álmodtak, 
így az ott élô mintegy kétszázezer magyar meggyôzôdéssel vallja, hogy boldo-
gulni tud a szülôföldjén.

Pásztor István nagyrabecsülésének adott hangot a határon túliak számára „a 
közmédiát megkerülhetetlen hírforrássá és intellektuális táplálékká” tevô 
munkával kapcsolatban, jelezve, hogy ezek a közösségek megtalálták a helyüket 
ebben a struktúrában, és részei lehetnek a nemzet közös terének.

Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigaz-
gatója hangsúlyozta: az a negyedszázada elindult Duna Televízió hozta létre ezt 
az elismerést, amelynek feladata, hogy „a 20. században szétszabdalt területeket 
összekösse édes anyanyelvünkkel és a magyar kultúrával”.

Mint mondta, ma is szükség van olyan szervezetekre és hétköznapi hôsökre, 
akik a nemzet összetartásának áldozatos munkáját elvégzik.

Az elismerést hatodik alkalommal ítélték oda; elôször Csoóri Sándor író, 
költô, a Duna Televízió egyik alapítója vehette át. Ôt követte Sára Sándor, a 
Duna Televízió elsô elnöke, majd Tôkés László református lelkész, európai 
parlamenti képviselô. 2015-ben a Csemadok, a Szlovákiai Magyar Társadalmi 
és Közmûvelôdési Szövetség, tavaly pedig a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség (KMKSZ) volt a díjazott.

A díjat jelképezô szobor Kun Éva keramikusmûvész alkotása, Szûz 
Máriát, a magyarok nagyasszonyát ábrázolja, ezzel is a magyar nemzet 
egységét szeretnék szimbolizálni.

Szállodává bôvítik a Pannonhalmi Fôapátság 
apátsági majorjának épületegyüttesét

Szállodává bôvítik a Pannonhalmi Fôapátság tulajdonában lévô, háromszáz 
éves apátsági major épületegyüttest, a szállodai brandre a Marriott szálloda-
lánccal kötött húsz évre szóló megállapodást Várszegi Asztrik pannonhalmi 
fôapát Paul Rosenberggel, a Marriott európai fejlesztési igazgatójával.

A tervek szerint a fejlesztés jövô márciusban kezdôdik, a hotelt pedig 2020 
húsvétján nyitják meg. Ezzel Magyarország elsô vidéki Marriott-egysége és a 
régió egyik legszínvonalasabb szállodája jön létre. A beruházás mintegy öt-
milliárd forintba került, amelyet a kormány egy évvel ezelôtti határozatával 
2,95 milliárd forinttal támogat.

Vieland László, a fôapátság értékesítési és marketingigazgatója elmondta, 
hogy a megállapodás keretében a fôapátság minden évben egy meghatározott 
összeget fizet, hogy az Autograph by Marriott lánc tagja lehessen majd a 
négycsillagos besorolású hotel.

Hozzátette: a fejlesztéssel az a céljuk, hogy az elsôsorban áprilistól októberig 
tartó turisztikai szezont kitolják, emellett Ausztriából, Dél-Németországból és 
Szlovákiából is szeretnének vendégeket fogadni, és kiemelten építenének a 
konferenciaturizmusra.

A Pannonhalmi Fôapátság 2012-ben döntött arról, hogy a város központi 
részén elhelyezkedô volt apátsági major épületét látogatóközponttá, kiállítótérré 
alakítja. Az épület 2015-ben kapott használatbavételi engedélyt. A beruházással 
párhuzamosan a város kapott egy új fôteret az épületegyüttes mellett. A láto-
gatóközpont azonban nem töltötte ki a telek teljes alapterületét, így a fenn-
maradó részek fejlesztési területként beépítetlenül maradtak.

Az apátsági majorban alakították ki a Pannonhalmi Apátsági Múzeum és 
Galériát. A kiállítótereket, a konferenciatermet és a cukrászdát részben át-
tervezik, funkcióikat pedig részben megtartják. Az épületegyüttes bôvítésével 
99 szobát, az apátsági gyógynövénykultúrára épülô wellnessrészleget, konfe-
renciatermet, éttermet és látványsörözôt alakítanak ki.

A szállodához geotermikus fûtésrendszer készül, az épületre napkollektorok 
kerülnek, a szálloda egyes tereinek vízellátását pedig az udvari kutak bizto-
sítják. A jelenlegi állandó kiállítás tereibôl kialakítandó tárgyalókban a fôa-
pátsági mûkincsgyûjtemény egy-egy darabja köré hangolják majd a helyiségek 
belsôépítészetét.

A világörökségi helyszínen lévô épületegyüttesben harmonikusan él majd 
egymás mellett a 12. és a 21. század. Pannonhalma az évezredes állandóság 
mellett a folyamatos útkeresésrôl is szól, ez alól nem jelent kivételt a hotel 
tervezett épületegyüttese sem --- közölte a fôapátság.

A monostor egyik küldetése a vendégek fogadása, de a tömegturizmus kor-
szakában is megmaradt az eszmény, hogy minden érkezôt a Krisztus iránti 
szeretettel, örömmel és alázattal fogad az egész közösség. Ezt az eszményt a 
hotel szellemisége is tükrözni fogja --- áll a közleményben.
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NO-GO ZÓNA 
BUDAÖRSÖN?

Ismét fontos mérföldkôhöz érkezett a 
ballibek migránssimogatása.

Szerdán szavaz Budaörs arról, hogy 
csatlakozzon-e a European Coalition of 
Cities Against Racism (ECCAR) nevû 
szervezethez –-- erôsítette meg a Ma-
gyar Idôk értesülését Nagy Sándor 
András, a budaörsi Fidesz elnöke.

A javaslatot egyébként a volt SZDSZ-
es Wittinghoff Tamás budaörsi polgár-
mester terjesztette elô.

Nagy Sándor András szerint a szerve-
zetnek van egy 10 pontos akcióterve 
arról, hogyan kell a migránsokat in-
tegrálni, sôt a terv egyik pontja arról 
szól, hogy a választójoggal nem rendel-
kezô migránsokat politikai hatalommal 
ruházzák fel.

A Magyar Idôk kérdésére Budaörs 
alpolgármestere, Bíró Gyula elmondta 
többek közt, hogy a szervezethez való 
csatlakozással a városban fejleszteni 
lehetne az oktatás terén, a kulturális 
sokszínûséget vagy a bûncselekmé-
nyek konfliktuskezelését.
Helyben vagyunk.
Elég csak egy pillantást vetni Európa 

azon városainak kerületeire, városré-
szeire, ahol már a muszlim lakosság 
hányada meghaladta az ott eredetileg 
lakók számát.

Nos ezekben a városrészekben olyan 
NO-GO zónák alakultak ki, ahová még 
a rendôrök is félve merészkednek be.

A budaörsi ballib városvezetés remek 
ötletétôl már csak egy lépés, hogy Bu-
daörs legyen Magyarország elsô NO-
GO zónája.

Elharapódzó bûnözéssel, rettegô asz-
szonyokkal és a kulturális sokszínûség 
jegyében felépítendô mecsettel.
Ezt akarjuk?

Magyar Idôk

BUDAÖRS 
WELCOMING 

REFUGEES AND 
MIGRANTS?

Budaörsön Luca-napján döntött a 
képviselô-testület arról, csatlakozzon-
e a város az European Coalition of 
Cities Against Racism (ECCAR) nevû 
szervezethez.

A Wittinghoff vezetésû település ter-
mészetesen(?) csatlakozott, ahogy az 
is „természetes”, hogy a ballib a félho-
mályt hívta ehhez segítségül, mondván 
a szervezetnek csak nemes antirasz-
szista céljai vannak, köze nincs a me-
nekültekhez, migránsokhoz.

Hogy a testületi (fél)homály ellenére 
némi fény is gyúljon a budaörsiek ott-
honaiban, hogy lássák, valójában a 
mézes-mázas akciótervek és ajánlások 
mögött ez a szervezet valójában mit is 
képvisel, nem kell mást tenniük, mint 
meglátogatni az ECCAR hivatalos Fa-
cebook-oldalát.

Ott az elsô dolog, amibe belefutnak, 
egy plakát a következô szalagcímmel: 
Cities Welcoming Refugees and Mig-
rants.

A plakáton egy –- feltehetôen migráns 
hátterûnek szánt –-- család látható, pa-
pa, mama és két(!) gyerek, ami ugyan-
olyan képmutató és álságos, mint a 
tömegeket átverni szándékozó szöve-
gek, amelyek arról szólnak, hogy dol-
gozni és integrálódni szándékozó szak-
emberek milliói érkeznek Európába.
Budaörsiek!
Lehet lájkolni a szervezet facebook 

oldalát, vagy elkezdeni gondolkodni… 
akár liberális fejjel is.

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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Sára a forradalomban 
avagy egy húsz éves budapesti lány az 1956-os 

forradalom és szabadságharc idején

Amit most elmesélek, az nem a forra-
dalom történészek által összeállított 
hivatalos változata, hanem kizárólag a 
saját, személyes élményeimem alapján 
íródott.

Közvetlenül az 1956-es események 
elôtt a családom élete –-- amit valójában 
nem is lehetett már családi életnek 
nevezni --- tele volt nehézségekkel. 

Apámat, aki orvos volt-  egy koncepciós 
perben 15 év börtönre ítélték, melybôl 
hét évet le is töltött. Ma már elkép-
zelhetetlen, hogy ôt, aki hívô reformá-
tusként, presbiter is volt és egész életét 
a betegek gyógyítására fordította mivel 
vádolták. Nem kevesebbel, mint a par-
lament felrobbantásával. Mindezt per-
sze a származása miatt.

Édesapámat teljes vagyonelkobzásra 

ítélték, anyám nem kapott munkát, laká-
sunkba pedig idegeneket telepítettek. 
Két nôvéremmel a Baár-Madas Refor-
mátus Gimnáziumba jártunk. Ezt 1951 --
-–ben államosították. 

Iskolánk elkobzását a Kálvin téri refor-
mátus templomban az istentisztelet ke-
retében jelentették be, azzal az indokkal, 
hogy a reformátusok „felajánlották“ 
iskolájukat az államnak. A gyülekezet 
azonban ezt nem akarta elfogadni! A 
bejelentés alatt egy emberként elkezd-

tünk hangosan köhögni, így mutattuk ki 
a tiltakozásunkat ezen újabb hazugság 
ellen. Én ekkor voltam tizenhat éves és 
az önkény elleni lázadásnak ezen meg-
rendítô élményét a mai napig ôrzöm a 
szívemben.

A kommunista párt hivatalos álláspont-
ja szerint csak munkás, paraszt és egyéb 
ember volt, illetve az osztályidegenek, 
az X-esek. Idetartoztunk mi is, így 
érettségi után egyetemi tanulmány he-
lyett 1954-ben a párt irányelve értel-
mében engem is, mint a többi érettsé-
gizettet az iparba küldték. Így lettem 
egy hatszázfôs szabószövetkezet varró-
nôje. Szerencsém a szerncsétlenségben 
az volt, hogy egy divatszalonban kaptam 
munkát. Az itt dolgozók a háború elôtt 
mind önálló szabók, varrónôk voltak, 
sokan közûlük saját belvárosi szalon-
jaikban dolgoztak. Ezeket a kis vállalko-
zásokat is mind államosították, majd  a 
tulajdonosaikat bekényszerítették a szö-
vetkezetbe. Mivel nem akartam feladni 
továbbtanulási terveimet elkövettem 
azt a „hibát“, hogy beadtam az egyetemi 
kérelmemet, ezért büntetésbôl azonnal 
áthelyeztek a gyár konfekció üzemébe. 
A pártitkár indoklása szerint kérvé-
nyemmel be akartam  férkôzni a kom-
munisták zárt soraiba... 

Az üzemben, ahová kerültem, rendkí-
vül nehéz fizika munka várt rám. Nor-
mában kellett dolgoznunk, melynek 
csak 25 százalékát tudtam teljesíteni. 
Örökké fáradt voltam. A többiek is 
nagyon nehezen végezték a munkát, és 
noha elégedetlenek voltunk, senki nem 
mert megszólalni, miközben a normát 
folyamatosan emelték. A fizetésünk 
viszont folyamatosan csak csökkent.

A városban az  üzletek mind üresek 
voltak, hatalmas sorokban kígyóztak az 
emberek, annak reményében, hogy va-
lahol mégicsak hozzájuthatnak valami-
féle kis élelemhez.  Ha valaki azonban 
sorban állás közben szót emelt, azt 
azonnal kivették a sorból és volt, hogy 
soha többé nem látták.

A legnagyobb félelem ellenére is a 
fiatalok között megindult a mozgolódás. 
Megjelent egy, két könyv –-- melyeket 
egymásnak adogattunk, hallgattuk a 
Szabad Európa Rádiót. Elhangzott, hogy 
Rajk Lászlót koncepciós perben ítélték 
el. Mindeközben én is eljártam a le-
gendás hírû Petôfi Körbe. Barátaimmal 
elôadásokon, vitákon vettünk részt --– 
egyre forróbb lett Budapesten a han-
gulat. Hozták a híreket vidéki városok-
ból, falvakból is, hogy az emberek már 
nem bírják az elnyomást és a szegény-
séget. 
1956 október 23-án az emberek ki-

mentek az utcára. 
Beleordítottuk a világba, hogy „Elég 

volt!“ 
Húsz évesként felejthetetlenül belémí-

vódott a szabadság érzése, hogy min-
denki egy emberként akarta a ránk 
eröltetett kommunista rendszer végét, 
és hogy az orosz csapatok hagyják el az 
országot. Az utcai tömegben úgy érez-
tük, mindenki a testvérünk. Együtt él-
jeneztünk, ujjongtunk, amikor a Kálvin 
tér tûzfalán lévô vörös csillagot leverték. 
Én is ott álltam a tömegben a Ferencziek 
terén, amikor onnan néztük, ahogyan a 
Gellért hegyi szovjet katona szobrát 
lerántották. Sírtunk, zokogtunk örö-
münkben! 

A százezres tömegben idegenek átölel-
ték egymást, énekeltük a himnuszt.  
Nemcsak azt fejeztük ki, hogy elég volt 
már az eddigi rendszerbôl, de úgy 
éreztük, történelmet csinálunk, mert 

mostantól mi fogjuk meghatározni a 
jövônket, amelyik a miénk lesz. Egy 
szabad és boldog Magyarországot akar-
tunk. Ezért küzdöttünk! Ezért tüntettünk 
és harcoltunk!
Október 25-én bementem a munka-

helyemre 
A szövetkezet nagy termében összeül-

tek a munkások, a hangulat harcias volt, 
addigra a fônökeink mind eltûntek, mi 
pedig megalakítottuk a munkástanácsot, 
melybe engem is  beválasztottak, és ezt 
óriási megtiszteltetésként éltem át. Nyi-
latkozatot hoztunk létre, hogy addig 
nem vesszük fel a munkát, amíg az 
oroszok ki nem mennek az országból. 
Egy munkás felállt, hogy ô régi kom-
munista, és az is marad, bármi is tör-
ténjen. Félô volt, hogy meglincselik. 
Szót kértem és elmondtam, hogy meg 
kell becsülni azt, aki hûséges az elveihez, 
hiszen az utóbbi években annyi hazug-
ságot hallottunk. Késôbb ennek a mun-
kásnak köszönhettem, hogy a forrada-
lom bukása után engem nem csuktak le.

Közben az országban továbbra is for-
rongott a hangulat, nem volt ennivaló a 
városokban. A katonaság átállt a forra-
dalomhoz, fegyverek kerültek ki a 
laktanyákból, több helyen harcok kez-
dôdtek. Az Egyetem téren emlékszem 
ott állt egy harckocsi katonákkal, enni-
valót hoztak nekik és közben ünnepelte 
ôket a tömeg.

Az oroszok tankokkal és harckocsikkal 
támadtak a puskával harcoló fiatalok 
ellen. A Ráday utcai lakásunk elé be-
vágtak egy aknát, az összes ablak betört.  
Édesanyámmal az udvari kisszobába 
húztuk meg magunkat. De én nem 
akartam otthon maradni! Minden nap 
kimentem az utcára, ott akartam lenni 
mindenhol, hiszen ez az én forradalmam 
volt! A rádióban nyugtató szövegeket 
skandáltak vagy zene szólt, de már az 
események lendületét nem lehetett 
megállítani. Az emberek mind szolidá-
risak voltak egymással, ahol tudtak se-
gítettek. Noha az üzletek ablakai, az 
ajtók is mind be voltak törve, nem volt 
fosztogatás, senki nem vitt el semmit. 
Emlékszen, hogy a Kálvin téren egy 
nagy kosárba gyûjtötték a pénzt a har-
cokban elesettek családjainak, senkinek 
nem jutott eszébe, hogy illetéktelenül ki 
vegyen belôle. Mind e közben a saját 
életem is teljesen felborult. 

Vôlegényem gyermekparalízist kapott, 
a László korházban küzdött az életéért, 
napról napra rosszabbodott az állapota, 
mígnem megbénult. Kétségbeesetten 
próbáltam tartani benne a lelket. El-
mondtam neki, hogy kint az utcán a mi 
forradalmunk zajlik, most akarjon na-
gyon élni, mert most vívjuk ki a mi saját 
jövônket! Ô a pavilon leghátsó szobájá-
ban feküdt vastüdôben. A termekbe, 
amelyeken át kellett hozzá mennem 
naponta hozták az újabb és újabb lebé-
nult gyermekeket. Az orvosok és a be-
tegek kétségbeesett küzdelmének a lát-
ványa még sokáig kísértett. Közben a 
forradalom is tovább szedte az áldoza-
tait. 

A lakásunkhoz közel esô Bakáts téren 
temették el a harcokban elesetteket. 
Halottak napján estefelé botorkáltam 
haza a sötét utcán, az emberek ott tér-
deltek és sírtak az utcán a gyertya-
fényben. 

És hiába jöttek a tankok és harckocsik, 
a harc nem fejezôdött be, az Üllôi út 
sarkán, a Kilián laktanyánál mentem el 
minden nap. Mindenfelé holttestek fe-
küdtek, magyar és orosz katonák. Ha a 
László Kórházból jöttem tudtam, hogy 

még világosban haza kell jutnom, mert a 
sötétben mindig újra kezdôdôtt a lövöl-
dözés. Egyik nap késôb indultam haza, 
és még csak a Nagyvárad térnél jártam, 
amikor körülöttem már iszonyúan lôt-
tek, rohantam a fal mellett, nem tudtam, 
hogy honnan jönnek a lövések, végül 
beszaladtam egy utcába. Egy kapunál 
megálltam egy pillanatra levegôt venni, 
egyszerre csak kinyúlt egy kéz és be-
rántott. Egy csoport fegyveres felkelô 
közé kerültem, a vezetôjük megkérdezte, 
hova akarok menni. Mondtam neki, 
hogy a Ráday utcában lakom, mire uta-
sította az egyik fegyveres fiút, hogy 
kísérjen hazáig. Kézen fogva rohantunk 
a Mester utcán végig, majd a kôrúton 
átmásztunk az utcakövekbôl felépített 
barrikádokon. Mindezt már korom sö-
tétben. Félelmetes volt.

Mi azt hittük, hogy a külföld majd 
segít! A harcnak vége lesz és az oroszok 
a nemzetközi nyomásra kimennek az 
országból. Nem így történt!

Rengeteg újság jelent meg ebben az 
idôszakban, új pártok alakultak, szen-
vedélyesen akartuk az új világot felé-
píteni és helyette jött november 4-e. 
Azon a reggelen, anyám mondta, hogy 
menjünk le a pincébe. Én persze nem 
akartam, de amikor jöttek a tankok és 
már remegett a ház, leszaladtunk, Még 
csak tíz éve volt Budapest ostroma. 
Ezután az oroszok szétlôtték Budapest 
fôbb útjait és kijárási tilalmat rendeltek 
el. Nekem viszont mennem kellett a 
vôlegényemhez a kórházba. 

Az új kormány, Kádár János vezetésé-
vel pedig közölte, hogy aki kimegy az 
utcára, azt azonnal lelövik. A falhoz 
simulva mentem a kihalt utcákon, csend 
volt, ezúttal nem volt puskaropogás. A 
Kálvin térre értem, amikor egy kapu-
beállónál váratlanul ott állt elôttem egy 
fegyveres orosz katona. Egymásra néz-
tünk, egy pillanatra mind a ketten meg-
torpantunk és el kellett döntenünk, hogy 
hogyan tovább. Ô nem lôtt, én pedig 
elindultam tovább. Életemben ilyen ne-
héz tíz lépést nem tettem meg, mint 
abban a néhány másodpercben, tudva- 
tudván, hogy talán a hátam mögött ott 
áll a halál.

A város fel volt dúlva, a villamosok 
nem jártak. 

A párt ismét átvette a hatalmat! Még 
sokáig lehetett hallani itt --- ott felvillanó 
sztrájkokról vagy kisebb harcokról, de 
az emberek úgy tûnt, már beletörôdtek 
a megváltozhatatlanba. 

A barátaim és a rokonaim közül sokan 
elhagyták az országot, ettôl kezdve 
rettegtünk az ô életükért is. Eközben a 
vôlegényemet átszállították a Margit 
kórházba, odajártam ki hozzá. Gyalogos 
útjaim során még kaptam egy, két röp-
cédulát, hogy márciusban újra kezdjük, 
de már pontosan tudtam én is, mint 
mindenki más, hogy minden reményünk 
odaveszett. Mély szomorúságba zuhan-
tam. A munkahelyemen a párt kihallga-
tott, de végül az öreg munkás szavára 
visszaengedtek az üzembe varrni. 
Az elveszett forradalom számomra 

soha el nem múló fájdalom. Mégis a 
legnagyobb hálával gondolok arra, 
hogy részese lehettem ennek a csodá-
nak, hogy magyar nemzetem képes 
volt fellázadni egy hatalmas katonai 
túlerô, egy diktatúra ellen. Ha erre 
gondolok, a mai napig érzem az ak-
kor megtapasztalt hatalmas ifjonti 
örömöt, lelkesedést és a mindezt mo-
tiváló határtalan hazaszeretetet. 
Most 81 éves vagyok, minden év ok-

tóber 23-án elmegyek a Üllôi útra és 
emlékezem.

Dr. Büky Béláné, született Kádár 
Sára Erzsébet visszaemlékezése az 
1956 –-- os forradalom idején átél-
tekre.
Lejegyezte a lánya, Büky Anna.

KOPJAFA A DIKTATÚRA 
ÁLDOZATAIÉRT

„Közös felelôsségünk, hogy mindent megtegyünk a Recsken és a többi kényszer-
munkatáborban történtek feltárásáért, megismertetéséért, hogy az áldozatok szen-
vedése ne legyen hiábavaló. Legalább az utókor erkölcsi ítéletet mondhasson a 
felelôsökrôl, ha már a rendszerváltozás egyik nagy adósságaként az igazságszol-
gáltatás elôtt nem kellett felelniük.” Saját szavaiból így rakható össze Gulyás 
Gergely beszédének lényege, amelyet az idei recski megemlékezésen mondott el. 
Elmondhatjuk: a barnáról a vörösre váltott terror hazai évtizedeirôl méltány-
talanul hiányos a képe, töredéknyi az ismerete a mai, ebbôl következôen 
majd a jövô nemzedékének is.

