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A kormány 7 milliárd forintot 
nyújt a Lánchíd felújítására

A fôváros kérésének megfelelôen a kormány 7 milliárd forinttal támogatja a 
Lánchíd és a mellette lévô alagút felújítását --- ismertette sajtótájékoztatóján a 
Miniszterelnökséget vezetô miniszter.

A kabinet ugyanakkor azt kéri, hogy a felújítást ne tartson tovább másfél 
évnél --- tette hozzá Gulyás Gergely, aki hangsúlyozta: ez mûszakilag 
megvalósítható, bár kétségtelenül jelentôs szervezést igényel. Hozzátette: a 
felújítás végére megújul a híd pesti oldalán lévô Széchenyi tér is. 

Gulyás Gergely azt is bejelentette, hogy január 1-jétôl mintegy 5,8 százalék-
kal emelkedik az e-útdíj, a plusz bevétel pedig közvetett formában egy „falusi 
útalapba” fog befolyni, ami lehetôséget biztosít arra, hogy a legkevésbé fejlett 
falusi útszakaszok fejlôdjenek.

Magyar Posta: 
Minden iskolába idôben 

megérkeztek a tankönyvek
A posta több mint 12 millió tankönyvet szállított ki határidôre 4108 iskolába 

--- közölte a Magyar Posta Zrt. szóvivôje  az MTI-vel. Tájékoztatása szerint a 
szállítás augusztus 1-én kezdôdött és 22 nap alatt sikerült befejezni.

A kollégák naponta átlagosan mintegy 200 iskolába mentek el, hogy 
átadják a tankönyveket --- tette hozzá a szóvivô.

A közleményben idézik a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) ügyvezetô 
igazgatóját, Tôczik Zsoltot, aki azt emelte ki, hogy a tankönyvek kiszállításában 
a legnagyobb kihívás minden évben a rendelkezésre álló idô rövidsége. A 7500-
8000 raklapnyi tankönyvet július végéig kellett az iskolai igényeknek megfe-
lelôen legyártatni, majd az üllôi és a celldömölki raktárba szállítani és iskolán-
ként szétválogatni, csomagolni.

A Kello ügyvezetô igazgatója aláhúzta: a teljes sikerhez olyan megbízható 
partnerek kellenek, mint a Magyar Posta, amely a megállapodott határidôre 
teljesítette a tankönyvek kiszállítását.

Szeptember közepétôl kezdôdik az addig leadott iskolai pótrendelések kiszál-
lítása, amely szintén a Kello és a Magyar Posta együttmûködésében zajlik.

A nagy sikerû Csíksomlyói 
passióval tízállomásos turnét 

tervez a Nemzeti Színház
A Csíksomlyói passió címû nagyszabású produkcióból tízállomásos turnét 

tervez a Nemzeti Színház, amely a jövô évadban bátor, kompromisszumok 
nélküli programmal várja a közönséget --– errôl Vidnyánszky Attila igazgató 
beszélt az M1 aktuális csatorna szerdai mûsorában.

A Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Csíksomlyói passió 
címû elôadásának szabadtérre átalakított verzióját

25 ezer nézô látta a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben, a csík-
somlyói pünkösdi zarándoklat helyszínén, augusztus 18-án. A produkció társ-
rendezô-koreográfusa Zsuráfszky Zoltán, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
vezetôje, rendezôje Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója 
volt. Az elôadást a Duna televízió közvetítette.

A Krisztus szenvedéseit elbeszélô darabbal az erdélyi bemutató után a ter-
vek szerint turnéra indul a társulat --- hangzott el a mûsorban.

Számomra ez a legfontosabb színházi történet, ami eddig az életemben 
zajlott --- mondta Vidnyánszky Attila, hangsúlyozva, hogy az elôadás életre 
szóló élményt adott mindannyiuknak. Mint hozzátette, a produkciót szeretnék 
bemutatni Magyarországon több helyszínen és külhoni területeken is.