Olykor olybá tûnik, mintha csupán közjogi értelemben lennénk túl ezen a korsza-
kon, mert a bûnösök a legcsekélyebb felelôsségre vonás nélkül, mintegy „átnôttek” 
a vörös diktatúrából a demokráciába. Sôt, az ô érdekcsoportjaik utódpártjai, pár-
tocskái mondják magukat napjainkban is a leghangosabban kizárólagos demokra-
táknak. Gulyás Gergely minden bizonnyal ezért hangsúlyozta, hogy a vörös dikta-
túra felelôseinek nemzetellenes gaztettei fölött legalább az utókor mondhasson 
erkölcsi ítéletet. Ennek pedig elmaradhatatlan elôfeltétele, hogy tárjuk fel a Recs-
ken és a többi kényszermunkatáborban történteket. Mint furcsa módon napjaink-
ban, akkor is nemzeti identitásunk volt útban, amelyet leginkább a falvak, a pa-
rasztság hordozott.

A vidéki, a falusi Magyarország társadalmának kívánt kezdeményezésemre üzen-
ni 2002 tavaszán, az országban elsôként Karcagon felállított kopjafa, amelynek 
avatását miniszterelnökként levélben üdvözölte Orbán Viktor: „Ez a politikai 
szándék arra vállalkozott, hogy ösztönözze a parasztság ellen elkövetett kommu-
nista bûnök feltárását, megismerését, mert a múltból soha semmit nem szabad 
végképp eltörölni…” Vagyis ha nem ismernénk a történelmet, tudatlanok, tehát 
gyengék és védtelenek maradnánk, s így ismét elszenvedhetnénk az elôdeink 
elszenvedte fájdalmakat.

Ma is elszenvedjük, hiszen fél évvel a választások elôtt még harsányabb hange-
rôvel kezdtek vijjogásba a vészmadarak, akiknek megújult az eszköztára is. Nem-
csak hazugok és gyûlöletkeltôk. Kiegészítették repertoárjukat a mindenféle reál-
politikát nélkülözô demagóg vágyálmok hangzatos szólamaival, amelyeket 
gyalázkodó, gyomorforgatóan ízléstelen óriásplakátjaikon is hirdetnek jobbító, 
figyelembe vehetô programok híján. A régebbiek, a múltat végképp eltörölni szán-
dékozók szánalmasan, megmosolyogtatóan adják önmagukat, de egymás között 
attól rettegnek, hogy 2018-ban végképp alámerülnek az önzést rangra emelô libera-
lizmussal kéz a kézben járó ôsbolsevizmus (reméljük) utoljára felhabzó szennyében. 
Rettegésük valóban jogos, hiszen már többszörösen ki lettek próbálva, nem váltak 
be, csak romboltak és mérgezték az egészséges magyar lelkeket.

Szomorú szülôföldi emlékeim egyike, amikor gazdatiszt (uradalmi fôintézô) nagy-
apám azért kapott agyvérzést és halt meg, mert kuláklistásként el kellett hagynia 
kisbirtokával együtt az alig néhány évvel azelôtt felépített tanyáját, hogy azt az 
akkor alakult állami gazdaság birtokába adhassák. A párttitkár 1954-ben az ô és az 
apai nagyapám „kulákbûne” miatt nem engedélyezte, hogy gimnáziumba mehessek 
továbbtanulni. Így a hétéves bányászélet közben szereztem meg az egyetemi 
továbbtanulásra is jogosító bányatechnikusi érettségi bizonyítványt. Ám késôbbi 
egyetemi tanulmányaimat is beárnyékolta, hogy közben 1956-os tatabányai „ellen-
forradalmi” tevékenységem miatt a meghurcoltatáson kívül a kulákszármazású 
mellett megkaptam az „ellenforradalmár” megbélyegzést is.

A másik, akkor, gyermekként feldolgozhatatlan emlékem korábbi, 1950–53 közöt-
ti, és szintén szülôfalumhoz, Tiszaszentimréhez kapcsolódik. Ma is eleven emlékem 
a fegyveres egyenruhások által ôrzött deportáltak mezei munkája. Ráadásul éppen 
a meghalt nagyapám elvett tanyáját, kisbirtokát is magába foglaló állami gazdaság 
pusztáin, gyapot- és répaföldjein. A hortobágyi és nagykunsági rabtáborokból 
ugyanis hármat szülôfalumban állítottak föl.

A sors különös fordulata, hogy azok belsô világának szörnyûségeibe igazán csak 
2002 tavaszán, a karcagi kopjafaavatás után láttam bele, amikor Jeney Attila, ak-
kor még ifjú történészként kezembe adta egy kiadásra elôkészített díjnyertes 
pályamunkáját. Egy naplót, amely éppen a szülôfalum egyik rabtáborában íródott 
három év pokoli napjairól, titokban rejtegetve. Színpadi és dokumentumfilm-drá-
ma alapja is lehetne: hamisítatlanul hiteles dokumentum a rabtáborok belsô életé-
rôl. Ennek ellenére még szülôfalumban sem ôrzi annak a három rabtábornak, majd’ 
ezer honfitársunknak az emlékét egyetlen méltó emlékhely sem.

Szenvedéseik helyszínei közül csupán 2002-ben, az erdôben avattak egy emléktáb-
lát az itt raboskodók, akik szüleik és nagyszüleik elhurcolásával még gyermekként 
kerültek oda. Késôbb a szentimrei temetô új ravatalozójának falára tettek egy 
másik emléktáblát azok emlékére, akiket ott temettek el közülük.

Mindez kevéssé méltányos ezer honfitársunk hároméves szenvedésére, belsô, 
elfojtott jajkiáltásaira emlékezve, akiket ablaktalan marhavagonokban hurcoltak el 
szülôfalum egyik pusztai birkahodályába.
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Az elmúlt 
hét

ARCA VAGY 
KUDARCA?

Miniszterelnök-jelöltje még nincs, de 
„arca” már van a Magyar Szocialista 
Pártnak. Molnár Gyula elnök javasla-
tára ezentúl Kunhalmi Ágnes kölcsönzi 
majd skatulyamosolyát a fáradt gyü-
lekezet különféle marhaságaihoz. 
(Molnár szerint erre a tûzrôlpattant 
Ágnes asszony a legalkalmasabb.) A 
döntés még szombaton, a párt buda-
pesti választási koordinációs ülésén 
született, ahol Hiller István választmá-
nyi elnök bejelentette: Tegyünk igaz-
ságot! címmel programot indítanak az 
igazság, a demokrácia és az európai 
Magyarország komálósainak gyámo-
lítására –-- ennek keretében kell majd 
meggyôzôen nevetgélnie Kunhalmi 
delegáltnak. (Az ülésen arról is dön-
töttek, hogy a hét végére tervezett 
kongresszust átteszik vízkereszt után-
ra. Farsang környékén biztosan jobb 
lesz a hangulat…)

Nem kis terhet kapott a vállára a tö-
rékeny asszonyka. Persze máris ér-
keztek a különféle kritikus vélemé-
nyek. Volt, aki úgy látta, Kunhalmi 
Ágnes nem az arca, inkább a kudarca a 
szocialistáknak. Többek szerint elôbb 
az eszét kellett volna megtalálnia a 
pártnak, nem Kunhalmi Barbie-t. 
Akadt, aki úgy vélte, a párt arca „el fog 
mindent röhögni”, és az ciki. (Tavaly 
ilyentájt egy teljes sajtótájékoztatót 
nyihogott végig önfeledten a szocia-
lista asszonyka. Állítólag nem volt 
szomjas…)

Megjegyzem, a kacagós Kunhalminak 
létezik egy szigorú változata is. Pár 
napja épp mutatták a Hír TV Egye-
nesen mûsorában; hôsnônk emelt 
hangon kérte számon az összefogást a 
baloldal pártveze tôin: „Tiszta szívvel 
már kint kéne kampányolniuk a kör-
zetekben –-- harsogta –-- Molnár Gyu-
lának, Gyurcsány Ferencnek, Sziget-
vári Viktornak már közös sajtótájé-
koztatókon kellene szidniuk Orbánt 
fennhangon!”

Utoljára a Rákosi-kor békekölcsön-
logóin láttam hasonlóan túlfûtött mun-
kás-paraszt asszonykákat. Tiszta ret-
ró.

LIGETVÉDÔK LÁNCON
Hogy meg ne feledkezzünk a harcos 

ligetvédôkrôl, a minap újabb attrak-
cióval adtak hírt magukról. Ezúttal 

egy faültetô géphez láncolta magát 
egy háromfôs zöld rohambrigád a 
Vakok kertjében, nehogy véletlenül 
dolgozni tudjanak a Városliget Zrt. ott 
tartózkodó emberei. A zord komman-
dósok szerint ugyanis szabálytalan a 
fák átültetése –-- holott a kivitelezô 
egy ötvenéves tapasztalattal rendelke-
zô német cégre bízta a munkát, egy 
olyan csapatra, amely kilencvenöt szá-
zalékos biztonsággal képes fákat átül-
tetni.

A harcosok között természetesen ott 
volt a haragoszöld Komáromy (Ki, ha 
én nem) Gergô festékespalack-dobáló 
aktivista is, akit egyébként tavaly nyá-
ron a közlekedési múzeum tetejérôl 
vittek el a tûzoltók a pszichiátriára, de 
már kiengedték.

Ligetvédônek lenni nem könnyû, örö-
kös kreativitást igényel a pálya. Ta-
valy például egyikük azt találta ki, 
hogy feltartóztat egy markológépet, 
mert az biztosan „nagyot szól” kifelé… 
Tényleg nagyot szólt, ugyanis a kana-
las kotró gémje fejen találta az aktivis-
tát, amikor az a hajnali órán a masina 
elé állt. Még a nyelvét is elharapta sze-
gény, a kivonuló rendôrök kérdéseire 
is csak pampogva tudott válaszolni. 
Ráadásul a gyenge fényben a sajtó 
számára tervezett fotó sem sikerült. 
(Pár perccel késôbb egy aktivista 
hölgy felmászott a markoló legtetejére, 
de amikor látta, hogy fütyülnek rá, 
keseregve lekecmergett a gémrôl.)

Az örökös készenléti állapot persze 
erôsen igénybe veszi a bozótéletre 
berendezkedô ligetvédôket. Zömük 
életvitelszerûen a Városligetben él, 
sátorban tölti a mindennapjait. Eltá-
volodván a civilizációtól, többen sza-
bályosan visszavadultak a pattintott 
kôkorszakba. Tavasszal elôfordult, 
hogy a metszeni érkezô kertészeket is 
megmorogták. Igazából nem is baj, 
hogy most láncra verték magukat…

EGY LÁTNOK 
INTELMEI

Magyarország nyer, ha Orbán veszít, 
írja a Népszavában Kovács László egy-
kori MSZP-elnök és külügyminiszter.

Már maga a cikk megjele nése is ér-
dekes, hiszen –-- ahogyan a szerzô fo-
galmaz –-- Magyarországon Orbán 
Viktor és pártja korlátozza a sajtó 
szabadságát. (Vajon hogyan sikerült 
kijátszani a cenzúrát?)

Húzós írás, a szerzô nem kertel, ki-
mondja: „Jövô tavasszal Orbán Viktor 
és pártja elveszíti a választást.” De 
meg is érdemli, teszi hozzá a látnok, 
aki annak idején, még az elsô Orbán-
ciklusban azt javasolta a miniszterel-
nöknek, hogy „Merjünk kicsik lenni!” 
Ehhez képest mi történik? „Orbán 
Viktor szabadságharcot hirdetett az 
Európai Unió ellen, folyamatosan 
megsérti annak közös értékrendjét, 
mûködésének alapelveit és szabálya-
it.”

Azt is megtudjuk, hogy a kormány a 
lengyel kabinettel karöltve immár hét 
éve Európa-ellenes ámokfutást végez 
–-- csakhogy most betelt a pohár! 
Brüsszel bekeményít, megvizsgálja, 
fennáll-e az alapértékek rendszerszerû 
megsértésének veszélye. És akkor jaj 
nekünk! A cikkíró azt is nehezményezi, 
hogy az ukrán okta tási törvény miatt 
„a magyar kormányfô a NATO mûkö-
dését is akadá lyozni próbálja”. Értsd: 
Magyarországnak van képe kiállni a 
határon túliak magyar nyelvû oktatása 
mellett. Még ilyet!

A kommentek nem túl hízelgôk Ko-
vács Lászlóra nézve. Egy ol vasó az 
elaggott ellenzékrôl ír: „A vetés meg-

ahogy 
Pilhál György 

látta

történt. Pozsgay belevágta a csákányt, 
Csurka szántott, a Fidesz vetett. Még 
néhány elszáradt kóró meg féreg van 
a földeken, de hát ez az élet rendje, a 
bogáncsot kiszedjük a ruhánkból, a 
férgekkel meg nem foglalkozunk.”

Vészjósló varjúkárogásra emlékeztet 
a cikk: kár a háborgásért, megbánod, 
Viktor! Azért csak szólni kéne Laci bá-
csinak: Orbán Viktor nem az EU érték-
rendje ellen van, csak ahogy egyre 
többen, ô is másképp látja ezt az egész 
migrációs hercehurcát. Ciki? Tagjai 
vagyunk az uniónak vagy a mame-
lukjai?

DERÜLTSÉG A HÁZBAN
Ha kormányra kerülnek, kikiáltják a 

negyedik köztársaságot, mondta Kun-
halmi Ágnes MSZP-képviselô az Or-
szággyûlés zárónapján.

Ha kormányra kerülnek, kikiáltják a 
negyedik köztársaságot, mondta Kun-
halmi Ágnes MSZP-képviselô az Or-
szággyûlés zárónapján (derültség a 
teremben), miután arról tájékoztatott, 
hogy a haza a szakadék szélén áll, a 
gyermekek éheznek, az egészségügy 
csôdközelben, a lakosság fele pedig 
olyan szegény, mint a templom egere. 
–-- Ha ez az Isten kegyelmébôl történô 
jobboldali kormányzás mérlege, akkor 
sürgôsen kongassák meg a vészharan-
gokat –-- frappírozott Ágnes asszony, 
aki egyébiránt néhány napja a párt 
hivatalos arca. (Ebben a minôségében 
alighanem ez volt a szûzbeszédje.)

Amióta Kunhalmi Ágnes az ôszi 
EFOTT-fesztiválon tévékamerák elôtt 
vörös csillagot pingált elnöke, Molnár 
Gyula karjára, az embernek van egy 
olyan érzése, hogy ismét a begyepe-
sedett irányzat vette át a kezdeménye-
zést a hatalomba visszakapaszkodni 
akaró gyülekezetben. Az a szárny, 
amelyik még mindig karon ülô hülye-
gyereknek tartja a magyar embert. 
Olyannak, aki –-- mint a hajdani sze-
mináriumokon –-- vita nélkül, kilú-
gozott aggyal tapsolja végig a Párt 
helyzetértékelését, majd a választáson 
birka módjára beikszeli a „megfelelô” 
rubrikát. Ideális állapot is ez az élcsa-
pat számára, hisz hatalomra kerülvén 
már csak ki kell hátrálni az ígéretek 
mögül.

Csakhogy újabban problémásabb lett 
a szavazópolgár. Olyan is van, aki 
gondolkodik, mielôtt rubrikát ikszel. 
Erre nem volt fölkészülve a párt. Most 
megy a lázas tanakodás, hogyan to-
vább… Egyelôre Kunhalmi Ágnesig 
jutottak: kacagtassa az embereket! 
Szegény erre elôállt ezzel a negyedik 
köztársasággal, amit majd az MSZP 
kiált ki.

Az ember a térdét csapdossa…

AZ ÉDES GRUNDRÓL
Az ember vágyik a nemes történe-

tekre, ha tehetné, visszakéredzkedne 
az ántivilágba, ahol még el lehetett 
igazodni a szavakon, meg az érzelmek-
nek is élesebbek voltak a kontúrjaik.

A Pál utcai fiúkat az örök idôszerûség 
emeli a magasba. Olvasod a könyvet, 
és egyszerre bevillan rá valami napi 
megfelelô. Az a farakás, ott, a grund 
szélén, lehetne akár egy védôbástya is 
a déli határon… A rút einstand --– ha 
más szavakkal is –-- ma éppúgy eleven 
gyakorlat, mint a gittegylettörténet, 
legföljebb nem a „múziumkertben”, 
meg Rácz tanár úr szobájában. Aho-
gyan mai Gerébjeink is vannak, csak 
ôk már nem a Füvészkertbe járnak 
grundot elárulni, hanem Brüsszelbe 
hazát… Több ez a történet, mint ifjú-
sági regény.

Csupán a szereplôi fiatalok, üzenete 
határozottan nagykorú, lehet mondani, 
korosztályok fölötti. Mindenkihez szól. 
A regényalakokban egy idô után ma-
gadra ismersz, talán még ideálokra is 
találsz.

Bármennyire furcsa, nekem a vörös-
ingesek is tetszenek. Áts Feriék, 
akikbôl még nem veszett ki a becsület. 
Akik a háborúk elôtt még hadat 
üzentek. Akiknek nem kellett a trükkel 
átjátszható grund, csakis a harccal 
elnyert. Akik gyûlölték az árulót, de 
szalutáltak a bátor Nemecseknek…

Magyar embernél jobban kevesen 
érzik át a Pál utcai fiúk ragaszkodását 
ahhoz a maroknyi földdarabhoz… 
Mert a történet közepe a grund, az 
édes grund. A mély történetek mögött 
mindig ott „a grund”. A magyarság 
egész történelme a grundról szól. A 
hazáról.

Errôl a megcsonkított, árkokkal, ke-
rítésekkel körülvett, csizmákkal, lánc-
talpakkal széttaposott földdarabkáról. 
A hazánkról, amelyet újra és újra ki-
szemelnek maguknak a kor soros „vö-
rösingesei” –-- de ezeknek már közük 
nincs Áts Feriékhez…

„Édes grund”, írja Molnár Ferenc, 
amitôl az olvasó heves kalapálást érez 
szívtájékon. És így van ez rendjén.

KILENCRE 
MEGTELT A TÉR

Azon a vasárnapon 18 óra 8 perckor 
megszakadt a tévéadás, a monitor a 
monoszkópra váltott, alatta Chopin 
Gyászindulójával. Percekkel késôbb 
Boross Péter belügyminiszter jelent 
meg a képernyôn, és azt mondta: gyá-
szolunk, mert meghalt Magyarország 
miniszterelnöke. 1993. december 12-ét 
írtuk. Az Országház lépcsôjénél már 
kora este gyülekezni kezdett a spontán 
tömeg, kilencre teljesen megtelt a tér, 
a lépcsôfokokon mécsesek, gyertyák 
ezrei lobogtak.

Antall József halála ôszintén megren-
dítette az országot, holott számolni 
lehetett vele, akkor már bô esztendeje 
tudtuk, jegyben jár a halállal. Mégis. 
Ha a rákövetkezô napokban rendezik 
az esedékes választásokat, biztosan 
jobban szerepel a Magyar Demokrata 
Fórum, bár akkor már romokban 
hevert a párt.

Nem is lehetett másként, nagy volt az 
ellenszél, sok az ellen drukker, az 
ügynök –- és a jó szándékú kétbalkezes. 
A kormányfô már az elsô kabinetülésen 
megmondta: „Uraim, önök egy kami-
kázekormányban vesznek részt.” Ak-
kortájt a frissen alapított Új Magyar-
országnál dolgoztam. Kormánypárti 
újság voltunk, tele nemzeti érzelmû 
kollégával (néhány rutinos újságíróval, 
rengeteg lelkes amatôrrel) –-- hatal-
mas ellenszélben. Nem volt igazán jó a 
lap, indulatos cikkeket írtunk, a 
nemzet minden fájdalmát egyszerre 
és azonnal akartuk közreadni.

Azt nem tudom, volt-e olyan, hogy 
„antalli örökség”, bár ezt azóta is 
mondogatják számolatlanul. Csak azt 
tudom, hogy ezt a szomorú sorsú, nagy 
formátumú embert rendkívüli idôkben 
állította a nemzet élére a végzet, s ô a 
hite szerint a legtöbbet adta magából. 
Felelôsen megítélnünk ôt csak akkor 
tehetnénk, ha több idôt kapott volna a 
Teremtôtôl.

Így viszont csak egy torzó körül állva 
mondunk róla jót, rosszat, igazat és 
féligazságokat. Bennem az a mondata 
maradt meg legmélyebben, hogy lé-
lekben tizenötmillió magyar miniszter-
elnöke akar lenni.

SÍNRE TETT 
NYUGDÍJASOK

Háromrészes riportkötetet írt a ma-
gyar nyugdíjasokról Moldova György, 
a Kádár-kor ünnepelt betûvetôje. Mint 
a Hír TV-ben elárulta, a maga eszkö-
zeivel akar segíteni a Fidesz-kormány 
leváltásában. Azért választotta a nyug-
díjasokat, mert a tavaszi voksolást is 
ôk fogják eldönteni –-- sajnos kétszer 
már „hibásan” a Fideszre szavaztak. 
„Megkérdezik a menyüket, a vejüket 
vagy a boltos Ilonkát, hogy kire kell 
szavazni, és arra szavaznak” --– magya-
rázta az ábrándos tekintetû Kálmán 
Olgának, mintegy sugallva, hogy a mai 
magyar nyugdíjas egy karakterét ve-
szített figura, aki képes aláírni a saját 
halálos ítéletét is. Pedig ô eleinte bízott 
egy fülke-ellenforradalomban, de már 
úgy látja, nem lesz változás. De meg is 
érdemlik a sorsukat a nyugdíjasok, ha 
ilyen tetyetutyák. (Mindig sarkosan 
fogalmazott a néhai pártfôtitkár ájult 
híve, aki pár éve Kádárt egyenesen 
proletárszentnek nevezte, sôt ki is je-
lölte helyét a magyar történelemben, 
közvetlenül Szent István, Mátyás ki-
rály és Kossuth Lajos mellett.)

Én viszont úgy látom, épp (a szintén 
nyugdíjas) Moldova Gyuri bácsi az, 
aki nem veszi észre, hogy lejárt a je-
gye. Legalábbis mint írónak, rangsor-
szerkesztônek. Egy kommentelô ezt 
írja: „Mibôl gondolja, Gyuri úr, hogy 
egy nyugdíjasnak nincs önálló vélemé-
nye? Miért beszél ön a nyugdíjasok 
nevében?”

Igaz, nemcsak róluk van lesújtó véle-
ménye Gyuri úrnak. Néhány éve vala-
melyik Kádár-megemlékezésen ezt 
találta mondani: „Az ország nem méltó 
a pártfôtitkár emlékéhez.” (Mármint 
mi, a nép.) Boldogult Bertolt Brecht 
erre biztosan a szállóigéjével válaszolt 
volna: „A népet nem lehet leváltani!” 
Ez azonban kimehetett hôsünk fejébôl, 
mert valahogy így folytatta: „És mert 
az ország megtagadta a pártfôtitkár 
emlékét, rászolgál minden jelenlegi és 
eljövendô nyomorra és megaláztatás-
ra!”

(Ide még írtam egy mondatot, de 
aztán elpirulva kihúztam.)

SZERETETTEL
tudatjuk, hogy 

Kaponay Réka 

Az Ôrzô hajnala 
címû regénye, kis 

mennyiségben megérkezett.
Hívja Sebôk Gizikét 

a 0433 281-800 számon.
Egy különlegesen szép
Karácsonyi ajándék 

mindenkinek.
Ára 25 dollár + posta költség



Évekbe telhet, míg újra elôterjeszthe-
tô lesz a csíksomlyói búcsú felvételé-
nek ügye az UNESCO szellemi világö-
rökségi listára. A román illetékesek 
ígérgetése ellenére ugyanis a téma 
nem szerepelt a világszervezet decem-
ber 4–9. közötti, Dél-Koreában tartott 
ülésén.

Nem terjesztette elô a román kor-
mány az UNESCO legutóbbi illetékes 
bizottsági ülésén a több mint fél évez-
redes múltra visszatekintô, az összma-
gyarság legjelentôsebb keresztény 
eseményének számító, százezreket 
vonzó csíksomlyói búcsú örökséglistá-
ra vételének kérdését. A Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RM-
DSZ) elnöke, Kelemen Hunor még 
kulturális miniszterként 2012-ben kez-
deményezte, illetve felügyelte a búcsú 
felterjesztésének elôkészítését. Miu-
tán az UNESCO illetékes testülete 
formai hibát talált az akkori elôterjesz-
tésben, a kiegészítések után 2016-ban 
került volna terítékre a kérelem.

A Ciolos-kormány képviselôje azon-
ban nem terjesztette elô az ügyet. Az 
Etiópiában tartott ülésen a román kép-
viselô lobbija következtében további 
három állam, Ciprus, Mexikó és Auszt-
ria képviselôje is a Csíksomlyó-dosszié 
ellen beszélt, így a bizottság elutasítot-
ta a búcsú felvételét a szellemi világ-
örökségi listára. Tavaly decemberben 
a Moldovai Köztársasággal közösen 
jelölt moldvai faliszôttesek váltak az 
UNESCO szellemi világörökségének 
részévé.

„Ez újra azt üzeni, hogy a román ál-
lam semmit nem akar elfogadni, ami 
nem román vagy nem ortodox. Pedig a 
világ legtermészetesebb, a római kato-
likusok, illetve az erdélyi magyarok 
irányába teendô gesztusáról lenne 
szó” –-- nyilatkozta akkor Kelemen 
Hunor. Néhány napja Dél-Koreában 
bebizonyosodott, hogy a román kor-

mány azóta sem foglalkozott a csík-
somlyói búcsú ügycsomójának kiegé-
szítésével és elôterjesztésével. Az 
UNESCO ezek után idei soros ülésen 
sem tárgyalta a búcsúnak a szellemi 
világörökségi listára való felvételét.

A zarándoklat felterjesztése lenne az 
elsô erdélyi magyar érték, amely ön-
magában kerül fel az UNESCO világö-
rökségi listájára. A bukaresti obstruk-
ció láttán felmerült az is, hogy 
Magyarország vállaljon kezdeményezô 
szerepet, mivel azonban erdélyi érték-
rôl van szó, csak Romániával közös 
jelölésrôl lehetne szó. A búcsú már 
felkerült az erdélyi magyar értéktárba, 
felvették a magyar értéktárba, és 
megkezdôdött a hungarikummá nyil-
vánítás procedúrája is. A vallásos ese-
mény nem praktikus okokból „kiált” 
UNESCO-lista után, léte nem forog ve-
szélyben, viszont a Kárpát-medencei 
magyarság igen jelentôs kulturális ér-
tékérôl van szó.

A jelenlegi Románia létrejöttének 
eredôjeként kezelt gyulafehérvári 
népgyûlés 2018-as centenáriuma sem 
kínál sokkal több esélyt az erdélyi 
magyar érték újbóli felterjesztésére. 
Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért 
felelôs alelnöke szerint évekbe telhet, 
míg újra terítékre kerül az ügy. „A 
Csíksomlyó bojkottjához hasonló ese-
tek is rámutatnak: európai jogszabály-
ra lenne szükség az ôshonos európai 
kisebbségek kulturális örökségének 
és hagyományainak védelme érdeké-
ben” –-- fogalmazott a Krónika címû 
napilapnak a kezdeményezés idején 
kulturális államtitkárként tevékeny-
kedô Hegedüs Csilla.

* * *
Tôkés László volt királyhágómelléki 

református püspök szerint a posztkom-
munista országokban folyamatos 
rendszerváltásra lenne szükség, Ro-

mániában viszont a visszarendezôdés 
lett folyamatos.

Az egykori temesvári református lel-
kész, akinek az 1989-es ellenállása ve-
zetett el a Ceausescu-diktatúrát meg-
döntô romániai forradalomhoz, az 
évforduló alkalmából nyilatkozott az 
MTI-nek.
Elmondta: 28 évvel ezelôtt Temes-

váron csak kezdetét vette a romá-
niai rendszerváltozás”.

Értelmezése szerint ebben az erdélyi 
magyar egyházak a kovász szerepét 
töltötték be. Hozzátette más országok-
ban is hangsúlyos volt az egyházak 
szerepe a kommunista diktatúrák 
megdöntésében.

Lengyelországban a római katolikus 
egyház és II. János Pál pápa, Kelet-
Németországban pedig az evangélikus 
egyház katalizálta a változásokat.

Úgy vélte: Magyarországon 2010-ben 
vált visszafordíthatatlanná a rendszer-
váltás folyamata, Romániában viszont 
a visszarendezôdés állandósult, és az 
általános társadalmi folyamatból sem 
az egyházak, sem a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem 
tudta kivonni magát.

Ennek pedig az lett a következménye, 
hogy „immár a múlté” az a vezetô sze-
rep, amelyet a magyarok és a magyar 
egyházak töltöttek be a romániai rend-
szerváltozásban.

Tôkés László ezzel az általános hely-
zettel magyarázta azt, hogy a forra-
dalmi évfordulón évrôl-évre szellemi 
kísérletet tesznek a rendszerváltozás 
folytonosságának a helyreállítására.

Az egykori temesvári lelkész megko-
szorúzta a 28 évvel ezelôtti esemé-
nyeket idézô emléktáblát a temesvári 
belvárosi református templom falán. 
Az évforduló alkalmából mutatják be 
a Szabadulás az egyház babiloni fog-
ságából címû 2015 májusában tartott 

 6. oldal                                                              MAGYAR ÉLET                                       2017. december 28. 

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

Évforduló
1943 január 12-én kezdôdött a máso-

dik világháborúban a szovjet Vörös 
Hadsereg támadása a Don kanyarban 
amelynek következtében a 250 ezer 
fôs 2. magyar hadsereg közül mintegy 
125-130 ezren estek el, sebesültek 
meg, vagy estek fogságba. A hatalmas 
túlerô mind emberállományban mind 
felszerelésben (T34-es tankok) rövid 
idô alatt két helyen is áttörte a magyar 
arcvonalat, és nehéz körülmények kö-
zött farkasordító hidegben csak egy 
lehetôség maradt ennek a tragédiának 
a túlélésére: menekülés nyugati irányba.

A magyar történelem tudomány ed-
dig sok helyen és bôven foglalkozik a 
vereséggel és annak okaival, de sehol 
sem találjuk a nagy stratégiai hátterét 
annak, hogy az angolok a Bletchny 
House-ban 1942 tavaszán már megfej-
tették azt a titkosírást amit a legfel-
sôbb német katonai szervezetek hasz-
náltak. Így aztán üljünk le képzeletben 
Zsukov mellé mint „karosszék tábor-
nokok” és próbáljuk a voronyezsi tra-
gédiát alapjaiban átvizsgálni. 1942 
nyarán a második magyar hadsereg 
véres csatákkal állandóan támadva 
elérte a Don folyót. 1942 ôszén az 
egész német front –-- kivéve a sztá-
lingrádi csatát –-- védekezô állásba 
helyetkezett. A britteknek köszönhetô-
en ezt Zsukov is tudta és ezért nem 
kellett számítani arra, hogy a németek 
és szövetségeseik veszélyeztetik 
Moszkvát és Leningrádot, ezért csapa-

tait délre hozta, --- itt összesen kilenc 
(9!) hadseregrôl kb. 2 millió katonáról 
van szó! A szovjet parancsnokság azt 
is tudta, hogy hol és milyen erôkkel 
állnak szembe, és ha egy front szakaszt 
megtámadnak akkor az a szakasz nem 
kap segítséget sehonnan sem. Ettôl 
kezdve csak bizonyítható történelmi 
tényekkel foglalkozzunk.

A németek és szövetségeseik védô-
állásai északról délre menve: a 3. né-
met hadsereg, a 2. magyar hadsereg, 
tôlük délre a 8. olasz hadsereg, utána a 
3. román hadsereg, utána a sztálin-
grádnál harcoló von Paulus vezette 6. 
német hadsereg, végül a 4. román had-
sereg. Zsukovék ki tudták számítani, 
hogy mennyi túlerô kell egy bizonyos 
hadsereg szétveréséhez.

A vörös kalapács elôször a románokra 
csapott, és a két román hadsereg na-
pokon belül felmorzsolódott. S mivel a 
két oláh hadsereg fô feladata a von 
Paulus 6. hadseregének szárnyait vé-
deni és biztosítani, a román hadseregek 
szétverését hamarosan követte a 6. 
német hadsereg körülzárása Sztálin-
grádnál. Hitler megtiltotta a kitörést, 
ugyanakkor a „légi híd” nem volt ké-
pes elegendô élelmiszert és hadianya-
got szállítani a körülzárt német had-
seregnek. (a késôbb Sztálingrádnál 
fogságba esett 100 ezer katonából 
mindössze 5000 jutott haza 1955-ben.) 
Ezután következett az olasz haderôk 
szétzúzása és itt is a leggyöngébb sza-
kasznál kezdôdött a támadás.

Az utolsó támadás a 2. magyar had-

sereget érte. Az az arcvonal ami egy 
magasrangú tiszt szerint „olyan vé-
kony volt mint egy gatyamadzag” nem 
tudta megállítani a túlerôt.

Itt elmondhatjuk, hogyha a Don 
folyónál nem egy hanem kettô vagy 
három magyar hadsereg állt volna ak-
kor ezt is áttörte volna a Vörös Had-
sereg. 1943 telén a doni magyar had-
sereg mögött csak a Cramer páncélos 
hadosztály állt, de a végén az is fel-
morzsolódott.

A német titkosírás megfejtése már a 
hetvenes években nem volt titok és a 
magyar történészek utána nézhettek 
volna a magyar vonatkozású anyag-
nak. Ez mondható a szovjetekrôl is 
ahol például a kommunizmus bukása 
után elôkerült az a parancs amit Sztá-
lin és a politikai bizottság produkált a 
lengyel katonák és civilek lemészár-
lásáról a Katyini erdôben.

Nem meglepô, hogy a szovjetek nem 
szívesen osztották a sztálingrádi gyô-
zelmet az angol kapitalistákkal, de az 
igazság az igazság.

A 2. magyar hadsereg fôparancsnokát 
vitéz Jány Gusztáv vezérezredest a 
baloldali „haladók” halálra ítélték és 
kivégezték. Ô kegyelmet nem kért.

A rendszerváltás után 1993-ban a 
Legfelsôbb Bíróság Jányt az ellene 
emelt vádak alól jogilag felmentette.

Kroyherr Frigyes
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konferencia elôadásait összegzô köny-
vet. A könyvbemutatót a rendszervál-
tás egyházi és világi résztvevôivel 
folytatott pódiumbeszélgetés követi.

* * *
Az ukrán oktatási minisztérium há-

rom különbözô modellt javasol az Uk-
rajnában élô nemzetiségek nyelvi ok-
tatásának megvalósításában, s ezek 
alapján alkalmazná az új oktatási tör-
vény kifogásolt 7. cikkelyét a más-más 
nyelvcsoporthoz tartozó, eltérô nyelvi 
környezetben élô gyermekek számára 
--- írta a tárca a kiadott sajtóközlemé-
nyében.

A minisztérium ismételten hangsú-
lyozta, hogy ukrán részrôl készek vég-
rehajtani a Velencei Bizottság aján-
lásait. Leszögezte: a cél az, hogy az 
Ukrajnában élô nemzeti kisebbségek a 
lehetô legnagyobb mértékben megô-
rizhessék anyanyelvüket és egyúttal a 
lehetô legjobban elsajátítsák az ukránt 
mint az állam hivatalos nyelvét.

A tárca elképzelése alapján azoknak 
az Ukrajnában élô nemzeti kisebbsé-
geknek, amelyeknek nincs anyaorszá-
guk, képviselôik nem anyanyelvi kör-
nyezetben élnek, ezáltal anyanyelvük 
“veszélyeztetett”, biztosítanák, hogy 
az elsô osztálytól a tizenkettedikig va-
lamennyi tantárgyat anyanyelvükön 
tanulják, az ukrán nyelvet pedig tan-
tárgyként. Ebbe a csoportba tartozná-
nak például a krími tatárok.

A második csoportba az európai uniós 
anyaországi háttérrel rendelkezô ki-
sebbségeket sorolja a tárca, de köztük 
is különbséget tesz nyelvcsoporthoz 
tartozás szerint. A szláv nyelvcsaládhoz 
tartozó, többségében ukránul beszélô 
környezetben élô kisebbségek ---- így a 
lengyel, a szlovák és a bolgár kisebb-
ség ---- esetében az ötödik osztálytól 
vezetné be több tantárgy oktatását 
ukrán nyelven, és onnantól a 12. osz-
tály felé haladva fokozatosan emelné 
az ukránul oktatott tantárgyak szá-
mát.

A nem szláv nyelvcsaládhoz tartozó, 
javarészt anyanyelvi környezetben 
élôk, azaz a magyarok és a románok 

esetében a tárca azt javasolja, hogy 
kevesebb tantárgy oktatásában térje-
nek át ötödik osztálytól az ukrán 
nyelvre, és az ukránul oktatott tantár-
gyak számának bôvítése is lassabban 
történjen.

A harmadik csoportba az orosz ki-
sebbséget sorolja a tárca. Kifejti, hogy 
az Ukrajnában élô orosz nemzetiségûek 
alapvetôen az orosz nyelvet használják 
a hétköznapi kommunikációban, 
oroszajkú közösségekben élnek, így 
anyanyelvük megôrzését nem fenye-
geti veszély Ukrajnában, továbbá szin-
tén szláv nyelvet beszélôként nem 
okozhat nehézséget számukra az uk-
rán elsajátítása. Esetükben ezért a mi-
nisztérium szerint az ötödik osztálytól 
rögtön át lehet térni valamennyi tan-
tárgy ukrán nyelven történô oktatásá-
ra.

A témához kapcsolódva Pavlo Klim-
kin ukrán külügyminiszter a Twitter 
közösségi oldalon közzétett bejegyzé-
sében úgy vélekedett, hogy az Ukraj-
nában élô orosz nemzetiségûeknek 
elegendô anyanyelvük megôrzéséhez, 
ha orosz nyelvet és irodalmat tanulnak 
az iskolában.

A szeptember végén hatályba lépte-
tett törvénynek az oktatás nyelvérôl 
szóló 7. cikkelye --- amely egyébként 
2020 szeptemberétôl lép életbe ---- 
kimondja: Ukrajnában az oktatás nyel-
ve az ukrán. Ennek megfelelôen a 
nemzeti kisebbségek anyanyelvû okta-
tása csak az elsô négy osztályban lesz 
engedélyezett ---- ezekben az osztá-
lyokban az ukrán nyelvet továbbra is 
mint külön tantárgyat tanítják majd ---
, az ötödik osztálytól felfelé viszont a 
tantárgyak többségét ukránul oktat-
nák majd. Engedélyezi viszont a tör-
vény két vagy több tantárgy oktatását 
bármely európai uniós tagállam nyel-
vén ötödik osztálytól is.

Kijev jelenlegi álláspontja az, hogy a 
Velencei Bizottság ajánlásainak vég-
rehajtásához nem szükséges a 7. cik-
kely módosítása, mivel a testület elis-
merte, hogy az pusztán egy 
keretjogszabály. Az oktatás nyelvét a 

késôbb elkészülô, középfokú oktatásról 
szóló törvényben szándékoznak részle-
tesen szabályozni.

* * *
Az amerikai The Washington Times 

napilap vélemény rovatában jelent 
meg egy cikk válaszként Soros 
György, Orbán Viktor magyar mi-
niszterelnökrôl szóló videóüzenetére, 
amit az alapítványa, a Nyílt Társada-
lom oldalán tettek közzé.

A bevándorláspárti milliárdos arról 
hazudozott, hogy Magyarország kor-
mányfôje kihasználja az ellenzéket, és 
szerinte a magyar emberek ma jobban 
el vannak nyomva, mint a kommunista 
diktatúra idôszakában.

Erre reflektál a Washington Times 
cikke, az ironikusan megfogalmazott 
Soros György nehéz élete cím alatt. 
Szerintük bárhol jó élni milliárdosként. 
Felidézik, hogy a “filantróp” eladásai-
val leverte a font árfolyamát, és arra 
törekedett, hogy megdöntse a konzer-
vatív brit kormány hatalmát. Az újság 
nyíltan leírja azt, amit mi már rég tu-
dunk: Soros azért mondja, hogy a mai 
magyar politikai rendszert elnyomóbb, 
mint amilyen a szovjet megszállás ide-
jén volt, mert az Orbán-kormány
nem hajtja végre az ô utasításait.

Nem meglepô módon így vélekedik 
Donald Trump Amerikájáról is.

Az élet mindenki számára nagyon ke-
mény lehet. A kommunista diktatúrá-
ban gyakran fordult elô, hogy magyar 
emberek tûntek el az éjszaka közepén, 
és hosszú fekete autók a titkosrendôr-
ség, az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) 
székházába vitték ôket. Ha onnan ki-
jöttek, akkor a következô megálló a 
munkatábor volt, vagy ha szerencséjük 
volt, akkor a kivégzôhely. Magántulaj-
donhoz való jog egy fikció volt, kivéve, 
a legmagasabb rangú pártvezetôknek, 
akik szabadadon éltek, függetlenül 
attól, hogy milyen zsarnokok voltak az 
átlag állampolgárokkal szemben, idézi 
fel a cikk.

Szólásszabadság, vallásszabadság és 
a szabad választások nem intézménye 
nem létezett. Az akkor történteket jól 
dokumentálja a budapesti Terror Há-
za Múzeum, ami a hírhedt kommunista 
titkosrendôrség, az ÁVH központja 
volt.

A Washington Times azt ajánlja So-
rosnak, látogassa meg a Terror Házát, 
mert vissza kell emlékeznie arra, hogy 
a kommunizmus és a fasizmus nem a 
politikai paletta ellentétes oldalán he-
lyezkednek el, hanem ikertestvérek.

Habár a tôzsdespekuláns gyomoré-
gést kaphat Orbántól, a helyzet telje-
sen más.

Ma Magyarországon biztosított szó-
lás- és vallásszabadság, az állampolgá-
roknak pedig van választási lehetô-
ségük a különbözô politikai pártok 
között.

2002-ben a szocialisták gyôztek, 2010-
ben a FIDESZ kétharmados többséggel 
nyert, 4 év múlva megismételte ezt a 
nagyarányú gyôzelmet és hamarosan 
újra fogják választani, fejtegeti a cikk 
szerzôje.

Orbán arra kérte a szavazóit, hogy 
válasszanak az ô Magyarország víziója 
és a migránspárti “üzletember” fantá-
ziáit végrehajtó ellenzék között. Ezt 
cselekvési demokráciának híják és So-
ros szabadon elmondhat bármit a je-
lenlegi magyar kormányról. Budapest 
belvárosában durva dolgokat is lehet 
hangoztatni és ezért senki nem próbál 
meg elhallgattatni.

Ez aligha jelent zsarnokságot és sértô 
azokkal a bátor férfiakkal és nôkkel 
szemben, akik az 1956-os véres és 
sikertelen forradalomban harcoltak.

A neves napilap szerint is tûrhetetlen, 
hogy Soros olyan ostobaságokat állít, 
miszerint Orbán nem jobb Sztálinnál. 
A magyarok szabadon dönthetnek a 
választásokon és a Trump-szindrómá-
ban szenvedô Soros is szabadon bizo-
nyíthatja, hogy ô egy milliárdos, aki 
buta dolgokat mond.

* * *
Hazai szövegértelmezési összefüg-

gésben nehéz tömörebben összefoglal-
ni annak a tekintélyes terjedelmû in-
terjúnak az atomerômûvekre 
vonatkozó lényegét, amelyet Emma-
nuel Macron adott a vezetô francia 
lapnak, a Le Monde-nak, mint azzal, 
hogy a francia elnök hatalmasat rúgott 
az SZDSZ-féle sunyiságot megtestesítô 
Szél Bernadett LMP-s vezérnônek a 
Paks II ügyében a környezetért álag-
gódó, álszent arcába.

A kora délutánonként megjelenô lap 
címoldalán kezdôdô elnöki interjú ez-
zel a címmel jelent meg: Macron: 
„Sokk” a bolygó megmentésére.

Az interjút az elnök annak elôestéjén 
adta, hogy kedden Párizsban rendezték 
meg One Planet Summit (Egy Bolygó 
Csúcs) néven a környezetre összpon-
tosító globális találkozót.

Macron az éghajlat melegedése elleni 
világméretû harcban sarkalatosnak 
tartja a fosszilis erôforrások világszin-
tû kiaknázásának csökkentését.

A francia elnök –-- rátérve az atom-
erômûvek kérdésére --– egyértelmûvé 
tette, hogy egyáltalán nem a német 
utat akarja követni. Leszögezte, „a 
nukleáris energia nem kedvezôtlen a 
klímára nézve”.

Hozzátette, éppen a klímavédelem 
melletti elkötelezettség nem engedi, 
hogy Franciaországban az atomerô-
mûvek által termelt áram részesedését 
50 százalék alá csökkentsék 2025-ig, 
mint ahogyan azt az elôzô, Hollande-
kormány tervezte.

Hangsúlyozta, éppen a német példa 
mutatja, hogy a nukleáris energiától 
vett búcsú növeli a széntôl, vagy a kül-
földrôl vásárolt földgáztól való függô-
séget.

* * *
Önálló nyelvvé nyilvánította a monte-

negróit a washingtoni székhelyû 
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
(ISO) –-- számolt be róla a katari köz-
pontú al-Dzsazíra televízió balkáni iro-
dája.

A montenegrói nyelvet a kis balkáni 
országban évtizedek óta önálló nyelv-
ként kezelik, ám eddig nem került be 
az ISO 639-es nemzetközi standardjába. 
Az ISO 639 a nyelvek, a nyelvcsoportok 
és a nyelvcsaládok elnevezését és kü-
lönbözô szempontok szerinti meghatá-
rozását foglalja össze.

A szervezet tanácsadó bizottsága, 
amelynek a központja a Kongresszusi 
Könyvtárban van, egyben azt is megál-
lapította, hogy a montenegrói nyelv 
nem a szerb nyelv egyik változata 
vagy nyelvjárása.

A szerb és a montenegrói valóban 
sokban hasonlít egymásra, ám vannak 
eltérések, fôleg a kiejtésben.

A montenegrói nyelv hivatalos rövi-
dítése ezentúl a CNR lesz, ami nem a 
nemzetközi megnevezésre, hanem az 
eredeti nyelvû –-- „crnogorski” --– 
nyelvelnevezésre utal.

Júliusban ugyanez a testület elutasí-

totta, hogy önálló nyelvvé nyilvánítsa 
a montenegróit, mert –-- az akkori 
indoklás szerint –-- a kérelmezô nem 
tudott elég bizonyítékot felmutatni 
arra, hogy nem a szerb nyelv egy vál-
tozatáról van szó. A korábbi standard-
ban a montenegróit a szerb nyelv va-
riációjának tekintették.

A montenegróiak számára 2006 után 
vált fontossá, hogy önállóvá nyilvánít-
sák a nyelvüket, akkor szakadt el 
ugyanis az ország Szerbiától, és vált 
függetlenné. 2009-ben kiadták az elsô 
montenegrói helyesírási szótárt, 
amellyel egyben két új betût is beve-
zettek, ezzel is jelezve, hogy különálló 
nyelvrôl van szó.

* * *
Az RMDSZ kolozsvári képviselôi 

figyeltek fel arra, hogy a Szapolyai 
István alakját idézô szobor egyik 
sarkantyúja eltûnt, és Mátyás király 
alakjának az egyik sarkantyúját pedig 
lehajlították ismeretlenek.
Gergely Balázs önkormányzati kép-

viselô a Maszol.ro portálnak adott in-
terjújában valószínûsítette, hogy nin-
csen etnikai színezete a rongálásnak, 
csupán arról van szó, hogy a tilalom 
ellenére sokan felmásznak a szobor-
csoport alapzatára fényképezkedni.