A mûsorban a Nemzeti Színház most induló évadának bemutatóiról is beszélt 
Vidnyánszky Attila. Színre viszik Az ember tragédiáját, amelyet már igazgatása 
harmadik évében szeretett volna megtenni. Az ember tragédiáját folyamatosan 
rendezi, legalább öt féle változatban színpadra állította már --- mondta, hozzá-
téve, hogy a színházat ezúttal arénává alakítják, a játékteret körbeülik a nézôk.

A darab próbái már zajlanak. Az igazgató felidézte, hogy a Gyulai Várszín-
házzal együttmûködésben a nyáron Szász János rendezésében mutatták be 
Székely János Caligula helytartója címû mûvét. A produkciót adaptálják a 
Nemzeti Színház színpadára, ez lesz az elsô bemutatójuk.

Viktor Rizsakov Ivan Viripajev Álomgyár címû darabját állítja színpadra. 
Az orosz író Részegek címû darabját nagy sikerrel mutatta be korábban a szín-
ház -– mondta az igazgató, kiemelve, hogy az Álomgyár parádés szöveg, görbe 
tükör a filmek által meghatározott, ameri-kai életérzéssel átitatott valóságunkról.

Othello, a velencei címmel William Shakespeare darabját Kiss Csaba 
rendezésében játsszák. Az igazgató kiemelte, hogy a társulathoz visszatérô 
rendezôk között lesz Kiss Csaba mellett Csiszár Imre, Silviu Purcarete és David 
Doiasvili.

Az egész évad szerintem parádés, bátor, kompromisszumok nélküli - mondta 
Vidnyánszky Attila. Az igazgató rendezésében a Tragédia mellett a Rocco és 
fivérei, Földes László Hobo mûve, a Hé, magyar Joe! és a Sára asszony látható 
az új szezonban.

A Sára asszonyt, Döbrentei Sarolta darabját a marosvásárhelyi Spect-
rum Színházzal közös produkcióban viszik színre, és Marosvásárhelyen és 
Budapesten is játszani fogják.

Silviu Purcarete rendezésében ezúttal a Meggyeskertet mutatják be. 
Csehov drámáját parádés szereposztással láthatja a közönség.

Cserhalmi György rendezésében Örkény István Macskajáték címû 
mûvét látható. Örkény életmûvének meg kell jelennie a Nemzeti Színház reper-
toárján --- hangsúlyozta Vidnyánszky Attila, megjegyezve, hogy a darab a 
színészek számára remek játéklehetôséget kínál.

Kiemelte, hogy a jövô évad darabjai a színészekre építenek: szintén remek 
lehetôség számukra Molière Tartuffe címû darabja, amelyet David Doias-
vili állít színpadra. Az ismert grúz rendezô remek formamûvész, különleges 
produkcióra számíthatnak a nézôk --- tette hozzá.

Az idei évad mûsorában helyet kapott még Robert Bolt Egy ember az 
örökkévalóságnak címû drámája is, amely Csiszár Imre rendezésében 
látható.

(Folytatás a 3. oldalon)

DÉLIBÁB
A második negyedévben a legnagyobb 

éves GDP-növekedést az uniós statisz-
tikusok szerint Lengyelország érte el az 
egész EU-ban, a második legnagyobbat 
pedig Magyarország. Nem csoda, hogy a 
balliberális „szakértôk” inkább hallgat-
nak.

Tapsolnak a statisztikához értô szak-
emberek a legfrissebb adatokat látva, a 
számok ugyanis azt mutatják, hogy a 
hazai gazdaság állapota kiváló. A hozzá-
értôk nem gyôzik hangsúlyozni, hogy a 
honi GDP változása olyannyira kedvezô, 
hogy arra ôk még csak gondolni sem 
igen mertek. A sorjázó megszólalások 
olvasgatása közben akadhat azonban 
némi hiányérzet: valamilyen okból ed-
dig nem emelkedtek szólásra az igazi 
„szakemberek”, a balliberális szószólók. 
Azok a figurák, akik bármilyen adatról 
azonnal bebizonyítják, hogy az Orbán-
kormány gazdaságpolitikája kudarc, 
tragédia és sorscsapás.