A politikus szerint ezt azzal lehetne 
elkerülni, ha folyamatosan megfigyel-
nék a szoborcsoportot, térfigyelô ka-
merákat állítanának rá, és tömegren-
dezvények alkalmával korlátokkal 
kerítenék körbe, ahogy a Kolozsvári 
Magyar Napok szervezôi is teszik.

A dokumentumban a helyi képviselôk 
felhívták az ügyészek figyelmét a ko-
lozsvári lakosok számára szimbolikus 
értékkel bíró Mátyás-szoborcsoport 
mûvészi értékére, és A kategóriás mû-
emlékként való nyilvántartására is.

Az ügyészségre benyújtott keresettel 
egyidejûleg a városi rendôrségen is 
panaszt nyújtottak be a tanácsosok, és 
kérik a térfigyelô kamerák felvéte-
leinek ellenôrzését a tettesek kézre 
kerítése érdekében.

A képviselôk ugyanakkor kezdemé-
nyezték a szoborcsoport megfelelô 
bekamerázását, ugyanis a jelenlegi 
térfigyelô rendszer nem alkalmas a 
mûemlék közeli megfigyelésére.

* * *

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 
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Történelmünk csupa elvarratlan szál. 
Nem csak a világháborúk rejtegetnek 
titkokat, vagy a 2002–2010 között zaj-
lott balsors-restaurációs kísérlet, az 
EU-akták és régmúltunk is

Fehér-feketének mutatkozó kérdések 
tudományos vizsgálatának eredménye 
sem perdöntô minálunk. A leleplezet-
tek általában vállat vonnak: na és? 

Most, hogy Neparáczki Endre és 
munkatársai megvizsgálták a honfog-
laláskori karosi temetôk és a környék 
néhány további honfoglalójának, 
nyolcvankilenc személynek a gene-
tikai állományát (2017), a Semino-féle 
genetikai vizsgálat óta többedszer de-
rült ki, amit mindenkor tudtunk, vagy 
legalább sejtettünk: nem tartozunk a 
derék finnugorok ivadékai közé. Nepa-
ráczkiék a néhai magyar honfoglalók 
közt találtak hunt, vikinget, kaukázusit, 
sôt, még egy zsidót is, de finnugort egy 
szálat sem. Át kell írni a tankönyveket? 
Meg kell vizsgálni alaposan múltunk 
sokak által firtatott kaukázusi szálait? 
Újra kell osztani az akadémikusi 
székeket? Isten ôrizz! Ilyesmi nem fog 
megtörténni. Akkor sem, ha Attila, az 
avar Tudun meg Álmos fejedelem 
tartana történelmi elôadásokat a Lánc-
hídnál. Mondhatnak, mutathatnak 
bármit, a válasz: na és?

Már régebben elôkerült valamelyik 
tudományos könyökvédôbôl a jó öreg 
nyelvcsereötlet, miszerint ezáltal sze-
reztünk finnugor nyelvet északon. 
Hogy miért volt erre szükségünk, ar-
ról nem szól a mese. Nem tudtunk 
beszélni? Ezért sikerült oly jól megô-
rizni a bronzöntés titkát a kôkori 
szomszédok közt?
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A finnugor–magyar, na és?
Nos, ismerünk a történelembôl 

nyelvcseréket, például gall meg latin 
egyenlô francia, amelynek során a 
kisebbségi érzéssel küzdô gallok 
átvették az elôkelô és éppen hatalmon 
lévô latint, ezért a folyamat végén 
keletkezett francia nyelv latin jellegû 
lett, amely megôrzött számos gall szót 
és más nyelvi elemet. Ez az egyik oka 
az újlatin nyelvek erôs változékonysági 
hajlamának. 

A finnugorok is ilyenek. Az ugor 
nyelvek csak azért nincsenek ezren, 
mert az aprózódás következtében fo-
lyamatosan kihalnak. A manysiul be-
szélô csoportocskák most tûnnek el a 
szibériai vadászmezôkrôl. A magyarra 
éppen az ellenkezôje igaz: minden 
tájbeszédünk, minden nyelvemlékünk 
jól érthetô valamennyi Magor-ivadék 
számára. Juliánusztól Galeotto Marzi-
ón és Gyarmathi Sámuelen át a mai 
csángókutatókig, ezer tanú igazolja 
ezt. 

A finnugorok viszont egy mukkot 
sem vettek át a magyarból. Ez a hiva-
talos álláspont, noha ennek eddig soha, 
semmi bizonyítéka nem került elô, de 
példa sem akadt ilyesmire a történe-
lemben. Oka nyilván a hunfalvyzmus 
szenvedélyes magyargyûlölete, ami 
egyetlen saját szót sem engedélyezett 
nekünk. Ez az eset önmagában erôs 
bizonyítéka a honi nyelvelmélet ha-
misságának.

A magyar–finnugor viszony körülbe-
lül olyan lehetett, mint az angol–bantu: 

utóbbiak közül némelyek megtanulták 
a gyarmatosítók nyelvét, már akik be 
akartak illeszkedni az új hatalom gé-
pezetébe. Közben az angolok is átvet-
tek a helyi állat-, növény-, tájnévkész-
letbôl néhányat. A gyarmatosítottak 
nyelvét aránylag kevesen tanulták 
meg, noha például Ázsiában kápráza-
tos, ôsrégi és ma is eleven (!) kultúrák 
kerültek elô.

A kôkorukat élô finnugor gyûjtöge-
tôket nem nézzük le, csak hallgatunk a 
tényekre, amelyekbôl nem erkölcsi 
vagy szellemi ítéletek származnak, ha-
nem –-- tényállások. Jelesül az, hogy a 
finnugor–magyar nyelváramlási fô 
irány létére semmilyen tény nem utal 
–-- annál több az ellenkezôjére. Az Urál 
térségi szomszédoknak aligha lehettek 
szavaik a korabeli andronovói kultúra 
magyar társadalmának fémipari, ke-
reskedelmi, mezôgazdasági, vallási, 
igazgatási fogalmaira, mert ilyesmik 
náluk nem léteztek. Viszonzásul ôk 
sem kívánhattak a pásztorkodással, 
bronzgyártással és hasonlókkal járó 
ismeretek fejében kötöttségeket vál-
lalni, életmódot váltani. Ezért nem kö-
zeledtek hozzánk a három évezredes 
szomszédság ellenére sem. Megol-
dották a csavaros kérdéseket azzal, 
hogy az elôkelô és finom, netán elvont 
dolgokat, amiket ma menônek nevez a 
köznép, például az ezüstpénzt, a várat, 
a titokzatos hegyet, temetôt a magyar-
ság régi nevérôl egyszerûen szabirnak 
keresztelték. Ezért történhetett, hogy 

ôseink nagyjából az eredeti halász-
vadász, gyûjtögetô –-- azaz kôkori álla-
potukban hagyták el a finnugor ôsla-
kókat a Kr. utáni ezredforduló elôtt. 
Nagyjából ugyanazon a kulturális 
szinten, amelyen találták ôket a Kr. e. 
III. évezred vége felé. Az okok magya-
rázata összefügg a szétszórtan élô 
népesség roppant alacsony lélekszá-
mával is. Ennek részint a zord éghajlat, 
az említett életmód csekély eltartóké-
pessége, továbbá a gyakori járványok 
az okai, amelyek folyamatosan tizedel-
ték a lakosságot. A járványokról sokat 
megtudhatunk finnugor mesékbôl és 
mondákból, például a Schmidt Éva 
gyûjtötte Az Alsó-világi-kereskedô-
ként, Felsô-világi-kereskedôként is-
mert fejedelemhôs regéje címû tör-
ténetbôl. Ebben a hôs leszáll az 
alvilágba elhalt leányáért. De üres 
kézzel tér vissza: leánya az alvilág, a 
holtvilág uralkodójának neje lett.

Érdekes, hogy az ugor hôsénekek 
szereplôi tetteiket magányosan, eset-
leg másod-harmadmagukkal hajtották 
végre valamely ellenséges falu, a hôs-
költeményekben rendszerint „vár” el-

len. Ebben emlékeztetnek a 19. századi 
apacs vezér, Geronimo „hadjárataira”, 
amelyeket a hôs indián pár tucat fôbôl 
álló „hadsereg” élén vívott. Vele is 
megesett, hogy másod-harmadmagá-
val küzdött. A híres ugor Aranyfeje-
delem énekében nehéz elválasztani a 
tényeket a túlzásoktól. A költeményben 
szerepelnek hadak és vonulások, de a 
gyôzelmet egy ember aratja.

Önállóságuk korában az ugorok so-
sem léptek át a vaskorba, sosem szer-
veztek államot, akkor sem, ha fônöke-
iket „fejedelemnek” hívták. 
Külellenség csak a novgorodi varégok, 
azaz vikingek általi feudális átszer-
vezés után, meg a tatár hódítás során 
jelent meg térségükben.
Az igazságkeresôknek nagyokat 

kéne lélegezni, majd ajánlatos friss 
levegôvel jól átöblített tüdôvel-lé-
lekkel teljesen új útra lépni. Ôszinte 
akarattal az ôszinte érdeklôdôk 
még tán szét is válogathatnák a ma-
gyar–finnugor kapcsolat búzáját az 
ocsújától. Akinek ez sikerülne, az 
játszi könnyedséggel megoldhatná 
a világbéke, a túlnépesedés és az 
idôjárás fölborulásának ügyét is.

Czakó Gábor
(Magyar Hírlap)

A magyar nyelv sok millió ember 
közös alkotása, egy-egy mondatban 
több évszázad nyelvi elemei egye-
sülnek.

„Azért adtunk a rendezvénynek angol 
nevet, mert haladni kell a korral” --– 
mondott indoklást egy vidéki kultúr-
házvezetô. Valószínûleg tévedett: a 
magyar rendezvényeknek angol elne-
vezése nem a korral való haladásnak a 
jele, hanem valami másnak.
A nyelvi szervilizmusnak.
Régi tévhitrôl van szó, már a kom-

munizmusban is felbukkantak az an-
gol szavak például szórakozóhelyek 
nevében. Nemcsak nálunk, hanem 
tôlünk Keletre és Nyugatra is. Már 17 
éve panaszkodtak a németek, hogy 
fiataljaik minden mondatában lega-
lább egy angol szó éktelenkedik.
Valahonnan a középkorban még 

latin elnevezések bukkannak fel.
A nyelvi szervilizmus mindig kísér-

tett és csábított, s ez fennmarad a jö-
vôben is. A nemzeti önfeladás kezdete 
a nyelvi szervilizmus. „Azért beszé-
lünk szlovákul, mert Szlovákiában va-
gyunk” –-- mondta egy felföldi önkor-
mányzati vezetô, noha a testület 
minden egyes tagja magyar.
A belsô-magyarországi nyelvi 

szervilizmus is asszimilálódás kez-
dete.

Ezt a tragikus folyamatot lendíti, ha 
buta vezetôk pozitívumnak, a korral 
való haladásnak hiszik és hirdetik a 
nyelvi szervilizmust. Ha a szellemi 
ellustulást, a gyerekes megfelelés-
kényszert haladásnak hirdetjük, évti-
zedeink meg vannak számlálva.
President.
Nem csúnya szó, a nyugati világ je-

lentôs részében így nevezik a testületi 
–-- rendszerint választott –-- vezetôt. 
Nálunk azért mondjuk mégis elnök-

nek, mert a nyelvújítás korában akkori 
nagyjaink kitalálták ezt a szót, össze-
vonva az elöl ülnök kifejezést.
State. Staat.
Minálunk állam, noha az elsô próbál-

kozásként még álladalom volt. Society, 
Gesellschaft, societas --- társadalom. 
Hála nyelvújítóinknak. Talaj –-- talp 
alja. Kiakolbólít –-- igen, ez is nyelvú-
jítás kori szó, noha eleve csak tréfás-
nak szánták. Megragadt.
Sportnyelvünk egyedülálló.
Sajnos rombolják –-- tudatosan. A 

partjelzô szó ôsrégi futballkifejezés, a 
szélsôséges hungarofóbok azonban 
görcsösen asszisztenst mondanak he-
lyette újabban. Egy buta a kifli beadást 
banán beadásnak nevezte el –-- igaz, ez 
is ízes.
Fôellenôrbôl supervisor.
A butaság csimborasszója, ám a tele-

víziók bigottul ismételgetik. Feltéte-
lezhetôen utasításra –-- a nyelv eltün-
tetése ugyanis a nemzet eltüntetését 
hozza magával, és ez utóbbin már év-
századok óta ügyködnek buzgó rasz-
szisták.
Költôinken a sor.
Ne csak panaszkodjanak derék poé-

táink a verseik iránti közönyre, hanem 
használják az Istentôl kapott talen-
tumot. Minden idegenbôl betolakodó 
szóhoz találjanak legalább egy –-- és ez 
most szándékosan idegen szó --– alter-
natívát. Lehessen választani.
Babits üdvözölte az idegen sza-

vakat.
A magyar nyelv gazdagodását látta 

bennük. De amikor egy buta polgár-
mester a fejlesztés, a beruházás he-
lyett minden mondatában kétszer is-
métli a „projekt” szót, az vélhetôen a 

Szekszárdon született, színésznôt sze-
retett poétának is sok lenne. 

A korral való haladást a találó ma-
gyar kifejezések használata jelenti.

A nyelv folyamatosan változik, hiszen 
szeretjük eredetien, változatosan kife-
jezni magunkat. Ám az a butaság jele, 
ha ezt a változatosságot az idegen sza-
vak szolgai –-- szervilis --– átvételével 
érjük el. Igaz, az eredeti beszédmódhoz 
némi fejtörés kell.
De nem több, mint egy keresztrejt-

vény megfejtéséhez.
A magyar nyelv sok millió ember 

közös alkotása, egy-egy mondatban 
több évszázad nyelvi elemei egyesül-
nek, minden tekintélyes méretû mon-
datban szinte benne rejlik történel-
münk nagy része: ragok, jelek, 
szótövek a finnugor korból, szavak a 
középkorból, távoli tájakról.
Parlament.
A hagyomány szerint az elsô szó, 

amelyet az angolból átemeltünk. 
Nagyszerû szóbehozatal volt, hanga-
lakja tetszetôs, jelentése pedig föle-
melô. Mégis jó, ha az off-side helyett 
les-t mondunk, goalkeeper helyett ka-
pust, a half helyett fedezetet.
Anglománnak lenni nem a korral 

való haladás.
Hanem szervilizmus –-- azaz szolga-

lelkûség --–, szellemi restség, butaság. 
Aki föladja anyanyelvét, azonosul az 
agresszorral. Azaz Stockholm-szindró-
mának veti alá magát önként és dalol-
va. Cserbenhagy sok millió egykori és 
mai alkotótársat.
A nyelvi önvédelem a haza védel-

me –-- békés eszközökkel.
Kovács G. Tibor

(Gondola)

Nyelvi szervilizmus

Jelmondatok
A jelmondatok egyszerre tudnak lelkesítôk és megnyugtatók lenni, ugyan-

akkor a lelkiismeret hatalmas erejû kábítószerei is
A nemzeti jelmondatokról ír Balogh Lajos, a Savaria Múzeum munkatársa a 

Magyar Orvosi Nyelv címû folyóiratban. Megemlíti, hogy történelmünk folya-
mán több nemzeti jelmondatunk volt, így például a Rákóczi-szabadságharc 
idején a „Cum Deo pro Patria et Libertate”, Istennel a hazáért és a szabadságért, 
vagy a reformkorban a „Haza és haladás”, az Osztrák–Magyar Monarchiáé az 
„Oszthatatlanul és elválaszthatatlanul”. (Ezzel kapcsolatban Széchenyi mondása 
jut az eszembe: „Az Ausztriai Monarchiának és Magyar Országnak hibája, hogy 
Isten a haragjába kapcsolta össze.”) Az 1848-as 12 pont mottója: „Legyen béke, 
szabadság és egyetértés.” Ez a mondat olvasható hazánk 2011-ben életbe lépett 
új alaptörvénye záró rendelkezéseinek végén. De egy olvasói javaslat is szóba 
került: „Voltunk –-- vagyunk –-- leszünk.” A jelek azt mutatják, foglalkoztatja az 
embereket a jelmondat gondolata. Balogh Lajos írja: „Hivatalosan nincs 
nemzeti mottónk, mostanság nem is könnyû közmegegyezéssel alkotnunk, az 
bizonyos. De micsoda közös sikerélmény lenne, ha mégis sikerülne! Ehhez 
leginkább a világnézetileg nem megosztó tartalmú mottók az esélyesek.” 
Hozzáteszem: van ilyen? Közmegegyezés? Ma ez elképzelhetetlen! A jövôt 
illetôen ezen a téren pesszimista vagyok. Azt hiszem, Teller Ede mondta egy 
interjúban: „A pesszimista az olyan ember, akinek mindig igaza van, de nincs 
öröme benne.”

Balogh Lajos több olvasói javaslatot kapott. Az egyik az ô módosításával így 
hangzik: „Anyanyelvünk a világ kincse!” Czigány György Keresztény 
élmény, magyarság címû könyvecskéjében Nemes Nagy Ágnest idézi: „A 
magyar nyelv világirodalmi halál. De a magyar nyelv költészetre kivételesen 
alkalmas… Az pedig, hogy a magyarra fordított vers ugyanolyan élmény lehet, 
mint az eredeti, valami módon mégiscsak a magyar nyelv diadala.” A Magyar 
Orvosi Nyelv alapító fôszerkesztôje, Bôsze Péter így vélekedik: „A magyarság 
története sok évezredes: túléltünk háborút, birodalmakat, járványokat. Mindig 
tudtuk, miként lehet megmaradni. A megmaradás ösztöne népünk rejtélye, 
ezért választanám jelmondatunknak: »Megmaradni«.”

Czigány György említett könyvecskéjében felidézi, hogy a nemrég elhunyt 
Hankiss Elemér feladta neki a leckét: mi lenne, ha Magyarország (le is út, fel is 
út) egyik napról a másikra eltûnne a világ térképérôl? Hiányozna valakinek?

Megdöbbenhetünk és elmerenghetünk a kérdéseken. Czigány mindenesetre 
megjegyzi: „a világ nemigen siratta meg az eddig eltûnt népeket, kultúrákat”. 
Az ember igazi jellemét az mutatná meg, mit csinálna, ha a tragédia mégis 
bekövetkezne.

A jelmondatok vagy mottók egyszerre tudnak lelkesítôk és megnyugtatók 
lenni, ugyanakkor a lelkiismeret hatalmas erejû kábítószerei is. Hihetjük, hogy 
hegyük éles, különleges szögek, amelyek keményebb helyekre is bekalapálhatók 
és rögzíthetôk. Egy jó jelmondat gyémánt a hazafi kezében, értéktelen kavics 
viszont az ostoba, korlátolt, gyûlölködô, a mindig ellenkezô, hazafiatlan polgár 
szemében. 

Balogh Lajos ötletét továbbgurítom a kedves olvasónak: milyen jelmondatot 
választana a magyar hazának? Én Széchenyi sok nagyszerû mondása 
közül a következôre szavazok: „Hibáink sokak, de erényeink többek.”

Kô András
(Magyar Hírlap)



Németország szétesik. Ezt a követ-
keztetést vonta le Udo Ulfkotte leg-
újabb, „Népnevelôk” címû, Magyar-
országon most megjelent könyvében 
(Püski Kiadó Kft.). Alighanem ez volt 
az utolsó írása a szerzônek, aki tra-
gikus hirtelenséggel, rejtélyes körül-
mények között hunyt el.

Sokat tudott Németország elmúlt 
huszonöt évérôl, amelynek újdonsült 
vezetôi erkölcseibôl, identitásából, 
munka- és hagyományszeretetébôl 
forgatta ki a németeket. Amíg a CDU-
CSU egykori államférfija, Helmuth 
Kohl kancellár egyesítette a keletet 
nyugattal, azaz az NDK-t az NSZK-val 
egységes Németországgá, addig ta-
nítványa, Angela Merkel kancellár a 
német egység szétverésében je-
leskedik, fôként a migránskérdés ke-
zelése miatt.

Nem véletlen, hogy a folyamatos nép-
szerûségvesztésével Merkel nem tud 
kormányt alakítani.

 Újságírók és politikusok még soha 
nem nézték le ennyire a német nyelv-
területen élô polgárokat, mint nap-
jainkban – írja Ulfkotte. 

Arrogánsan, nagyképûen és öntelten 
perlekednek, fütyülnek a semleges-
ségre, objektivitásra, az igazságra. 
Ennek a kis véleményformáló elitnek 
a pimasz jelszava így hangzik: „Mi 
mindent jobban tudunk”. A WikiLeaks 
által nyilvánosságra hozott titkos 
jelentés Németországgal kapcsolatban 
„multikulturális ôrültségrôl” beszél, a 
németeknek növekvô nyomort és 
káoszt prognosztizál. Felsorolja a sok 
„No-go-zónát” és elôrevetíti, hogy ezek 
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Németország szétesik
gyorsan „etnikai háborús területekké” 
válnak, amelyekben a németekre 
lincshangulat vár. Az amerikai je-
lentésíró tájékoztatja Hillary Clinton 
ex-kampányfônökét, Podestát arról, 
hogy Németországban a cenzúra miatt 
már egyáltalán nem tudósítanak az 
országban uralkodó valós helyzetrôl. 

Németország nemcsak banánköz-
társasággá, hanem a bambák biro-
dalmává züllött. Aki nem engedel-
meskedik Merkeléknek, a szociál-
demokrata Schulzéknak és a többi 
balliberális pártocskák vezetôinek, 
azokat csak egyszerûen disznóként bé-
lyegzik meg, magyarul barnák-
nak=náciknak.

Nos, így állunk a mai Németorsz ággal. 
Manapság a politikusok a német vá-
lasztókat adott esetben „csôcse-
léknek” (Gabriel Sigmar, az SPD 
egykori elnöke), hallgatólagosan „pat-
kányoknak” (Szászország CDU párti 
belügyminisztere, Markus Ulbig), 
vagy „csürhének” (Cem Özdemir, a 
Zöldek elnöke) nevezik. Ezt a szó-
használatot választotta Joseph Goeb-
bels, a fasiszta propagandaminiszter is 
– állapította meg a könyv szerzôje. De 
a CDU fôtitkára, Peter Tauber sem 
különb, amikor 2016-ban csatlakozott 
azok sorához, akik lenézik választóikat. 
Tauber „seggfejeknek” nevezte azo-
kat, akik szeretett Führerinünk párt-
jának tagjaiként nem hódolnak neki, 
nem akarják követni.

De kit is kell követniük? Akik mind-

végig hazudnak és becsapják a vá-
lasztóikat?

A politika és a médiumok talán Né-
metországban fonódtak össze a leg-
szorosabban. Angela Merkel szoros 
barátságot ápol Friede Springerrel, a 
Springer-Médiakonszern alapító any-
jával. Ha a Springer-sajtó Angela Mer-
kelt, mint a „világ legbefolyásosabb 
asszonyát” értékeli, azon nincs mit 
csodálkozni. Az eredmény jóformán 
minden reggel látható a Bild-
Zeitungban: „A szívek kancellárja”, 
„Szuper Merkel” és így tovább.

Van aztán a Friede-Springer Ala-
pítvány, akinek egy kis kuratórium ad 
tanácsokat, s ebben ül prof. Dr. Joac-
him Sauer, Angela Merkel férje. 

A pénz és a hatalom tökéletes szim-
biózisa tapasztalható. 

Merkel másik barátnôje Liz Mohn. Ô 
a Bertelsmann-konszern szürke emi-
nenciása. Rá és médiabirodalmára is 
számíthat Angela. Ezért nincs mit 
csodálkozni, amikor ezek az orgá-
numok a német kancellár külpo-
litikájával szembemenô Orb n Viktor 
magyar miniszterelnököt nemes egy-
szerûséggel lefasisztázzák, diktáto-
rozzák, Putyinhoz hasonlítják és Ma-
gyarországot lejáratják.

Közben újságíróik folytatják lap-
jaikban a hazugságaikat. Szerintük a 
menedékkérôk egyfajta „gazdagodást” 
jelentenek. Ô k jelentik azt a mun-
kaerôt, amire a németeknek sürgetôen 
szükségük van – írta a Die Welt, a Bild 

és a Tagesschau 2015 októberében. 
Akkoriban egész Németország az 
„Isten hozott benneteket” Will-
kommenskultur-mámorában úszott. A 
médiabuborék aztán kipukkant: olyan 
„magasan képzettek” voltak ezek az 
illegálisan érkezôk, hogy 2016 ôszéig 
az egy milliónál is több migránsból 
mindössze 54 menedékkérô kapott 
munkát.

A német újságírók többségét meg-
vásárolták Udo Ulfkotte szerint. A 
német médiumok már régóta csak 
„menekülteknek” nevezik a Keletrôl 
és Észak-Afrikából jött migránsokat. 
Olyan emberek nem léteznek szá-
mukra, akik a szociális rendszert 
akarják kihasználni. Sok újságíró 
ugyanis közeli kapcsolatot ápol a jól 
fizetô szociális iparral. A menekült-
riportokért jelentôs összegû újságírói 
díjakat vettek át egyes újságírók.

Aki viszont ellentmond a hivatalos 
migránspolitikának, azt az egész 
médiafalka üldözi.

Ez történt Thomas Rauscher lipcsei 
jogászprofesszorral is, aki merte kri-
tizálni a kancellár asszony menekült-
politikáját. A nemzetközileg elismert 
jogász nyilvánosan terjesztette vé-
leményét a Twitteren, például: „Dublin 
III rendeletet megszegték, Schengen 
szétrombolva. Arab és afrikai fosz-
togató bandák szilveszterkor. Túl 
nagy kérés, ha egy nép meg akarja 
ôrizni országát? Merkel szétrombolja 
Németországot!” 

A jogászprofesszor csak élt az 
alaptörvényben biztosított jogával. 
Emiatt leszélsôjobboldalizták, a 

rasszizmus bélyegét ragasztották rá 
és a politikailag nem korrekt férfit 
végigûzték a média arénáján. Ma-
gyarán ellehetetlenítették Thomas 
Rauschert. A jogászprofesszor leg-
utóbb azt nyilatkozta: Németország 
széteséséért a fôsodratú média is fe-
lelôsséggel tartozik. Az süket fülekre 
talált, hogy csak 2015-ben több mint 
400 feljelentés érkezett Merkel ellen 
árulás miatt. Az államügyészek vi-
szont hallgattak, hiszen politikai irá-
nyítás alatt állnak.

Fontos mondat a média felelôsségérôl. 
Ez a magyar médiumokra is vonat-
kozik. Sajnos a balliberális, jobbikos 
újságok támogatják az illegális mig-
rációt Magyarországra.

Elképzelhetetlen ká rokat okoznak 
ezzel hazájuknak, a tulajdonosaikkal 
együtt. Egyszer Isten színe és a nép 
elé kell állniuk. Udo Ulfkotte egykori 
német újságíró tanulmánykötetének 
végén követeli, hogy az újságírók és a 
vezetô média felelôsséggel tartozzanak 
a tetteikért – mé ghozzá a teljes ma-
gánvagyonukkal. Míg sok újságíró, 
akik hazug propagandájukkal többek 
között a menekült-cunamit „gaz-
dagodásként” adták el a német la-
kosságnak, addig a német polgároknak 
sok milliárd eurót kellett eddig emiatt 
kifizetniük. S ezt baj nélkül ússzák 
meg? Na, ne. Ha eljön az idô, álljanak a 
bíróság elé.

Ma már így áll Németország. A szét-
esés állapotában. A pártok nem tudnak 
megegyezni. A merkeli politika zsák-
utcába vezette népét. A megoldás a 
német választók kezében van.

BALOG ZOLTÁN: MAGYARORSZÁG 
BÜSZKE NEMZETISÉGEI 

ERÔSÖDÉSÉRE

Magyarország büszke arra, hogy 
nemzetiségei identitása, öntudata, 
önismerete folyamatosan erôsödik, és 
a magukat nemzetiséginek vallók 
száma folyamatosan nô – mondta az 
emberi erôforrások minisztere a 
nemzetiségekért díjak átadásán, a 
Pesti Vigadóban tartott ünnepségen.

Balog Zoltán szerint ebben a pozitív 
folyamatban szerepe van annak is, 
hogy a Magyarországon élô nemze-
tiségek megvallhatják kettôs identitá-
sukat is.

Azt hangoztatta: a nemzetiségek 
kultúrájának ápolása, emberi jogaik 
tiszteletben tartása nem azért fontos, 
mert erre nemzetközi kötelezettsé-
geink vannak, hanem azért, mert ez a 
rövid-, közép- és hosszútávú nemzeti 
érdek.

Magyarország érdeke, hogy közös-
ségeiket erôsítô intézményhálózata 
legyen a nemzetiségeknek; ez bôvülô 
óvodákat, iskolákat, kulturális intéz-
ményeket, médiát jelent.

Emlékeztetett, 2010 óta csaknem 
háromszorosára emelkedett a nem-
zetiségekre fordított támogatások 
összege. Jelezte ugyanakkor, „nem 
lehet hátra dôlni”, még számos ten-
nivaló van.

Szerinte a szemléletváltásnak az el-
nevezésekben is tükrözôdnie kell, 
azzal, hogy „úgy nevezzük el a dol-
gokat, ahogyan gondolkodunk 
azokról”. Ezért változtatták vissza a 
kisebbségek kifejezést nemzetisé-
gekre – fûzte hozzá. 

Arról beszélt, az országban 13, hi-
vatalosan elismert nemzetiség él; kul-
túrájuk gazdagsága, sokszínûsége, 
történelmi gyökereik és hagyományaik 
pedig szerves részét képezik a magyar 
kultúrának.

Emlékeztetett arra is, hogy az 
együttélés nem volt mindig konflik-
tusmentes, voltak tragédiák, és fel-

emelô pillanatok is, és egyikrôl sem 
szabad megfeledkezni. 

A magyarországi nemzetiségek 
kultúráját félszigetekhez hasonlította, 
mert azok külön állnak ugyan, mégis 
mindig kapcsolatban is maradnak a 
szárazfölddel.

Balog Zoltán a diplomáciai testület 
több tagja, köztük nagykövetek elôtt 
arról beszélt, Magyarország szeretne 
példát is mutatni azoknak az or-
szágoknak, ahol a nemzetiségek 
helyzete nem olyan stabil és növekedô, 
mint nálunk.

Példaként Ukrajnát említette, ahol a 
magyar nyelven való tanulás ve-
szélyben van. „Mi nem szeretnénk 
sohasem megtiltani, hogy a szlovákok, 
a románok, a szerbek, a horvátok a 
saját himnuszukat énekeljék, hasz-
nálhassák a nemzeti jelképeiket. Azt 
szeretnénk, ha minél több oktatási 

intézményük lenne” – mondta.
Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi 

és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelôs államtitkár is azt hangoztatta, 
hogy a nemzetiségek nem gyengítik, 
hanem erôsítik Magyarországot.

Fontosnak mondta, hogy meg-
ôrzôdjön a nemzetiségek színes világa, 
nyelve, kultúrája és hitvilága. 

Arra hívta fel a figyelmet, hogy 
Magyarországon az elmúlt négy év 
alatt „megsokszorozódott”, azaz 12-rôl 
82-re nôtt a nemzetiségek által 
fenntartott intézmények száma. Em-
lékeztetett arra is, hogy az Ország-
gyûlés néhány napja döntött arról, 
hogy 10-rôl 15 százalékra emeli az 
iskolákban a nemzetiségi nyelvpótlék 
összegét. Ez a növekedés mintegy 15 
ezer diák nevelését szolgálja – fûzte 
hozzá.

Nemzetiségekért díjat kapott Andó 

György a békési és a hazai szlovák 
népi építészet megôrzéséért, Diószegi 
György Antal a kárpát-medencei gö-
rögök kultúrtörténetének kutatásáért, 
Gmoser Györgyné a kiskôrösi és a 
Bács-Kiskun megyei szlovákok népi 
hagyományainak megôrzéséért, Ka-
szás Sándor a német nemzetiségi zene 
megismertetésért végzett pedagógiai 
munkássága elismeréséért, Kreszta 
Traján a battonyai és a magyarországi 
románok kulturális és vallási életének, 
oktatásának, sajtójának és intéz-
ményrendszerének létrehozásáért, 
Nagy Gusztáv pedagógiai és szép-
irodalmi munkásságáért, valamint a 
magyar irodalmi mûvek romani 
nyelvre történô lefordításával a romák 
kulturális felzárkóztatásáért tett 
erôfeszítéseiért, Rézmûves Gyula a 

romák hétköznapjainak bemutatásáért 
és társadalmi helyzetének mûvészeti 
ábrázolásáért, Roszica Bolgár 
Gyermek Néptáncegyüttes a bolgár 
nemzetiségi tánc és zenei kultúra 
átadásáért, Johann Schuth a német 
nemzetiségi sajtóban végzett mun-
kájáért, Sutarski Konrad a magyar-
országi lengyelség kulturális és tu-
dományos intézményeinek megszer-
vezésében végzett munkájáért, Szili 
Istvánné az ercsi horvátok nemzetiségi 
közösségében betöltött szerepéért, 
Szôke Péter a társadalmi felzár-
kózásért, valamint az idegengyûlölet 
és rasszizmus visszaszorításáért 
végzett munkásságáért, a Tököli Dél-
szláv Nemzetiségi Együttes a délszláv 
nemzetiségi kultúra megôrzése terén 
végzett munkájáért.

Cafe
Transylvania
 Bistro – Patisserie  

Cafeteria
Eredeti receptek nyomán 

készült erdélyi 
különlegességek

Shop 4, Spring Sq. Hallam
Vendéglátó: Balázs Delinke

Tel.: (03) 9796-5227
0432 162-907
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KRÓNIKA
Kedves Ausztráliában élô  Magyar 

Testvéreim!!
Most az év végén szeretném kisebb 

testvéretekként megköszönni a jósá-
gotokat!! A kedves Kalotay Eszter 
által a gyermekeinknek küldött ado-
mányokat, anyagi segítséget!! Végte-
len hálával osztom meg veletek az 
alábbi gondolataimat, ugyanezek a 
gondolatokkal kívánok áldott karácso-
nyi ünnepeket és egy boldog újesz-
tendôt mindnyájatoknak, kik a dél ke-
resztje alatt éltek! Reményem szerint, 
hívásotoknak eleget téve, 2018 novem-
berében személyesen is el fogok tudni 
menni hozzátok! Szeretettel, Csaba t. 

A keresztény adventet, a hiteles 
Krisztus várást igazából Mária mutat-
ja meg nekünk! Ô eredményesen élte 
meg az elsô adventet, ezért is kér-
dezzük ôt, hogy hogyan kell egy jó 
kereszténynek Jézus Krisztus születé-
sére készülni? 
Mária Karácsonyi készülésének 

három mozzanatát szeretném pél-
daképpen magunk elé állítani:
1. Egy nagyon rövid tömör beszél-

getésben, Mária az angyaltól megtudja 
nem csak azt, hogy ô a kis Jézus 
anyukája lesz, hanem azt is, hogy idôs 
rokona, Erzsébet gyereket vár! 
Mária nem anyagi dolgokat, pelenkát, 
kelengyét kezd gyûjteni, hanem elin-
dul a szolgáló szeretet útján! Vállalja a 
közel 150 kilométert, megy segíteni 
Erzsébethez! Mos, fôz, takarít, pelen-
kát mos, mindenben segítségére van 

adó jelenlétérôl?! Éljek úgy, hogy 
mindazok akikkel találkozunk, öröm-
mel ujjongjanak fel Isten szeretetének, 
jóságának, bölcsességének jelenlét 
látva. Mondjunk mi is igent Mária 
példájára, Isten áldó, életadó jelenlété-
re, és akkor már földi életünk során 
egészen biztos, minden léptünkben 
velünk lesz a szeretet Istene. 
3. Mária, e kedves fiatal lány,  minden 

gond, nehézség ellenére, tud örülni, 
magnificat-ot énekelve jó kedvvel éli 
életét. „Magasztalja lelkem az Urat, és 
szívem ujjong megváltó Istenemben! 
Mert tekintetre méltatta alázatos szol-
gálóleányát, lám, ezentúl boldognak 
hirdet engem minden nemzedék. 
Nagy dolgokat mûvelt velem a Hatal-
mas, szentséges az ô neve! Irgalma 
nemzedékrôl nemzedékre száll, mind-
azokra, akik félik ôt. Nagyszerû dolgot 
tett karja ereje,széjjelszórta mind a 
gôgös szívûeket. Lesöpörte trónjukról 
a hatalmasokat, és felmagasztalta az 
alázatosakat. Az éhezôket elhalmozta 
minden jóval, de a gazdagokat elküldte 
üres kézzel. Felkarolta gyermekét, 
Izraelt, megemlékezve irgalmasságá-
ról, amint atyáinknak megígérte:Áb-
rahámnak és utódainak mindörök-
re!” Lk 1,39 Milyen jó lenne ha az én 

arcomon is felragyogna mennyei 
édesanyánk szép vonása. ha én is jó-
kedvvel, örömmel tudnám élni az éle-
temet. Nincs egyetlen olyan dolog, 
amit dühösen, idegesen, depressziósan 
eredményesen, jobban el tudnék vé-
gezni. Ezért is arra biztatlak , hogy 
életünk minden egyes napja magnifi-
cat-ot éneklô örömmel teljen el.

Három rövid kis gondolat, de hiszem, 
hogy ha Mária útján indulunk el, 
Máriával célba is érünk és ránk fog 
virradni az az áldott nap, az az örök 
Karácsony, amikor mi is átölelhetjük 
Krisztust, személyes Megváltónkat, 
Istenünket. Ámen.
Kisebb testvéri szeretettel, kívá-

nok áldott Karácsonyt, Csaba t.
2017 december 15, Déva.

Kedves Támogatóink ! 
Ez alkalommal Csaba testvér írásá-

val kezdem beszámolómat, melyet 
igyekszem rövidre fogni. Sajnos nem 
áll módomban gyakrabban jelentkezni 
viszont már én is nagyon szeretném 
kifejezni hálás köszönetemet a lanka-
datlan támogatásért amit kapunk tôle-
tek. Isten áldjon meg benneteket, hogy 
ennyire az ügy mellé álltatok és már 
idestova 10 éve tart. 

Köszönöm szépen mindazt amit tesz-
tek, tudom többen nem kis áldozatok 
árán Szeretném név szerint is felsorol-
ni akiknek a köszönet jár. 
Elsôsorban talán a keresztszülôket 

szeretném megemlíteni, van aki 

több gyermeket is támogat és van 
olyan is aki névtelen szeretne maradni 
, ha valakit véletlenül kihagyok kérem 
jelezze :
Losonski Claudia és Feri, Éva 

Mobbs, Kiss Olga, Pálos Enikô, 
Simkó Margit, Bátky Georgina, 
Hase Zsuzsa, Kathy Renic-Hervey 
Bay-i magyarok, Prekop Hanna ke-
resztszülôk, a névtelen keresztszü-
lôk. Krepler Antal, Dobozy István 
és az adelaidei magyarok, Csók 
Ilona és a Wollongong-i magyarok, 
Szabó S. N/N x 10, Losonski Cla-
udia a támogatások a fogorvosi 
rendelô támogatásáért is.

Csaba testvért már korábban meg-
hívtam, de sajnos elôre nem látott 
okokból ezt el kellett halasztani, így 
viszont több idôt tud majd eltölteni 
Ausztráliában. Természetesen mint 
mindig hálás köszönetem Márffy 
Attilának és Bagin Líviának is, hogy 
a leközléseket lehetôvé teszik. 

Kívánok én is Mindegyiteknek ke-
gyelmekben gazdag, áldott Szent Ka-
rácsonyt és egy békés, egészségben 
gazdag Új évet szeretettel Eszter.
Dr Kalotay Eszter 
drekalotay@gmail.com 

Bankszámla adataink változatlanok,
Dr Eszter Kalotay ATF Bojte 

Csaba OFM lane Cove NSW

az ô kedves nagynénjének, aki ezekben 
a hetekben szülte meg a kisfiát, Já-
nost! Képzeljük magunk elé Máriát, 
ahogy maga is gyermeket vár, fürdeti 
a kis babát, majd kacagva játszik a 
pirinyó prófétával! Milyen szép kép! 
Mária mennynek királynô gyûrûje 
nem esik le az újáról csak azért mert 
mosogat, végzi a “szolgáló lány” dolgát 
Erzsé-betnél! Ha valóban keresztény 
adventet akarok megélni, szolgáló sze-
retettel fedezzem fel a környezetem-
ben élô Erzsébeteket, lépjek ki a ma-
gam önzésébôl és induljak el, az élet, a 
gyermekek szolgálatának útján. Dönt-
sünk az élet mellett!
2. Mária nem tudja átölelni a szent 

fiát, de azért folyamatosan Jézus 
Krisztus jelenlétében él. Ô maga, 
mint élô tabernákulum hordozza az 
Istent, ezért is ujjong fel örömében 
Erzsébet és köszönti Máriát szép sza-
vakkal: „Üdvözlégy Mária, kegyelem-
mel teljes! Az Úr van teveled. Áldott 
vagy te az asszonyok között...” Milyen 
jó lenne ha én is, karácsonyra készülve 
már most élô tabernákulumként ma-
gammal hordoznám minden utamon 
Jézus Krisztust! Milyen jó lenne, ha 
embertársaim a velem való találkozás-
ban megsejtenének valamit Isten élet-

Lakatlan ferences kolostorból 
indult az erdélyi csoda

Böjte Csaba, vagy sokaknak Csa-
ba testvér erdélyi ferences szerzetes. 
Autóvillamossági szerelôként kezdte, 
majd bányász lett, csak ezután jelent-
kezett papnak. Az élete 1992-ben vál-
tozott meg gyökeresen, amikor dévai 
szolgálata idején oltalmába fogadott 
pár kallódó utcagyereket, és a város 
lakatlan ferences rendi kolostorába 
költöztette ôket a hatóságok legna-
gyobb nemtetszésére. 
Szabó Gábor, az Origo fotósának 

riportja!
Nem sokkal ezután hozta létre a 

Szent Ferenc alapítványt, aminek égi-
sze alatt egyre hivatalosabb formában 
futott árvaháza. Amikor Böjte atyáék 
kinôtték a régi kolostort, adományok-

ból vásároltak elôször egy, majd újabb 
és újabb ingatlanokat. Jelenleg Romá-
nia-szerte 50 intézményt mûködtetnek, 
ebbôl van bentlakásos intézet, szociális 
kollégium, vagy iskola mellett mûködô 
napközis hely is. Csaba testvér eddig 
mintegy ötezer gyereknek segített éle-
tük rövidebb vagy hosszabb szakaszá-
ban, az ô és az alapítvány célja az út- és 
példamutatás, tiszta ruha- és megfelelô 
étel nyújtása, iskoláztatás, illetve az 
életre és munkára nevelés.

Amit viszont nehezen oldanak meg, 

az a megfelelô orvosi ellátás; Románia 
egészségügye komoly megszorító in-
tézkedések következtében hiányosan 
mûködik, fôleg a gyermek-orvoslás 
terén. Az alapítványhoz tartozó gye-
rekek közül sokakat évekig nem kezel-
tek, vagy fel sem ismerték betegségei-
ket, mert az itthon ismert átfogó 
szûrôvizsgálatokra az országnak nincs 
pénze. Ezen a helyzeten próbál dr. Er-
dei Zsuzsanna egy maréknyi magyar 
önkéntes és önkéntes orvos társaságá-
ban változtatni, akik szabadidejükben 
látogatják Böjte atya házait és végez-
nek különbözô vizsgálatokat, tesznek 
szakmai ajánlásokat, fogadnak maguk-
hoz gyerekeket Magyarországi gyó-
gyíttatásra.

Erdei doktornô Budapesten gyermek-
orvos és Csaba testvérrel 2001-ben 
találkozott egy Bosnyák téri lelkigya-
korlat alkalmával. Azóta, ha teheti 
évente többször is ellátogat az alapít-
vány házaiba. Hétvégente és szabadsá-
ga terhére végzi azt a munkát, ami 
itthon teljesen természetesnek vesz 
mindenki, de amire Erdélyben olyan 
nagy szükség van. Az idei nagysza-
lontai kivizsgálásra én is elkísértem, 
hogy megnézzem, hogy néz ki egy 
tábori körülmények közt végrehajtott 
kivizsgálás-sorozat és hogyan is zajlik 
az élet egy alternatív gyerekotthon-
ban.

Szemben egy állami árvaházzal, Csa-
ba testvér intézményeibe önkéntes 
alapon kerülnek a gyerekek, akiket 
családjaik, rokonaik bármikor meglá-
togathatnak, a bentlakók pedig bármi-
kor hazamehetnek. A gyerekek persze 
örülnek a rokonoknak, fôleg ha azok 
édességgel megpakolva jönnek vizit-
re, de ahogy a nevelôk elmondták, a 
hétvégére vagy szünidôre hazautazók 
közt sokan szereznek olyan testi vagy 

lelki sérüléseket, amiket az alapítvány 
sajnos nem képes kivédeni.

Erdei doktornô két-három havonta 
utazik ki, de rengeteg a gyerek és a 
doktornô önmagában kevés lenne 
mindegyikük vizsgálatára. Ezért ha 
teheti, önkéntesekkel, más orvosokkal 
összefogva utazik. Sajnos ez is kevés, 
van gyerek, akinek a betegségérôl 
évek óta tudnak, de a pénzhiány, vagy 
egyes helyi orvosok apátiája lehetet-
lenné teszi a gyógyulásukat. Ha akúttá 
válik a helyzet, Erdei doktornô elhozza 
a beteget Budapestre, de elôfordul, 
hogy egyes nehezen behatárolható 
eseteknél évekig húzódó szélmalom-
harcot folytat a helyi orvosokkal.

A hétvége, iskolai szünet nem csak a 
kivizsgálások vagy a rokonlátogatások 
ideje, ilyenkor a gyerekek aktívan 
részt vesznek a központok mûködésé-
ben. Van olyan hely, ami teljesen önel-
látó, bár a nagyszalontai központban 

ez nem lehetséges, mégis sokmindent 
maguk is meg tudnak csinálni. Ha 
adományban érkezik egy raklapnyi 
padlizsán, a szombat a helyi specialitás, 
a zakuszka készítésével telik, amiben 
az otthon apraja-nagyja részt vesz.

A szalontai központ régen laktanya-
ként funkcionált a város külterületén. 
Hely akad bôven, így munka is. A gye-
rekek segítenek a feladatok elvégzé-
sében, amíg páran paprikát vagy pad-
lizsánt pucolnak, mások bútorokat 
költöztetnek át a házak közt, vagy 
takarítanak, mosnak maguk után.

Vannak, akik speciális feladatokat 
látnak el, ezek a fiúk például a nyulak 
és más állatok büszke felelôsei és elsô 
számú ismerôi. 

Szerencsére a normális étrend, a 
megfelelô mozgás, taníttatás és az 
orvosi ellátás gyors változást hoz egy 
fejlôdô testben.