S hogy hiába a magas érték, az semmit 
nem ér, ráadásul egészségügy, korrup-
ció meg kivándorlás. Ugyanez a képes-
ség kellett néhány évvel ezelôtt ahhoz is, 
hogy egyesek erôteljesen bólogassanak 
azokhoz a balliberális nagyotmondások-
hoz, amelyek dübörgésrôl, pumaugrásról 
és az egyre növekvô jólétrôl szóltak.

Persze nem baj az, hogy a károgás 
most –-- kivételesen –-- nem zavarja a 
hétköznapokat. A hôség épp eléggé 
megviseli a szervezetet, balos délibábok-
ra a legkevésbé sincs szükség.

(Magyar Idôk)

VASCSÔVEL, 
KALAPÁCCSAL 

VERTE MINDSZENTY 
SZOBRÁT

Vascsôvel és kalapáccsal esett neki 
egy Komáromban lévô szobornak egy 
34 éves komáromi férfi augusztus 25-én 
éjjel. K. Miklós ütötte-verte a szobrot, 
amibôl több darab le is tört. A férfi cse-
lekményével több milliós kárt okozott a 
mûemlékben –-- írja a police.hu.

A portálra feltöltött képek alapján jól 
beazonosítható az a Mindszenty Józsefet 
ábrázoló szobor, amelyet 2016-ban adtak 
át.

Mint tudjuk, a bíborost 1948-ban koholt 
vádak alapján börtönözték be a kommu-
nisták, az ÁVH kínzómesterei napi rend-
szerességgel verték és gyötörték min-
den elképzelhetô és elképzelhetetlen 
módon.

Csak egy rövid emlékeztetô: „Életem 
legboldogabb pillanata volt ez„ –-- mond-
ta egy teljes erôbôl végrehajtott, a bíbo-
ros gerincére mért rúgás után egy parti-
zán.
Mindszenty József vörös posztó volt a 

kommunisták és az általuk irányított 
csôcselék szemében. Bár szerencsére 
már nem övék a hatalom, a szaguk még 
érezhetô, és az általuk teremtett proletár 
szellemnek is bôven maradt nyoma. A 
hetven évvel ezelôtti pofonokat osztó 
kezeket ugyanaz a lélek, vagy inkább 
lelketlenség mozgatta, amely most a 
vascsôvel és kalapáccsal sújtott le a 
Mindszentyt ábrázoló alkotásra – és 
rajta keresztül sokunkra.

Saját bevallása szerint K. Miklós a dü-
hét akarta levezetni a szobor meggya-
lázásával és több más hasonló rongálás-
sal, amit az elmúlt napokban követett el.

Nem tudjuk, K. Miklós miként él, miért 
volt dühös, mit csinál szabadidejében, 
milyen vallású, milyen politikai beállí-
tottságú, mi vezérelte a hivatalosan ron-
gálásnak nevezett barbarizmus. Nem is 
fontos.

Lehet, hogy nem tud róla, de mostani 
tette a kommunizmus itt élô maradéka. 



Repülôgéproncs bukkant fel 
az apadó Dunában

A második világháborúban lelôtt amerikai harci repülôgép roncsát fedezték 
fel a Dunában a folyó alacsony vízállásának köszönhetôen, a megmaradt dara-
bokat kiemelték, és a RepTár Szolnoki Repülômúzeumban helyezték el --- 
közölte Csepka Zsuzsa, a közgyûjtemény munkatársa.

A Dunából kilátszó repülôroncsról a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumhoz, 
valamint a Magyar Roncskutató Egyesülethez érkezett bejelentés. Az elôkuta-
tások során kiderült, hogy a repülôgép szárnyának 4 méteres fôtartója a motor-
tartó bak bekötésével együtt fekszik a mederbe ágyazódva --- mesélte Csepka 
Zsuzsa. Mivel fennállt a roncs eltûnésének lehetôsége, az engedélyek beszerzése 
után a szakemberek kiemelték.