Ahogy Dr Erdei Zsuzsanna elmondta, Romániában nincs gyer-
mekorvos az alapellátásban, családorvos van, aki sokszor csak fel-
nôtt általános képzésben részesült. Kötelezô szûrôvizsgálat sincs, 
így sokszor nem akad fenn a rostán egy komolyabb elváltozás sem. 
Árvaházi gyerekeknél még rosszabb a statisztika, velük szinte senki 
nem foglalkozik, önkéntes alapon orvosok, vagy a kirendelt álta-
lános orvos kezeli ôket, ha már komoly a baj.

FOTÓ: SZABÓ GÁBOR - ORIGO

Vasárnap a gyerekek a nagyszalontai katolikus templomba járnak 
magyar misére. Sokan közülük ministrálnak is, van aki papi pályá-
ra készül.                               FOTÓ: SZABÓ GÁBOR - ORIGO



A búcsú mindig nehéz, az ôrségi ki-
rándulásnak vége, el kell hagynunk 
Kondorfát, az immár ismerôsként ne-
künk fújtató pacikat, a vagyonkáját és 
asszonykáját elégedetten körbejáró, 
mégis örökké elégedetlenkedô tulajdo-
nost! Még vissza-visszahallom, amint 
hosszan ecseteli, milyen ördögien üli 
meg a lovat! Utóbbit nem volt szeren-
csénk megtapasztalni, mert egy félig 
felszerszámozott lóval bíbelôdött órá-
kig, igaz mialatt ô ezzel kínlódott egy 
másik lóval pikk-pakk elvágtatott egy 
szerény, ámde profi lovas. Magunk 
mögött hagytuk az alacsony és sötét 
szobácskát, a távirányító nélkül is 
kissé szaggatottan mûködô TV-t, a 
megsejtett és a tornácon hála az égnek 
sosem észrevett egerentyûket, és nem 
utolsósorban ôszinte, de nem túl fáj-
dalmas búcsút vettünk, az örökké 
káráló fogadósnétól.
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Az Ôrség 6.
kápolna, szobrok és ôrségi épületek. 
Kertje védett természeti érték.

Egy kastély, mindig felemelô, ele-
gáns és úri környezet, az ember áhí-
tattal sétál a sokat koptatott, réginek 
tûnô és tán az is padlón, szinte meg-
hatottan simítja végig a kezét az 
omladozó falakon. Minden valamire 
való kastélyban megtekinthetô leg-
alább egy tükörterem, vagy bálterem, 
vagy fogadóterem, egy olyan hely, 
ahol a monumentalitás az egekbe 
csap! Óriás tükrök, hatalmas tér, az 
aranyozással sosem bántak szûk-
markúan. E helyeken az ôsök, a róluk 
mintázott irdatlan méretû fest-
ményekrôl tekintenek ránk, szinte 

az Örs vezér nemzetségébôl származó 
XII században élt Renoldot tekintik az 
elsô ismert ôsüknek. Elsô említésük 
tehát 970-re tehetô, és a Balaton északi 
partján telepednek le. Az elsô település 
melyhez kötôdnek Kôvágóörs, viszont 
nevüket az 1398-ban adományként 
szerzett Batthyány településrôl kap-
ták. 

A család elsô tagja Miklós de Kô-
vágóörs, egy bizonyos Katharina 
Batthyányt vett feleségül. Az ô fiúk 
Georg de Kôvágóörs kapja meg aztán 
a Batthyány birtokot Polgárdi mezô-
várossal egyetemben! E birtok után 
már leszármazottak a Batthyány ne-
vet viselik. Körmendet Batthyány II 

céljából a megállapodás megtiltotta a 
“Tocai” kifejezés használatát az ola-
szoknak, egy 2007. március 31-ig tartó 
átmeneti idôszakot követôen. 2005. 
május 12-én meghozott ítéletében az 
Európai Bíróság – egy olasz bíróságtól 
érkezett elôzetes döntéshozatal iránti 
ügyben – már megállapította, hogy az 
említett EK-magyar bormegálla-
podásból eredô, a „Tocai” megnevezés 
egyes olasz borok vonatkozásában 
történô használatára vonatkozó tilalom 
érvényes.

Vagyis a mindkét ország részérôl 
történelmi múltra és hagyományokra 

alapuló indoklások után a „Tokaji” 
nevet kizárólag Magyarország hasz-
nálhatja, így a Tokaji Furmint is 
visszakerült eredeti származási 
helyére.

Ki gondolta volna, amikor csak 
„beugrottunk” a ma is hatalmas és 
gyönyörû Körmendi Batthyány kas-
télyba, hogy mennyi mindent tudunk 
meg! Az ôrségi kiruccanásnak viszont 
itt valóban vége szakadt! Talán még 
járunk erre, és ki tudja, akkor mit is-
merünk meg majd ebbôl az or-
szágrészbôl?!

Kovács Hédi

Már az út elején érintettük Kör-
mendet, ahol a monumentális 
Batthyány kastélyt megpillantottuk, 
de akkor inkább kezdetnek Ják felé 
vettük az irányt. Most azonban, 
visszafelé ki nem hagytuk volna a 
kastélylátogatást!

Irány Körmend!
A Batthyány-Strattmann-kastély egy 

klasszicista stílusú várkastély.  A fô-
épület késô középkori, XV. század 
végi, vár alapfalaira épült. A XVIII. 
században homlokzatát átépítették, 
majd emeletét a XIX. században kapta 
meg. Melléképületei az istálló, 

csodálkozó szemekkel, és mintha azt 
kérdeznék: „Ezek mit keresnek itt, és 
ki engedte be ôket???” Kissé ellent-
mondásosan szólva, szinte peckesen 
somfordál ilyen helyeken az ember, és 
megpróbál elvegyülni a szokatlan, de 
hátborzongatóan kellemes miliôben!

Ugyanakkor figyeljük csak meg, 
hogyan kerül a Batthyány családdal 
egy említésben a balatoni üdülôhely 
Kôvágóörs neve?

A Batthyány család Magyarország 
egyik legrégebbi mágnáscsaládja. A 
Batthyány család eredetét az Árpád 
kortól követhetjük nyomon. Ugyanis 

Ferenc vásárolta meg 1604-ben és a 
következô 340 évben a város és a 
család élete szorosan összefonódott. 

1691-ben Batthyány II Ádám fele-
ségül vette Strattmann Eleonórát és az 
ô fiúk már a Batthyány –Strattamann 
nevet vette fel.

Dr. Batthyány Strattmann László 
herceg e falak között gyógyította 1920-
tól a rászorulókat. Ôt 2003-ban avatták 
boldoggá, több mint fél évszázaddal az 
után, hogy Ausztriába volt kénytelen 
menekülni az orosz csapatok elôl.

Azt viszont sose gondoltuk volna, 
hogy a Furmint, a jó magyar bor, el-
nevezését is e családnak köszönheti! S 
ha még azzal is megfejeljük, hogy a 
tokaji elnevezéssel is volt egy kis 
gond, és ez is ehhez a családhoz kö-
tôdik!

Történt egyszer, hogy Batthyány I. 
Ádám 1632-ben feleségül vette For-
mentini Aurora olasz grófnôt. Nász-
ajándékul a császártól kaptak 300 
tokaji szôlôtôkét, amelyet a grófnô 
olaszországi birtokán, a Gorizia-hoz 
tartozó, Friuli-Venezia Giulia tarto-
mányban, San Floriano mellett ültet-
tek el, amelyet az ajándék származási 
helye után a Tocai, Toccai neveztek el.
A tôkék teremni is kezdtek, a nedût 
pedig, amelyet a fürtök érlelés után 
adtak, a grófnôrôl nevezték el, így szü-
letett a Formentini névbôl a Furmint. 
Ezt követôen az ilyen szôlôbôl készült 
bort hazánkban is e névvel illették, 
illetik ma is.

A történet azonban itt nem ért véget. 
1993-ban az Európai Közösség és a 
Magyar Köztársaság megállapodást 
írt alá a bormegnevezések kölcsönös 
védelmérôl és ellenôrzésérôl (EK-
magyar bormegállapodás). A magyar 
„Tokaj” földrajzi megjelölés védelme Két „kor” találkozik, a szerzô és egy „ôs”.
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A szilveszteri új esélyekrôl   Minden szilveszterkor kapok egy új 
esélyt? Errôl lenne szó?

Tavalyelôtt David állt mellettem itt, a 
Times Square-en, egy éve Gabe, most 
pedig Peter. Egyiküket sem csókoltam 
meg éjfélkor. Nem bírtam rávenni 
magam. A szemem most is az óriás-
képernyôkre tapadt, amelyek valaha a 
férfit mutatták, akit valójában meg 
akartam csókolni. Hat évvel ezelôtt 
egy stúdióból tudósított. Farkasordító 
hideg volt aznap éjjel, a forralt boros 
pohár majdnem kiesett a kezembôl, de 
hirtelen elöntött a melegség, amikor a 
szemem az arcára tévedt. Öt éve egy 
külsô, new york-i helyszínrôl jelent-
kezett be, ahogy az azt követô évben is. 
A három évvel ezelôtti szilveszteren 
izgatottan vártam, hogy ismét fel-
bukkanjon azokon a képernyôkön. A 
szívem izgatottan vert, mivel tudtam, 
hogy ilyenkor ô is az utcákon van. 
Lehetnénk ugyanabban a tömegben is, 
gondoltam.

Tíz másodperccel éjfél elôtt azonban 
nem az ô alakja jelent meg a szokásos 
képernyôjén. Átment volna egy másik 
TV-társasághoz? Másik képernyôn 
mutatják? Talán már nem dolgozik 

bemondóként? Nem tudhatom, nagyon 
rég volt, amikor utoljára beszéltünk. A 
gondolataim ôrült tempóban szágul-
doztak, míg a fejemet ide-oda kapkod-
tam, hogy valahol megpillanthassam 
ôt.

Tíz…
Kilenc…
Nyolc…
Hét…
Hat…
Öt…
Négy…
Három…
Kettô…
Egy.
Tûzijátékok kezdtek szikrázni az 

égbolton, míg a családok megölelték, a 
párok megcsókolták egymást. Az 
egymás után robbanó színek és 
hangok sem tudták kiverni a fejembôl 
a kérdést: hol van ô?

Tíz másodperccel éjfél után meg-
kaptam a választ. Egy kis képernyôn 
ismertem fel az arcát. Nem ô volt a 
bemondó, de egy kép ott virított róla a 

háttérben. Kezdett elönteni a meg-
könnyebbülés, amikor megláttam a 
szalagcímet.

,,Autóbalesetben hunyt el hírbemon-
dónk.”

Pislogás nélkül meredtem a kép-
ernyôre. Egy percig. Majd kettôig. 
Egészen addig, míg a belsô órám fel 
nem adta a számolást, míg az adás át 
nem váltott egy vidámabb témára. 
Csak akkor dörgöltem meg a szemem, 
és ellenôriztem le, hogy a végtagjaim 
és a létfontosságú szerveim megvan-
nak-e még. Erôsen kételkedtem, hogy 
minden ugyanolyan maradt volna 
bennem, pedig így volt. Mindent 
rendben találtam, kivéve… a szívemet. 
Az eltûnt.

Az eset után igyekeztem normális 
maradni. Bejártam a munkahelyemre, 
otthon fôztem és takarítottam, sôt, 
anyám kedvéért még férfiakkal is 
találkoztam. Késôbb rájöttem, hogy az 
utóbbi nem volt ellenemre. Ôrült mó-
don hittem abban, hogy találkozni fo-
gok valakivel, aki be tudja tölteni a 
lelkemben tátongó ûrt, aki kedves lesz 
és gyengéd, és elfeledteti velem az 
összes a férfit, akivel valaha is ta-
lálkoztam. Az összeset. Azt is, aki szil-
veszter éjjelén halt meg. Akinek a 
gyávaságom miatt soha nem tudtam 
megmondani, hogy kedvelem. Aki az 
álmát megvalósítva hírbemondó lett.

És láttam a képernyôkön sokszor, de 
fôleg szilveszterkor szerettem nézni. 
Akkor ugyanis olyan volt, mintha egy 
tömegben lettünk volna. Éjfélkor az 
arcára ezer különbözô árnyalat vetült, 
ahogy az enyémre is. Kék szeme 
mindig, mindig vidáman csillogott. 
Éjfél után már nem. A halottak szeme 
nem csillog…

Meghalt… Meghalt. Meghaltmeghalt
meghaltmeghaltmegha…

– Semmi gond. Nem adom fel – 
mondja Peter, és apró mosollyal az 
arcán visszafordul a tûzijátékok felé.

Ô nem adja fel egy elutasított csók 
miatt, mint David, mint Gabe. Mint én. 
Mert ez az igazság. Feladtam a szerel-
memet, mert nem csókolt vissza. Újra 
érzem az iskola sima csempéjét a 
tenyerem alatt, ahogy kétségbeesetten 
próbálok bátorságot gyûjteni ahhoz, 
hogy megcsókoljam. Azt hiszem, a 
vizsgákról beszél, míg én a száját 
nézem és nézem és nézem, majd a 
számat az övére tapasztom, mert nem 
bírom tovább a bennem növekvô 
feszültséget, de ô elfordul, és minden 
porcikájából érzem az elutasítást és 
próbálja megmagyarázni és én el-
fordulok és csak teszem az egyik 
lábam a másik után és nem nézek 
vissza soha többé és igyekszem 
elfelejteni ôt de ez egyáltalán nem 
könnyû és újra látom évekkel késôbb 
egy képernyôn és a szája mozog de 
most nem tudom megcsókolni mint ré
gesrégesrégesrégesrégesrégen…

Peter tényleg nem adta fel. Igyekezett 
a kedvemben járni, én pedig mo-
solyogtam, és bólogattam, mert újra 
egész akartam lenni. Pár hónappal 
késôbb, amikor úgy éreztem, már nem 
bírom tovább a baleset árnyékában, és 
hamarosan összeomlok, hagytam, 
hogy megcsókoljon. Ezután felbá-
torodott. Virágot vett nekem minden 
különösebb ok nélkül, a születés-
napomra egy karibi utazást kaptam 
tôle, egy emlékezetes hétvégén pedig 
Párizsba vitt, ahol aztán megkérte a 
kezem.

Az esküvônket pár héttel ezután tar-
tottuk, mielôtt a terhesség minden 

gondolatomat lefoglalhatta volna. 
Gyönyörû pár vagytok, mondták. Tö-
kéletesen összeilletek, a menyasszony 
csodaszép, még egy ilyen helyes 
férfit… A vendégek egytôl egyig 
kedvesek voltak, és én igyekeztem a 
legjobb formámat hozni. De a szí-
vemben még mindig ûr tátongott, és 
nem bírtam felszabadult és boldog 
lenni. Ha egy másik férfival állnék az 
oltár elôtt… Az ilyen gondolatok 
fáradttá és komorrá tettek. Peter azt 
gondolta, csak az esküvôszervezéssel 
járó stressz és a korai szakaszban járó 
terhességem miatt vagyok ilyen. Ó, ha 
tudta volna…

Az esküvô után újdonsült férjem alig 
engedett vissza dolgozni. Azt hiszem, 
nagyon szerette volna, hogy minden 
rendben legyen a gyermekünkkel. 
Megnyugtattam, hogy pár hónapnyi 
munka egyáltalán nem fog ártani. 
Még így is nagyon aggódott. Akkor 

nyugodott meg igazán, amikor már 
nem jártam dolgozni. Az igazat 
megvallva, mintaférjként viselkedett 
ezalatt a kilenc hónap alatt. Lelkesen 
díszítette a gyerekszobát, óvott engem 
bármilyen megerôltetéstôl, és igye-
kezett mindig a kedvemben járni. Én 
azonban nem voltam képes átérezni az 
odaadását.

Karácsonykor aztán megérkezett 
Ellen. Négyezer-százhatvan grammnyi 
csoda.

A hópelyhekkel és rénszarvasokkal 
díszített kórházi szobában kimerült 
voltam, izzadt, a szemem pedig sajgott, 
olyan erôsen szorítottam órákon ke-
resztül össze. Amikor viszont a ke-
zembe adták az újszülött lányomat, 
Ellent, és a kipirosodott arcocskájára 
néztem, melegség járta át a bensômet. 
A szívem pedig hosszú évek után 
visszatért a mellkasomba.

Besenyei Judit

 Roráte 
Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az 

álmos gyerek szeme. Kicsit hunyo-
rognak. És még nem tudják: sírásra 
vagy nevetésre nyíljanak-e, avagy 
aludjanak tovább. Hát, csak pislog-
nak. 

Enyhe az idô, a szél csak a kerítések 
mellett lézeng, ámbár elég hûvösen. 
Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, 
néhol nem, és a csizmák nem kopognak 
a gyalogjárón, inkább csak cuppog-
nak. 

Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol 
csak árnyak járnak. Néhol kis lám-
pások imbolyognak és mutatják, hova 
kell lépni. Ámbár hiszen sár van min-
denütt. 

Az ég még sötét. A tegnap gondja, 
mintha még aludna, a mai még nem 
ébredt fel. S a falu csak tiszta önmagát 
viszi a hajnali misére. 

Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs. 
A külsô mozgás bekúszik a temp-

lomba s megnyugszik. Suttog egy ki-
csit, vár, s amikor már a gyertyák 
lángja is meggyúlik a várakozástól, 
felkiált az idôtlen vágy: „Harmatoz-
zatok égi Magasok”

Mise végére egészen bemelegedett a 
templom, szinte otthonos lett. Leg-
alább is így érezte ezt Baka Máté az 
alszegbôl, de így érezte ezt Hosszú 
Illés is ugyanonnan. Ámbár, ha tudták 
volna, hogy most egy véleményen 
vannak, aligha érezték volna, nagy 
harag volt ugyanis a két öreg között. 
Kitartó, régi harag. Formája sem volt 
már, nem is emlékeztek, ló volt-e az 
oka vagy asszony, mindenesetre ra-
gaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a 
fához. 

És most bóbiskolva várják, hogy ki-
ürüljön a templom. Az ajtóban még 
mozgás, hát csak ülnek tovább, sôt 
Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy 
kényelmesebb. Illés nem szereti a to-
longást. De egyébként is ráér. Fél-
szemmel odapislant Mátéra, hogy 
alszik-e már, mozdul-e már, de Máté 
nem mozdul. Amilyen kutya, konok 
ember volt világéletében, azt várja - 
gondolja Illés - hogy én menjek elôbb. 
De abból nem eszel! Pedig már a 
gyertyát is eloltotta a dékán. Azaz a 
harangozó, szóval a sekrestyés. 

Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát 

behúzza a meleg nyakravalóba és a 

szeme szép lassan lecsukódik.
- Nem! - ijed meg. - ezt igazán nem 

szabad - s Mátéra néz, aki úgy látszik 
elaludt. 

Hö-hö-hö. Ez hát a híres? - mosolyodik 
el magában. Pedig három évvel fia-
talabb. Nem nagy idô, az igaz, de 
mégis csak fiatalabb. Aztán meg, 
milyen sárgák a fülei. Na, akár a 
halotté.

Uram Isten! Csak nem lett vele 
valami? 

Harag ide, harag oda - a rothadt 
szilva is lepottyanik egyszer a fáról - 
csendben odamegy Mátéhoz, és kicsit 
borzongva megérinti a vállát.

- Hallod-e, te! Máté!
Máté felhorkan:
- Hö?! Mi? - és néz Illésre, mint a 

csodára.
- Te vagy az, Illés?
- Én hát. Hát mondok megnézlek, 

mert olyanformán ültél, hogy ... 
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a 

kôszentek elmosolyodnak.
- Kicsit megszédültem - hazudja 

Máté. De áhítattal. Mert tele van a 
szíve. Szereti most Illést így közel 
látni. Már elmúlott. 

- Há no! Hál Istennek, akko men-
jünk. 

És egymás mellett kicsoszognak a 
templomból.

Mi volt ez, Szentatyám? - néz fel egy 
pufók kis angyal Szent Péterre, ahogy 
az ajtó becsukódott. Olyan meleg lett a 
szívem egyszerre. 

Két ember kibékült - mondja a 
fôszent. És melegen sóhajt. 

- Hjaj! Csoda! - suttogja a kis angyal. 
- Hát bizony. A mai világban ...
- És most mit csinálnak?
- Nézz utánuk, fiam. 
A két öreg közben Illés háza elé ér. Az 

utca üres, a kémények lágy selymet 
füstölnek a reggelnek, s a kertekben 
puhán békét álmodnak a fák. 

- Gyere be, Máté, rég voltál nálunk - 
mondja Illés. Lángost sütött a 
lányom...

A kis angyal kérdôn néz a fôszentre:
- Mi az a „lángos”, Szentatyám?
A toronyban ekkor hetet ütött az óra. 

S e földi hangtól megmerevedtek újra 
a szobrok, de a mosolygás mintha ott 
maradt volna az arcukon.

Fekete István (1949)

Szilveszteri 
„tizenkettô”
Szilveszterkor lépjük át az új év kü-

szöbét, s az elmúlás szomorúságán át-
ragyog az újrakezdés mosolya. A 
szilveszteri „hangulat” nagyon is 
összetett valami, s kivált az a hívô 
számára. Hála és remény, számadás és 
tervezgetés, mulatság és komolyság, 
bánat és öröm találkozója a szilveszteri 
„tizenkettô”.

Az egyetlen ünnepünk, mely túl-
mutatva önmagán az egész esztendôt 
felidézi bennünk. Szilveszterre azt is 
mondhatnánk, hogy magának az Idô-
nek ünnepe, magának a titokzatos föl-
di Idônek a megszentelése. Épp ezért 
sokszor az az érzésem, hogy rosszul 
ünnepeljük. Tulajdonképpen csendben, 
szinte hallgatózva kellene fogadnunk, 
mint valaki a hóesés kezdetét lesi, 
vagy a csillagok neszére figyel, vagy 
mint a gazda, ki az éjszaka csendjébôl 
a vetés növését szeretné kihallgatni.

A Szilveszter mégis a féktelen, a kar-
neváli öröm órája lett, s mintha 
emögött az öröm mögött még ma is 
valamiféle pogány szív dobogna. Nem 
csoda aztán, ha újév napja sokak 
számára a kijózanodás szürke szomo-
rúságával egyenlô.

Pedig gyönyörû alkalom az igaz derû 
s tegyük hozzá: a földi öröm számára. 
Mert valóban az: „földönjáró” ünnep, s 
ezt a „földi mosolyt” nem is szabad 
megtagadnunk tôle.

Tizenkét óra van. Az éjszakában most 
fejezte be körforgását a Föld, s most 
kezd egy újabb égi kör írásába. Fejünk 
fölött, mint forgó kristálygömb, a 

csillagos egyetem. De a mi szívünk e 
pillanatban egyedül Övé, e csodálatos 
mozgás, múlás és érkezés Uráé. S ezt 
ne feledjük el a legharsányabb 
szilveszteri zsivajban se: véghetetlen 
csendben és szelíden Isten most hajtja 
át csillagnyájait az óesztendôbôl az 
újesztendô mezôire.

Pilinszky János (1973)

Január elseje, korán reggel:
-Mit csinálsz, szomszéd?
-Havat hányok.
-Úristen, te mit ittál?!

***
Szilveszter éjszakáján egy savanyú 

arcú, rossz kedvû fickó ôgyeleg az 
utcán. Egyszer csak megakad a szeme 
egy falfirkán, mely így szól:

- Ki nem szereti a bort, a dalt, a nôt, 
Nem érdemel Boldog Új Esztendôt!

A pasas fanyar ábrázattal olvassa a 
rigmust, majd elôvesz egy ceruzát, és 
a következôket írja alá:

- Innád savanyú boromat, Élnéd 
nômmel a sorsomat, Anyósom tanítana 
a dalra, Nem írnál ilyet a falra, Te 
marha!

***
Szilveszterkor két barátnô találkozik.
- Milyen gyönyörû ruha van rajtad, 

drágám! - mondja az egyikük.
- Tetszik?
- De még mennyire! Ezt egyébként 

már tavaly is mondtam.
***

Két rendôr beszélget:
- Tudtad, hogy idén péntekre esik a 

szilveszter?
Mire a másik:
- Remélem nem tizenharmadika...
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Svédországi Szent 
Brigitta, 2. Devon, 3. Baden-Baden, 4. 
Globe, 5. A gránit, 6. Az állatok mes-
terséges megtermékenyítésével, 7. 
John Fitzgerard Kennedy, 8. Szabó 
Lôrinc, 9. Knock out, kiütés, 10. Elsô 
készítôje, Pietro Negro magyarorszá-
gi olasz cukrász nevérôl.

E heti kérdéseink:
1. Ki írta az Ivan Gyenyiszovics egy 

napja címû mûvet?
2. Melyik európai fôváros egyik 

központi tere a Syndagma tér?
3. Melyik sportág világbajnokai 

Pethô Tibor és Haller Ákos?
4. Melyik európai országban élnek a 

szorbok?
5. Melyik kutafajta másik neve pudli?
6. Mit neveznek a csillagászatban 

nebulának?
7. Melyik oceán melléktengere a 

Karib tenger?
8. Ki rendezte a Mirr-Murr címû 

animációs filmsorozatot?
9. Melyik évben nyitották meg 

Budapesten az új Nemzeti Színházat?
10. Melyik olasz labdarúgócsapat 

neve a Zebrák?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A szupermarketben a biztonsági ôr 

csodálkozva látja, hogy egy szôke nô a 
zöldséges részlegnél telerakja a kosa-
rát uborkával, majd amikor megtelt, 
visszarakja ôket a polcra. Miután a nô 
ezt vagy háromszor megismétli, oda-
megy hozzá és megkérdezi, miért 
csinálja ezt.

--- Most voltam kozmetikusnál --- 
mondja a szôke --- és azt mondta, hogy 
jót tesz az arcbôrömnek az uborka-
pakolás...

* * *
--- Melyik állatnak a legjobb a kedve?
--- ???
--- A juhé...

* * *
 ---- Honnan tudni, hogy tüzel a 

kutyánk?
 --- Fogy a szén a pincébôl.

* * *
 --- Mit csinálsz, ha már huszadszor 

fagy le a rendszer?
 --- Control alt cipôtalp... 

* * *
Ha nem sikerül elsôre, akkor az 

ejtôernyôs ugrás nem neked való.
* * *

A pénz beszél. Azt mondja, viszlát.
* * *

A horoszkópom azt mondta, hogy a 
sors ujja rám fog mutatni. Sajnos ez a 
középsô ujja volt.

* * *
Van, aki olyan sötét, hogy amikor 

elrepül mellette egy varjú, azt hiszi, 
hogy vaku villant.

* * *
Ne köpködj a sivatagban! Még szük-

séged lehet rá.
* * *

Van egy túlélôkésem. Túlélte az 
apámat, a nagyapámat...

* * *
Savanyú a szôlô --- mondta az oroszlán 

és megette a szüretelôket.
* * *

Messzirôl jött ember sokára ér ide.
* * *

Egy jó nôt meghódítani és nem el-
mesélni olyan, mint titokban átúszni a 
Csendes-óceánt.

* * *
Halló! Itt a parapszichológiai nyomo-

zóiroda. Tudjuk, hogy ön kicsoda és 
mitakar, ezért a sípszó után tegye le a 
kagylót.

* * *
Bombaszakértô vagyok. Ha futni lát, 

próbáljon velem lépést tartani.
* * *

Ne makacskodj, forogj együtt a 
földdel.

* * *
A férjem halála óta nem tartok 

állatokat.
* * *

Egyperces tudományBuddhizmus
A Sziddhártának nevezett indiai her-

ceg nagyjából 2500 évvel ezelôtt szü-
letett a mai Nepál területén. Apja, a 
király nem engedte, hogy Sziddhárta 
fájdalommal, betegséggel, halállal ta-
lálkozzon és terve harminc évig siker-
rel is járt. Aztán, amikor a herceg sze-
kerén a palotán kívül járt meglátott 
egy beteget, egy öreg embert és egy 
halottat. Szolgájától tudta meg, hogy a 
az öregség, betegség és halál az embe-
ri élet velejárói. Ettôl a naptól kezdve 
már nem lelte kedvét semmilyen élve-
zetben. Kiszökött a palotából, ruháit és 
ékszereit koldusrongyokra cserélte és 
az erdôben kezdett élni a szent embe-
rek és aszkéták társaságát keresve. 
Jónéhány évig aszketizált és megvont 
magától minden élvezetet. Naponta 
egy rizsszemet evett és egy korty vi-
zet ivott, olyan sovány volt, hogy ami-
kor hasát érintette hátát érezte, ami-
kor hátát érintette hasát érezte. Any-
nyira meggyötörte a testét, hogy már-
már a halál küszöbén volt. Egy napon a 
folyó partján üldögélt és meditált, 
amikor egy csónakból a partra hal-
latszott egy muzsikus hangja, aki épp 
a tanítványát tanította: ,,Ha lazán ha-
gyod a húrt, nem szól, ha viszont túl-
feszíted, elpattan.” E szavak nagy ha-
tást tettek az ifjú remetére és elhagyta 
szigorú böjtjét és gyakorlatait. Pár 
nap múlva egy bódhi fa alatt elérte a 
tökéletes megvilágosodást.

Ezt az embert hívták Buddhának, 
vagyis Felébredettnek. A Buddha 
nyolcvan éves koráig tanított és segí-
tett az embereknek megtalálni a he-
lyes utat egy boldogabb, felébre-
dettebb élethez. Tanítását a következô 
mondattal kezdte: Ha meg akarod ér-
teni a világegyetem természetét, ak-
kor tekintsd úgy, mint amit egyedül a 
tudat teremt. Ez a tanítás még nagyon 
meghaladta tanítványai képességét, 
ezért a Tant felosztotta, hogy köny-
nyebben érthetô legyen. A Négy Ne-
mes Igazságot kezdte tanítani, melyek 

mondatok lezárják a tudatot, a kérdé-
sek viszont kinyitják azt. Merünk-e 
kérdéseket feltenni magunknak? Ha a 
szívünkre tesszük a kezünket van-e 
bátorságunk megkérdezni, hogy az az 
ember vagyok-e, aki szeretnék lenni? 
Mi a dolgom? Ki a párom? Mi vagyok? 
Ezekre a kérdésekre valódi válasz 
csak belülrôl érkezhet, hiába keressük 
kívül.

Amikor csak azzal foglalkozok, 
amit éppen teszek, amit éppen csi-
ripel a madár, amit éppen húz a 
zenész a fülembe, azt hívják medi-
tációnak.

Buddha halála után pár száz évvel a 
Tan átadási vonala kettévált egy déli 
és egy északi vonalra. A délit nevezzük 
hínajánának (kis jármû), az északit 
mahájánának (nagy jármû). A hínajá-
na követôi azt vallják, hogy csak a 
szerzetesek érhetik el a tökéletes meg-
világosodást, világiak nem. A mahájá-
na tanítás viszont kijelenti, hogy min-
den érzô lény igaz természete a 
buddhatermészet, vagyis a felébredés 
mindenkié, csak ki kell nyúlni érte. 
Keresztényebb megfogalmazásban: 
minden olyan tett, szándék, gondolat, 
ami közelebb visz engem Istenhez, az 
egyben közelebb visz a megvilágoso-
dáshoz, minden olyan döntésem, ami-
vel eltaszítom magam Istentôl, azzal 
elhomályosítom a látásomat. Ha pedig 
nem tiszta a látásom, akkor nem látom 
helyesen a helyzetet és magamat, 
hülyeségeket beszélek, gondolok, csi-
nálok. A hínajána fôként Sri Lankán és 
Dél-Kelet Ázsiában terjedt el, míg a 
mahájána fôleg Tibetben, Kínában, 
Mongóliában, Koreában és Japánban. 
Nem kétséges, hogy ôseink, míg Belsô 
Ázsiában éltek könnyedén találkozhat-
tak Buddha tanításaival. Mégis miért 
nem lettek buddhisták? Talán azért, 
mert a buddhizmus nem térít. Rábízza 
az emberre, hogy maga döntsön, nem 
kényszerít bele senkit dogmák és 
szokások elfogadásába. 

Nem mondja azt, hogy pokolra 
jutsz, ha nem fogadod el a Tant. Ha 
nem tiszta a tudatod pokolra jut-
hatsz, teljesen mindegy, milyen 
vallású vagy. De ha a tudatod tiszta, 
akkor nem kötnek már meg a val-
lások.

Rengeteget lehetne még írni a Feléb-
redettrôl és tanításairól, ahogy írtak is 
és könyvtárakat töltöttek meg. De ha 
ezer életen keresztül olvasnánk is eze-
ket, sokat nem számítana. Mert többet 
ér egy pillanat tisztán látás, mint ezer-
évnyi olvasás. Minél tisztább a pillanat, 
annál kevesebb a szenvedés. Minden-
kinek sok ilyen tiszta pillanatot kívá-
nok!

Bodor Lóránd

Tegnap este Lajoséknál voltunk. Egy 
ideig nyomott volt a hangulat, de aztán 
jött egy távirat, hogy meghalt az 
anyósa.

* * *
Soha többet nem veszek feleségül 

kézilabdás nôt. Bármit vág hozzám, 
eltalál.

* * *
Aki utoljára nevet, annak lassú a 

felfogása.
* * *

Ha azok vagyunk, amit megeszünk, 
akkor én olcsó vagyok, gyors, könnyû 
és ízetlen.

* * *
Zavarban vagyok, mint Ádám anyák 

napján.
* * *

Ön dönt, iszik vagy vezet. De egy-
szerre mind a hármat semmiképp.

* * *
Az anyától való távozás után rein-

karnációt nem fogadunk el.
* * *

Nem örülök, hogy sikerült a keze-
lésem. Tavaly még én voltam Napó-
leon, mostmeg csak Kiss Pista.

* * *
Nem értettem mit mondott a doktor, 

elmehetek, vagy elmebeteg?
* * *

Mi nem haldoklunk. Mi így élünk.
* * *

Kicsi a bors, fôleg az ôrölt.
* * *

Drága szüleim, küldjetek 10.000 Ft-
ot, hogy megnyugodjak, nincsenek 
anyagi gondjaitok.

* * *
Korán keltem, hol az arany?

* * *
A barátnômnek és nekem azonos az 

ízlésünk. Ô engem szeret, én pedig 
magamat.

* * *
Nem tudtam, hogy halott. Azt hittem 

angol.
* * *

Evés közben jön meg a szomszéd.
* * *

Szép és fiatal nôt kell elvenni, mert az 
legalább hamar otthagy.

* * *
Apám kínai volt, anyám japán, én 

meg alig látok.
* * *

Mindenhová elviszem a feleségemet, 
de mindig hazatalál.

* * *
Nagyanyám nagyon kemény asszony 

volt. Három férjet temetett el, pedig 
kettô közülük csak szundikált.

***

a következôk: 1. Létezik szenvedés. 2. 
A szenvedésnek van vége. 3. Van út a 
szenvedés végéhez. 4. Ez az út pedig a 
Nemes Nyolcrétû Ösvény. Ez utóbbi 
lényegében abból áll, hogy az ember 
helyesen ismerje fel a helyzetet, ami-
ben éppen van, helyesen teremtsen 
kapcsolatot a helyzettel és a körülötte 
lévô emberekkel és helyesen csele-
kedjen. Mitôl lesz helyes valami? 
Attól, hogy tisztán látunk, tisztán hal-
lunk, tisztán érzünk, beszélünk, gon-
dolkodunk. Mitôl tiszta egy érzés, egy 
gondolat? Attól, hogy nem zavarja 
meg semmi. Mikor volt a kedves ol-
vasónak utoljára olyan napja, amikor 
úgy csinált valamit, hogy csak azzal 
foglalkozott és semmi mással? Mikor 
gondolkozunk úgy, hogy csak gondol-
kozunk? Amikor ránézünk valamire, 
tényleg csak azt a dolgot látjuk, vagy 
egybôl elôjön az összes emlékünk, 
félelmünk, minden asszociációnk az-
zal a dologgal kapcsolatban? Amikor 
egy dallamot hallgatunk, csak az a dal-
lam van, vagy belekeveredik a zene-
hallgatásunkba az összes aznapi teen-
dônk, az ezernyi múltbéli sérelmünk, 
minden kívánságunk és ragaszkodá-
sunk?

A Buddha tanításait lehet úgy nézni, 
mint valami idegen vallásbéli tant, és 
mint ilyent, kicsit a magunk körén 
kívül tartjuk. Köszönöm szépen, ne-
kem nem kell idegen vallás, én jól 
megvagyok az enyémmel. Egy másik 
lehetséges szemlélet lehet, hogy az 
ember nem válik rögtön buddhistává 
attól, hogyha a tanításain elgondolko-
zik. Mindenki eldöntheti magának, 
hogy melyik hozzáállást szeretné.

Hogyan segíthet nekünk a Buddha 
tanítása mindennapi életünkben? 
Amikor eszel, csak egyél. Amikor 
sétálsz, csak sétálj. Amikor beszélsz, 
csak beszélj. Egyszerûnek tûnik? 
Akkor próbáljuk meg a következô 
húsz másodpercet azzal tölteni, hogy 
csak az újságot nézzük és közben ne 
legyenek gondolataink. Csak lássuk az 
újságot és kész. Gratulálok annak, 
akinek ez sikerült.

Hétköznapjainkban olyan mértékben 
le vagyunk terhelve mindenféle gon-
dolattal, vággyal, érzéssel, emlékkel, a 
saját véleményeink olyan börtönrá-
csokat alkotnak körülöttünk, hogy 
sokszor úgy érezzük nem bírjuk 
tovább. Olyan mértékben azonosulunk 
a félelmeinkkel és ragaszkodásainkkal, 
haragunkkal, hogy már nem is tudjuk 
hol kezdôdünk és hol végzôdünk. De 
tegyük fel magunknak a kérdést: hol 
vagyok én két gondolat között? Mi 
vagyok én, amikor éppen nem gondo-
lok jóra és rosszra?

A buddhista hagyomány arra hívja 
fel a figyelmünket, hogy a kijelentô 
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
Magyar igaztörténet a 

filmvásznon - Gárdonyi Lili 
élete  Ausztráliában.
06:25 Hogy volt?!
Pótszilveszter
07:20 Német nyelvû hírek 
07:30 Orosz nyelvû hírek 
07:35 Kínai nyelvû hírek
08:00 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
08:25 Tanúságtevôk
09:00 A sokszínû vallás
Ferge Béla zenetanár a 

Liszt Ferenc Zenemûvészeti 
Fôiskola Jazz Tanszékén 
végzett.
09:20 Századszor is bejön!- 

A XX. század legnépszerûbb 
tévés kabarétréfái (2013)
10:10 Nem értem a nôket - 

Részleteka kabarémûsorból   
10:40 Angol nyelvû hírek 
10:55 Világörökség Portu-

gáliában (2008)   Sintra
11:25 A harapós férj (1937)   
Magyar romantikus film  

(ff.)  Szereplôk:, Kabos Gyu-
la (dr. Zsengellér Bernát), 
Dajka Margit (Lina) Péter 
és Lina válásuk után is egy 
fedél alatt élnek, mert kép-
telenek megegyezni közös 
vagyonuk ügyében. Mivel a 
férj nem tudja feleségét 
elüldöz-ni otthonról, ügyvéd 
barátja azt javasolja, vigyen 
új asszonyt a házhoz. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Szilveszteri szokások  

Kárpát-medencében (2002)   
13:55 Ízôrzôk (2012)
Magyarpolány Veszprém 

megyében.
14:30 Öt kontinens Gárdo-

nyi Lili élete  Ausztráliában.
15:00 Orvosnégyes (2014)   
1983-ban négy, a zene és a 

mûvészetek iránt elkötele-
zett fiatal belgyógyász meg-
alakította a Semmelweis 
vonósnégyest.
15:30 Roma Magazin
16:05 Domovina
16:35 SEUSO II (2016)
A Seuso-kincset nemcsak 

az ország, de a nemzetközi 
közvélemény is jól ismeri, 
vagy legalábbis hallott róla.
18:20 Szilveszter a Szolnoki 

Szigligeti Színházból    bú-
csúztassák el a 2017-es Óé-
vet, és köszöntsék 2018-at!
20:00 Hogy volt?!
Szilveszter
21:00 Híradó
21:26 V4 Híradó 
21:35 Szervusz Szenes Iván 

tér.  Dôljenek hát hátra, és 
merüljenek el a lelket simo-
gató, borzongató, andalító 
dallamokban.
23:25 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája   
Duró Zsuzsa: Mi is az a 

tehetség?
00:35 Dicsôség a Hôsöknek!
00:40 Az én ’56-om (2016)
Callmeyer Ferenc
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Kívánságkosár - válo-

gatás
02:30 A harapós férj (A 

harapós férj, 1937)
Magyar romantikus film    

.04:05 Hogy volt?!
Szilveszter
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Novum
06:25 Térkép
06:55 Magyar gazda
07:20 Hogy volt?!   A ma-

gyar szinkron Négy és fél 
muskétás – egy film címe 
1935-bôl. A filmgyártás tör-
ténetében nem szerepel a 
legismertebb alkotások kö-
zött, mégis érdemes beszél-
ni róla, hiszen ez volt az elsô 
magyarra szinkronizált film.
08:15 Német nyelvû hírek   
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Önkéntesek
09:10 Evangélikus magazin    
09:45 SEUSO II (2016)
A Seuso-kincset nemcsak 

az ország, de a nemzetközi 
közvélemény is jól ismeri.
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Helyet az ifjúságnak! 

(1995)   Magyar tévéjáték
Szereplôk: Tordy Géza 

(Vezérigazgató), Pap Vera 
(Sári), Dr. Boronkai György, 
az ismert, jóvágású fiatal-
ember valójában egy a har-
minc millió európai munka-
nélküli közül. Egy szép na-
pon azonban föllázad, s úgy 
dönt, hogy az éhhalál helyett 
inkább a bankvezérséget 
választja. Befészkeli magát 
az elnöki titkárságra, s lé-
legzetelállító ügyességgel 
halad kitûzött célja felé...
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Minden tudás
13:45 Hazajáró
14:15 Térkép
14:50 Srpski ekran
15:20 Unser Bildschrim
15:50 Család-barát
17:30 Ízôrzôk (2016)
MezôkomáromSió-menti 

hajdani büszke mezôváros  
18:05 Gasztroangyal - Eszik, 
iszik, sosem alszik... (2013)   
Dödölle Ebben az adásban 

az otthoni éléstár praktikus 
berendezéséhez, és tartal-
mának kialakításához nyújt
19:00 Magyar pop (2010)
20:00 KÁLMÁN IMRE 135 
Kálmán Imre Nemzetközi 

Karmesterverseny
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Duna Retro  A sláge-

rek amilyen hirtelen lecsap-
nak a zenekedvelôkre, a 
legtöbbször ugyan összeállí-
tás szilveszterre.
23:45 Kulturális Híradó
00:15MindenkiAkadémiája    
00:50 Dicsôség a Hôsöknek! 

1956
00:55 Az én ’56-om (2016)
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Kívánságkosár - válo-

gatás
02:25 Helyet az ifjúságnak! 

(1995)   Magyar tévéjáték
Dr. Boronkai György-egy 

szép napon azonban föllá-
zad, s úgy dönt,  inkább a 
bankvezérséget választja. 
Befészkeli magát az elnöki 
titkárságra, s lélegzetelállító 
ügyességgel halad kitûzött 
célja felé...
03:40 P’amende
04:05 Karmesterverseny 

Kálmán Imre Nemzetközi 
Karmesterverseny
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
Jégvarázs
06:25 Kárpát expressz
06:45 Útravaló ism.
07:05 Hogy volt?!
Legendás szerelmek
08:05 Német nyelvû hírek   
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:35 Útmutató
09:05 Így szól az Úr!
09:15 Kereszt-Tények
09:25 Reformáció hétrôl h.
09:40 Tálentum (1999)
Csukás István
10:20 MMA - portré sorozat   

Ne féljetek - Jókai Anna 
élete és mûvészete ôszinte 
vallomása életérôl és mûvé-
szetérôl, a haza és ember-
társai iránti felelôsségérze-
térôl és szeretetérôl.
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Régi idôk mozija 

(1971)   Szereplôk: Csákányi 
László (seriff), Haumann 
Péter (másik stábtag), Kál-
lay Ilona (Norma), Márkus 
László (Ervin), Mensáros 
László (mesélô), Tûnékeny, 
fájdalmas emberi pillana-
tok, különleges hangulatok 
színhelye a mozi-elôcsarnok, 
a nézôtér, a grund, a szál-
lodai szoba - a film gyer-
mek-fôhôsének életterei.Ré-
gi idôk mozijainak sztárjai
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:50 Opera Café
14:20 Magyar Krónika
Jégvarázs Az egykori ma-

gyar jégrevü emlékeit la-
pozzuk fel egy pár korcsolya 
segítségével.
14:55 Család-barát
16:30 Rondó
17:00 Alpok-Duna-Adria
17:35 Ízôrzôk (2016)
Nagyvázsony
18:10 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, sosem alszik... 
(2013)   Batáta Egy különle-
ges növény, melyet az 
ásotthalmi tanyavilágban 
élôk termesztenek. 
19:05 Itthon vagy!
Budapest
19:25 Hazajáró (2015)
Homoród-mente 2. - A 

Nagy-Homoród völgyében
20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül 
22:30 Honfoglaló 
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Dicsôség a Hôsöknek! 

1956
00:45 Az én ’56-om (2016)
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Kívánságkosár - vá-

logatás
02:30 Régi idôk mozija 

(1971)   Magyar tévéfilm 
03:45 Világörökség Portu-

gáliában    AltoDouro
04:05 Szenes Iván írta
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Mesterember
06:25 Iskolapad
06:50 Élô egyház
07:15 Hogy volt?!
Budai Ifjúsági Park
08:10 Német nyelvû hírek   
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:45 Isten kezében
09:15 Katolikus krónika
09:45 A sokszínû vallás
Orvosként Zambiában
Dr. Maszárovics Zoltán 

immunológus, infektológus, 
Feleségével és három fiával 
egy évet töltött Zambiában, 
egy missziós kórházban. 
megismerkedtünk családjá-
val, és munkájába is bepil-
lantottunk.
10:05 MMA - portré sorozat   

Futólépésben… -  BotvayKá-
roly gordonkamûvész A 
portréfilm ritka érzé-keny-
séggel mutatja be a mû-
vészi pálya mögött álló ha-
talmas munkát és elszánt-
ságot.
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Nem zárjuk kulcsra 

az ajtót (1983)   Magyar té-
véjáték  Szereplôk: Bácskai 
János (Sándor),  ifj. Pathó 
István (Imre), Sunyovszky 
Szilvia (Anna), Szélyes Imre 
(Tamás), Temessy Hédi 
(Ilona)Anna, egy fonógyári 
munkás  meghívott a családi 
házukba egy újságírót,Kel-
men Pétert, aki riportot 
akar vele készíteni a gyári 
helyzetrôl. A riport végez-
tével a család gyanakvásba 
kezd a cikkíróval szemben. 
Az apának a látszat családi 
béke nagyon fontos, így 
faggatni kezdi, hogy bízhat-
e benne és nem forgatta ki 
Anna szavait. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Kosár
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:45 Család-barát
16:25 P’amende
16:55 Öt kontinens
Magyar igaztörténet a 

filmvásznon - Gárdonyi Lili 
élete  Ausztráliában.
17:25 Ízôrzôk (2016)
Ócsa Magyar Marika néni 

kedves meghívására érkez-
tünk.
18:05 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, sosem alszik...   
Ásotthalmi disznó-vágás
19:00 Itthon vagy!   Sopron
19:25 Hazajáró (2015)
Felsô-Gömör - A Vályi-

völgytôl Murányig
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül 
22:30 Honfoglaló 
23:35 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Dicsôség a Hôsöknek! 