A repülôgéphez kapcsolódó írásbeli dokumentumok arról tanúskodnak, hogy 
1944. július 30-án az amerikai 15. Légihadsereg 485. Bombázó csoportja a Dunai 
Repülôgépgyárat támadta. Frank Wodzinski fôhadnagy B-24G típusú repülôgé-
pét a célra tartva eltalálta a légvédelem.

A bombázó függôlegesen zuhanni kezdett, majd becsapódott a Dunába. A 
zuhanást a legénységbôl egy katona élte túl.

Rekord alacsony 
a hazai munkanélküliség

Rendkívül jó adatokat közölt a Magyar Központi Statisztikai Hivatal a ma-
gyar foglalkoztatási adatokról. Egyre közelebb a 70 százalékos foglalkoztatottság, 
jelenleg közel 4,5 millióan dolgoznak Magyarországon.

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a magyar foglalkoztatottságra és 
munkanélküliségre vonatkozó legfrissebb adatokat.

Foglalkoztatottság
A KSH tájékoztatása szerint a május-júliusi idôszakban a foglalkoztatottak 

száma 4 millió 484 ezer fô volt. Ez 50 ezer fôvel több, mint egy évvel korábban.
Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatási ráta a vizsgált három hónapban 69,4 

százalékos volt. A 4,484 millió fôs létszám 1,1 százalékkal magasabb, mint 
tavaly ilyenkor volt.

További jó hír, hogy a növekedés jelentôs része (92 ezer fô) az elsôdleges 
munkapiacon történt, ezzel párhuzamosan a közalkalmazottak száma 37 ezer 
fôvel csökkent.

Uniós szemmel is kiemelkedô a magyar foglalkoztatottság, hiszen a közösség 
a 20-64 éves korcsoportban 75 százalékos foglalkoztatottsági arányt vár el 2020-
ra. Ehhez képest Magyarországon már most 74,6 százalékos ez az arány.

Munkanélküliség
A munkanélküliség a 2018. május-júliusi idôszakban 27 ezer fôvel csökkent 

tavalyhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliségi ráta 3,6 százalékos 
volt az említett idôszakban. Ez az Európai Unió harmadik legalacsonyabb adata. 
A munkanélküliség átlagos idôtartama 15,5 hónap volt, a munkanélküliek 38,1 
százaléka legalább egy éve keresett állást, vagyis tartósan munkanélküli volt.

A munkanélküliek száma 166 ezer fô volt.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilván-

tartott álláskeresôk létszáma 6,3 százalékkal, 257 ezer fôre csökkent.
Mire lehet számítani?
Horváth András, a Takarékbank elemzôje szerint a foglalkoztatottak száma 

várhatóan idén a nyári hónapokban átlépi a 4,5 millió fôt. Erre az 1980-as évek 
eleje óta nem volt példa.

Az aktív korú népesség létszáma alapján ez további 250-300 ezer új munka-
helyet jelent, ezt követôen lenne kijelenthetô a teljes foglalkoztatottság.

Fontos megemlíteni, hogy a magyar gazdaság továbbra is közel 500 ezer fôs 
munkaerôtartalékkal rendelkezik az inaktívak jelentôs számát, a közfoglalkozta-
tottak, a külföldre ingázók és a munkanélküliek számát tekintve.
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HÍREK
Gulyás Gergely  

aggasztónak nevezte 
Kárpátalja jelenlegi helyzetét

Gulyás Gergely a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei és diaszpórában élô 
egyetemi diákvezetôknek szóló táborában helyesnek nevezte azt a magyar kor-
mányzati célkitûzést, hogy minél több határon túli magyar ember érezze úgy, 
boldogulni tud a szülôföldjén. Úgy vélte, ezzel nem ellentétes a külföldi tanulás, 
akár fiatalon a munkavállalás sem.

Elôadásában rámutatott, hogy a rendszerváltozás „sokkhatása” után a ma-
gyarság nehézségei megmaradtak az egész Kárpát-medencében. Mindenki azt 
gondolta, hogy a demokratikus szabadság kivívásával természetes lesz az anya-
nyelven való tanulás, de a nacionalista politika felerôsödött a környezô orszá-
gokban, ami a magyarság integrációját és a gyökerek elvágását célnak te-
kintette.