1956
00:45 Az én ’56-om (2016)
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Kívánságkosár - vá-

logatás
02:30 Nem zárjuk kulcsra 

az ajtót (1983)
Magyar tévéjáték
04:00 Önök kérték
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Unió28
06:20 Itthon vagy!
06:45 Életkor
07:10Hogyvolt?!Szilveszter
 Meghívott vendégeink 

mesélnek ezekrôl a felvé-
telekrôl, személyes szilvesz-
teri élményeikrôl, sôt  a stú-
dióban  is elôadnak egy ak-
tuális mûsorszámot.
08:05 Német nyelvû hírek   
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Gasztroangyal
Eszéki disznóvágás
09:30 Tálentum (2005)
Móser Zoltán fotómûvész 

útjain szerzett élményeirôl, 
távolabbi terveirôl beszél-
getünk.
09:55 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:25 Öt kontinens
10:55 Angol nyelvû hírek
11:10 Franciska vasárnap-

jai (1997)   Magyar filmdrá-
ma  Franciska a negyvenes 
években cselédlány valahol 
vidéken. Beleszeret egy nôs 
emberbe, a szomszéd Lajos-
ba. Hétvégén a férfi moto-
rozni viszi. Aztán jön a há-
ború, a gazdáékat és Lajost 
lágerbe és munkaszolgálatra 
hurcolják. A háború után 
Franciska Pestre megy és 
rendôrnek áll, hogy „valaki” 
legyen. Egy szép napon 
visszatér hozzá Lajos. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA MMA - 
portré sorozat  Rátóti Zoltán 
mindazokra emlékezve ka-
lauzol végig bennünket szí-
nészi pályája és személyes 
élete legfontosabb állomá-
sain.
14:15 Hangvilla   Kétcsel-

lós Szilveszter Devich Ger-
gely és Dolfin Balázs.
14:50 Család-barát
16:20 Hétvégi belépô 

(szombat)    Új idôk, új dalai   
A keringô
18:50 Térkép
19:20 Ízôrzôk    Ecseny
20:00 Mindenbôl egy van 

(2015)   1. Az árverés, 2. A 
hatalomátvétel
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Fábry
22:55 Tóth János   A köny-

velô Magyar sitcom
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30 Gasztroangyal
02:25 RUTTKAI ÉVA 90 
Fotó Háber (1963)
Magyar bûnügyi film  (ff.)  
04:05 A Dal - Visszatekintés 

2012-2017 (2018)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Esély
06:50 Kárpát expressz
07:15 Peru, Chile (2016)
A MACHU PICCHU 2.
07:45 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
08:20 Német nyelvû hírek   
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:55 Önök kérték
09:55 Tálentum (1999)
„Elveszejtett - megtalálta-

tott” - A kaposmérôi refor-
mátus lelkészházaspár
„A hit hegyeket képes 

megmozgatni”
10:30 Noé barátai
11:00 Térkép
11:30 Angol nyelvû hírek
11:50 A Dal - Visszatekintés 

2012-2017 (2018)
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
13:50 A hit kiárusítása - Az 

amerikai templombezárási 
válság (2016)
14:45 Virágzó Magyaror-

szág (2007)   Vasvár Vas 
megye déli részén, a 
Rábával párhuzamosan futó 
dombság.
15:05 Ismerd meg!
16:00 Ismerd meg!
16:55 Hétvégi belépô
18:50 Öt kontinens
19:20 Szerelmes földrajz
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 A boldog festô - 

Müller Árpád (2015)  45 
évesen azonban örökre 
elalszik. A Müller Árpádról 
szóló dokumentumfilm a 
hazai kortárs képzômûvé-
szet ismert szereplôin és 
egy  keresztül mutat be egy 
sokoldalú tehetséget.
22:35 Hogy volt?!
23:30 Kulturális Híradó
00:05 Hangvilla
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 MESEAUTÓBAN - 

VADNAY LÁSZLÓ Mese-
autó ( 1934)  Törzs Jenô Ka-
bos Gyula  Gombaszögi El-
la, Gózon Gyula, Berky Lili, 
Tolnay Klári, Várkonyi Zol-
tán Kovács Vera egyszerû 
kis banki alkalmazott, aki 
sohasem látta a nagyfônö-
köt, Szûcs János vezérigaz-
gató urat. Amikor a csinos 
Vera csak úgy heccbôl egy 
autószalonban ámuldozik az 
autócsodákon, Szûcsnek 
megakad a szemeVerán
03:20 Franciska vasárnap-

jai (1997)   Magyar filmdrá-
ma  Franciska és Lajos 
története
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
06:25 Profit7
06:45 Kék bolygó
07:15 Hogy volt?!
Sebô Ferenc 70!
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
09:45 Tálentum (1999)
Cseh Tamás Egy ezredvégi 

magyar dalköltôt, Cseh Ta-
mást követi a kamera. Az 
énekes hosszú idô után is-
mét színpadra áll, fellépésre 
készül. Nem is akármilyen 
mûsorral: harminc év alatt 
készült dalait adja elô.
10:25 MMA - portré sorozat   

Szívzörej - Portré Stefa-
novits Péterrôl.
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Levelek Margitnak 

(1968)   Magyar tévéfilm  
Szereplôk: Ajtay Andor 
(Szecsey esperes), Iglódi 
István (Munkaszolgálatos), 
Kádár Flóra, Kozák László  
Láng József, Mécs Károly 
Tomanek Nándor A II. vi-
lágháború utolsó szakaszá-
nak néhány napját idézi a 
történet. Egy munkatábort 
egy kiesô tanyára helyez-
nek, ahol pár napig nap-
számban, valamint a temp-
lom tatarozásán dolgoznak 
a munkaszolgálatosok. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:15 Novum
14:45 Család-barát
16:20 Hrvatska Kronika
16:50 Ecranul nostru
17:25 Ízôrzôk (2016)
Monostorapáti  Vannak 

olyan helyek, amelyekre 
születésükkor kiborultak a 
természet szépségeinek bô-
ségkosarai. A Bakony, a 
Balaton-felvidék tanúhe-
gyei, a Káli-medence, a 
Balaton csillogó víztükre.
18:05 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, sosem alszik... 
(2013)   Télen-nyáronErdély
19:00 Itthon vagy!
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül 
22:30 Honfoglaló 
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája    
00:40 Dicsôség a Hôsöknek! 

1956
00:45 Az én ’56-om (2016)
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Kívánságkosár - vá-

logatás
02:30 Levelek Margitnak 

(1968)   A II. világháború 
utolsó szakaszának néhány 
napját idézi a történet. Egy 
munkatábort egy kiesô 
tanyára helyeznek, ahol pár 
napig dolgoznak a munka-
szolgá-latosok. Embertelen 
körül-ményeikrôl Margit-
nak címzett, el nem küldött 
leveleikben számolnak be.
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.



05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:50 Summa
07:15 Hogy volt?!
Színházról színházra - A 

Madách Színház Mary Pop-
pins, Mamma Mia, Mesea-
utó, Volt egyszer egy csa-
pat,  A nyomorultak. 
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:50 Evangélikus riportok    
09:20 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:55 A fény szobrásza - 

Bohus Zoltán szobrászmû-
vész  --- az arányok és a fény 
segítségével hogyan válik 
az üveg mint anyag az alko-
tó szándékának megfelelô 
gondolat közvetítôjévé.
10:55 Angol nyelvû hírek
11:15 A csodacsatár (1956)   
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
Szereplôk: Pongrácz Imre 

Feleki Kamill Ungváry 
László  Kiss Manyi  Sinko-
vits Imre Puskás Ferenc 
Kormányválság fenyeget 
Futbóliában, ha a kedvenc 
futballcsapat továbbra is 
folyamatosan kikap és nem 
lesz kiugró eredménye. Az 
államelnök kiosztja a fela-
datokat.  Duca „feláldozza 
magát” és elmegy Svájcba, 
ahol „megvásárol”egycsoda-
csatárnak hitt magyart…
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Életkor
13:50 Ízôrzôk (2012)
SzigetbecseA Csepel-sziget 

déli részén, Budapesttôl 48 
km-re fekszik Szigetbecse.
14:25 Öt kontinens
14:55 Család-barát
16:30 Roma Magazin
17:00 Domovina
17:35 Ízôrzôk (2016)
Dusnok Bács-Kiskun me-

gyében, a Duna közelében 
fekvô  községben jártunk.
18:10 Hazai érték Gaszt-

roangyal Fácán és vadkacsa 
vadászat mellett a gasztro-
nómiát a lakodalmi csibele-
ve, az erdei gyümölcsös  és 
biraslmapüré is képvideli.
19:05 Hazai érték Itthon 

vagy!  Pannonhalma és Bábolna
19:25 Hazajáró (2015)
Bodzai-havasok - Hadak 

útján a bodzai határszélen
20:00 Hogy volt?!    2017 – 

best of visszatekintés 
2018. elsô Hogy volt?! 

adásával jelentkezünk. 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
 23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája   
00:40 Dicsôség a Hôsöknek! 

1956
00:45 Az én ’56-om (2016)
Bácskai Endre
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Kívánságkosár - válo-

gatás
02:30 A csodacsatár (1956)    
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
04:05 Hogy volt?!    2017 – 

best of visszatekintés 
2018. elsô Hogy volt?! 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

2017. december 28. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Január 8. hétfô Január 9. kedd Január 10.  szerda

Január 11.  csütörtök

Január 12. péntek Január 13.  szombat Január 14.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Novum
06:25 Család’18
06:50 Magyar gazda
07:15 Hogy volt?!
A Csík zenekar
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:50 Református ifjúsági m.
08:55 Református magazin    
09:30 Evangélikus ifjúsági m.
09:40 Úton-útfélen
09:55 Az építkezô ember - 

A Kampis-jelenség  A film-
bôl nemcsak a kaposvári 
városrekonstrukció és a 
Kós Károly Egyesülés létre-
hozóját, hanem a Rudolf 
Steiner nevéhez köthetô 
antropozófia jeles képvise-
lôjét is megismerhetjük. 
Kampis Miklós portréja
10:50 Angol nyelvû hírek
11:10 Rab ember fiai (1979)   

Magyar tévéfilm  ...Erdély-
ország I.Apafi Mihály nagy-
ságos fejedelem országlásá-
nak idején... Apafi fejede-
lemtôl a török újabb sarcot 
kér, s a fejedelem kétszáz 
aranyat küld neki Szitáry 
Kristóffal. Az út feléig elkí-
séri ôt két fia is. Útközben 
betérnek a kalmár Piszliczár 
házába, s ott töltenek egy 
éjszakát, majd reggel már 
csak Szitáry Kristóf folytat-
ja az utat Nagyváradra. A 
pasa örömmel fogadja.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Család’18
13:50 Szerelmes földrajz
14:20 Térkép
14:50 Család-barát
16:30 Srpski ekran
17:00 Unser Bildschrim
17:25 Útravaló
17:40 Hazai érték 
Ízôrzôk (2016)  Nyírmár-

tonfalva a természet és az 
ember kapcsolata még a ré-
gi mederben, egymás köl-
csönös tiszteletével zajlik.
18:15 Hazai érték Gasztro-

angyal - Eszik, iszik, sosem 
alszik... (2013)
Vince-nap Villányban
19:10 Hazai érték Itthon 

vagy!  Székesfehérvár
19:30 Hazajáró (2015)
Moldva 1. - Csángóföldön 

Klézsétôl Pusztináig
20:00 Van képünk hozzá 

(2011)   A Magyar Rádió má-
ig egyik legrégebbi produk-
ciója a Rádiókabaré évtize-
dek óta szórakoztatja ha-
zánk lakosságát. 
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája   
00:40 Dicsôség a Hôsöknek! 

1956
00:45 Az én ’56-om (2016)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Kívánságkosár - válo-

gatás
02:05 Rab ember fiai (1979)    

Magyar tévéfilm
03:35 P´amende (2015)
Arc a tükörben
04:05 Van képünk hozzá 

(2011)    A Magyar Rádió 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
06:25 Kárpát expressz
06:50 Útravaló ism.
07:10 Hogy volt?!   A cir-

kusz világa a mai adása a 
cirkusz világába kalauzolja 
el a nézôket. Vendégeink és 
archív felvételeink segítsé-
gével áttekintjük a magyar 
cirkusz történetét.
08:05 Német nyelvû hírek   
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 A sokszínû vallás
08:55 Kérdések a Bibliában    
09:10 Kereszt-Tények
09:20 Így szól az Úr!
09:40 Tálentum (2000)
Vukán GyörgyA portréfilm 

alapja egy Nádasdladányban 
adott koncert.
10:10 Én a szövésre adtam 

magam  A film a fô ihlet-
forrásként a magyar motí-
vumkincsbôl és a keresz-
tény szimbolikából merítô 
kárpitmûvész életútját és 
ars poeticáját mutatja be.
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 A körtvélyesi csíny 

(1995)   A körtvélyesi csíny, 
egy képviselôválasztási csa-
lás történetét meséli el egy 
szerelmi szál beiktatásával, 
rendkívül tanulságosan és 
szórakoztatóan. A tévéjáték 
Mikszáth Kálmán Két vá-
lasztás Magyarországon cí-
mû regényének alapján 
készült.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:50 Opera Café
14:20 Magyar Krónika
14:50 Család-barát
16:25 Slovenski Utrinki
16:55 Alpok-Duna-Adria
17:25 Hazai érték Ízôrzôk 

(2016)  Nemesnádudvar
 18:00 Hazai érték 
Gasztroangyal - Eszik, 

iszik, sosem alszik... (2013)  
 Pannonhalmán
 19:00 Hazai érték 
Itthon vagy!  Eger
19:25 Hazajáró (2015)
Orbaiszék 1. - Zágontól 

Kommandóig
20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája   
00:40 Dicsôség a Hôsöknek! 

1956
00:45 Az én ’56-om (2016)
Palla Dénes
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Kívánságkosár - válo-

gatás
02:30 A körtvélyesi csíny 

(1995)    Szereplôk: Balázs 
Péter (Martinkó patikus), 
Béres Ilona (Zsuzsanna a 
feleség)
04:05 Szenes Iván írta
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Mesterember
06:25 Iskolapad
06:50 Élô egyház
07:15 Hogy volt?!   A„Zsüti” 

- G. Dénes György slágerei
Járom az utam, Hacacáré, 

Ezt a nagy szerelmet tôled 
kaptam én, Ez történt Lellén 
és még számtalan szerze-
ménye vált slágerré.
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:50 Isten kezében
09:20 Katolikus krónika
09:55 Szemadám György - 

Belsô útjaim  Portré a 70-es 
évek lázadó mûvésznem-
zedékének kalandos életû, 
színes egyéniségû, sok mû-
fajú, a madarak életét szen-
vedélyesen kutató, megörö-
kítô és népszerûsítô képvi-
selôjérôl.
10:55 Angol nyelvû hírek
11:15 II.Richárd (1976)
Magyar tévéfilm  Két 

komplementer személyiség, 
kétféle karakter küzd a 
koronáért: a költôi lelkületû 
II. Richárd és a racionális 
Bolingbroke, aki késôbb IV. 
Henrik néven szerzi meg az 
angol trónt. A hatalmi 
harcból most kimaradnak a 
nôk, a rendezôi koncepció 
kihagyja az eredeti Shakes-
peare dráma nôi szereplôit.
A tévéfilm történetéhez 
hozzátartozik, hogy elké-
szülte után nem került 
képernyôre, mert Edelényi 
János, a film rendezôje, 
elhagyta Magyarországot.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:15 Kosár
13:50 Rúzs és selyem
14:20 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
14:50 Család-barát
16:25 P’amende
16:55 Öt kontinens
17:30 Hazai érték Ízôrzôk 

(2016)Mezôtárkány
A mezôtárkányiak büszkék 

értékeikre. A régmúltból 
örökölt katolikus templom 
védôszentje Szent János 
apostol.
18:05 Hazai érték 
Gasztroangyal  A reggeli
A Gasztroangyalban most 

megtudhatja, mit érdemes 
enni és inni, és milyen új 
ötletekkel dobhatjuk fel 
napunk legelsô étkezését.
19:05 Hazai érték 
Itthon vagy!  Kôszeg
19:25 Hazajáró (2015)
Orbaiszék 2. - A Lakócáról 

Zaboláig
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája   
00:45 Dicsôség a Hôsöknek! 

1956
00:50 Az én ’56-om (2016)
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Kívánságkosár - válo-

gatás
02:30 II.Richárd (1976)
Magyar tévéfilm
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
07:15 Hogy volt?!    2017 – 

best of visszatekintés
2018. elsô Hogy volt?! 

adásával jelentkezünk. 
08:15 Német nyelvû hírek   
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Gasztroangyal 
Szatmár a határon túl 
09:40 Tálentum (2000)
Szipál Martin fotómûvész
10:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:45 Öt kontinens
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Tisztelet a kivételnek 

(1936)   Magyar romantikus 
film  (ff.)  Julián Endre, a 
fiatal játékgyáros léha éle-
tet él. A csapodár termé-
szetû férfi szemet vet Kán-
tor János rendôrfelügyelô 
szép lányára, Verára. Elvi-
szi hétvégi házába, de a lány 
rájön, hogy az aranyifjú 
vele is csak könnyû kalandot 
keres.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 „…Hogy gazdag 

múltunkból építsünk jövôt!” 
Portré Stoller Antal kore-
ográfusról
14:15 Hangvilla    Billentyûs 

fantomok (Ravel) 
14:50 Család-barát
16:20 Új idôk, új dalai
16:50 Hétvégi belépô
18:50 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2012)
Bálványos
20:00 Mindenbôl egy van 

(2015)   Magyar szórakoztató 
mûsor  A profilFifti és Zoli 
között még mindig folyik az 
állóháború, amiért Zoli a 
totónyereményébôl megvet-
te az üzletet. Anikó nyomá-
sára aztán oldódni látszik a 
helyzet, és együtt kezdik el 
kitalálni, mi legyen a cég 
jövôje.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 A Bagi Nacsa Show    
22:35 Tóth János   A stró-

man Magyar sitcom
23:10 Kulturális Híradó
23:40 Opera Café
00:15 Evangélium
00:45 Az én ’56-om (2016)
Füki László
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Gasztroangyal
Szatmár a határon túl 
02:30 RUTTKAI ÉVA 90 
A Hamis Izabella (1968)
Magyar bûnügyi film  (ff.)  
Szereplôk: Ruttkai Éva
03:45 Nyitott stúdió (1993)   
Angelitos
04:05 A Dal - Visszatekintés 

2012-2017 (2018)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Esély
06:50 Kárpát expressz
07:20 Peru, Chile (2016)
KARAJIA
07:45 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:50 Önök kérték
09:50 Tálentum (2000)
Márk Tivadar jelmezter-

vezô Kiváló és Érdemes 
Mûvész  az Operaház 
jelmeztervezôje és örökös 
tagja volt. 
10:25 Noé barátai
10:55 Térkép
11:30 Angol nyelvû hírek
11:50 A Dal - Visszatekintés 

2012-2017 (2018)
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
13:50 A Nagybereki Állami 

Gazdaság után (2013)
Magyar dokumentumfilm  
14:20  Az utolsó hadifoglyok 

(2014)  Magyar dokumen-
tumfilm  Sárospataki Refor-
mátus Kollégium Nagy-
könyvtárának rendkívül 
értékes könyvgyûjteménye.
14:55 Ismerd meg!
15:55 Ismerd meg!
16:50 Hétvégi belépô
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
Máramaros környékére 

utazik, ahol Marcsi bepil-
lant az ott élôk hétköznap-
jaiba. Kiderül, hogyan élnek 
azon a vidéken a szórvány 
magyarok, hogy kerülnek a 
környékre angolok, és 
milyenek a helyi receptek.  
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Felvidék ( Horná 

zem, 2014)   Szlovák 
dokumentumfilm
 23:00 Hogy volt?!
Sanzonok és kuplékKöny-

nyed dallamok, ismert me-
lódiák, a mulatók külön-le-
ges hangulata.
00:00 Kulturális Híradó
00:30 Hangvilla   Mozart és 

Haydn kapcsolatáról
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35  MMA portrék
02:30 MESEAUTÓBAN  - 

VADNAY LÁSZLÓ 
Csókolj meg,  édes! (1932)   
Magyar játékfilm  (ff.)
Szobi, az öreg kocsmáros 

fiatal szolgálóját, Julit 
akarja feleségül venni. 
03:45 Tisztelet a kivételnek 

(1936)    Magyar romantikus 
film  (ff.) Reményi bácsi  
összeboronálja a fiatalo-
kat...
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
06:25 Profit7
06:50 Kék bolygó
07:15 Hogy volt?!   Voltegy-

szer egy gyermekszínház
A Bartók Gyermekszínház
08:10 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:15 Tanúságtevôk
09:50 Tálentum  Gózon 

Francisco filmoperatôr egy 
magyar apától született ve-
nezuelai operatôr, aki Ma-
gyarországon tanulta a 
szakmát. Tizenöt éve él Bu-
dapesten, de minden évben 
Venezuelában is dolgozik. 
Itt van családja, ott a bará-
tai.
10:25 A király - Portréfilm 

Király Leventérôl  színmû-
vész ôszinte vallomása éle-
térôl, szerepeirôl, meghatá-
rozó rendezôirôl, örömeirôl 
és félelmeirôl.
11:20 Angol nyelvû hírek
11:35 Hungarian Dracula 

(1983)   Magyar tévéfilm
Böszörményi Géza tévé-

filmje 1953-ban játszódik. 
Kovács Lajos, az egykori 
profi bokszoló, aki a háború 
elôtt Hungarian Dracula 
néven bejárta a fél világot, 
most egy gyárban melózik. 
A munkatársai állandóan 
ugratják, fiatal feleségére 
sok férfinek fáj a foga. Egy 
nap hívatják az igazgató-
ságra, majd egy lefüggö-
nyözött autón az Államvé-
delmi Hatóságra viszik. 
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:50 Noé barátai
14:20 Novum
14:50 Család-barát
16:25 Hrvatska Kronika
16:55 Ecranul nostru
17:25 Hazai érték 
Ízôrzôk (2016)  Kunhegyes
 18:05 Hazai érték Gaszt-

roangyal   Leves párbaj
19:05 Hazai érték 
Itthon vagy!  Miskolc
19:30 Magyarország, sze-

retlek! (2018)
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó 
21:35 Ridikül
22:35 Honfoglaló
23:30 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Dicsôség a Hôsöknek! 

1956
00:50 Az én ’56-om (2016)
00:55 Himnusz
01:00 Angol nyelvû hírek
01:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
02:10 Hungarian Dracula 

(1983)    Magyar tévéfilm
 Kovács Lajos, az egykori 

profi bokszoló, aki a háború 
elôtt Hungarian Dracula 
néven bejárta a fél világot, 
most egy gyárban melózik..  
Nagy nehezen rábeszélik, 
hogy álljon ki a Postások 
fiatal reménységével.
03:20 Nyitott stúdió (1995)   
A Rományi Rota zenekar 

mûsora
03:35 Magyarország, sze-

retlek! (2018)
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

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