A miniszter kiemelte, hogy ma már sokkal jobb a helyzet minden téren, külö-
nösen azért, mert Magyarország gazdaságilag megerôsödött. Márpedig az 
anyaország gazdasági erejének a külpolitikai érdekérvényesítésben is jelentôs 
szerepe van –-- fûzte hozzá.

A miniszter szerint egyértelmû célja a Kárpát-medencei gazdaságfejlesz-
tésnek, hogy az anyaország segítse a magyarságot a szülôföldön boldogulásban, 
ebben pedig a regionális magyar nagyvállalatok jelentik a kulcsot: megerôsöd-
tek ugyanis annyira, hogy ott terjeszkedjenek, ahol sok magyar él. Példaként a 
Mol-t és az OTP-t említette.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta: kulcsfontosságú a magyar 
kormány számára, hogy Marosvásárhelyen a magyar nyelvû orvosképzés meg-
maradjon. Közölte: kérték Romániát, hogy ne lépjen fel a magyar nyelvû okta-
tással szemben, ugyanakkor belpolitikai instabilitás van az országban, ami 
gyakran a „magyar kártya” kijátszását, magyarellenes intézkedéseket hoz ma-
gával.

A miniszter elmondta, amennyiben az orvosi kart mégis beolvasztják a ro-
mán egyetembe, végsô megoldásként a Sapientia Egyetemen indítanak magyar 
nyelvû orvosi kart.

A szlovák belpolitikai válsággal kapcsolatban kifejtette: a V4-ek együttmû-
ködése szempontjából bármely kormány meggyengülése a visegrádi kohéziót 
gyengítheti. Magyarország abban érdekelt, hogy mindenhol stabil kormány 
legyen, és jelenleg Szlovákiában is stabilnak látszik a kormányzat.

A politikus úgy látja, hogy ezzel szemben Romániában nincs stabilitás, ami 
nem segíti a két ország kapcsolatának erôsödését. Megjegyezte: a román példa 
felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar politikáról a magyar választópolgá-
roknak kell dönteniük, mert ha külsô erôk beavatkoznak, az rendkívüli veszélyt 
jelent az ország egészére.

Gulyás Gergely aggasztónak nevezte Kárpátalja jelenlegi helyzetét.
„A Majdan óta a helyzet csak rosszabb lett” –- fogalmazott, hozzátéve: jelen-

tôsen megnôtt a magyarellenesség a növekvô kilátástalanság miatt.
Magyarország feladata a folyamatos segítségnyújtás, és ezen a téren nincs 

ok a szégyenkezésre –- vélekedett.
Közölte, hogy az elmúlt években elértéktelenedtek a fizetések Ukrajnában, 

ezért a férfiak külföldre mentek dolgozni, ami hosszú távon a magyarság lélek-
számára „tragikus hatással lesz”, amit tovább ront az anyanyelvi oktatás tiltása 
is. Utóbbi ellen a magyar kormány minden eszközzel fellép, az Ukrajna-NATO 
tárgyalásokat is blokkolják addig, amíg nincs megnyugtató megoldás.

A Rákóczi Szövetség 30. alkalommal szervezi meg egyetemi diákveze-
tôknek szóló táborát augusztus 20. és 25. között, Királyszálláson.

A résztvevô mintegy száz fiatal a kulturális és szabadidôs rendezvények mel-
lett elôadásokat hallgat. Az elôadók között van Boross Péter korábbi minisz-
terelnök, Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Intézet Igazgatója, Takaró Mi-
hály irodalomtörténész, Benedek Fülöp, az OTP Bank elnöki fôtanácsadója, 
ügyvezetô igazgatója, Kalmár Ferenc András, a Magyarország szomszédság-
politikájának fejlesztéséért felelôs miniszteri biztos, Menyhárt József, az 
MKP elnöke, valamint Gubík László, a felvidéki Esterházy Akadémia vezetôje.
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(Folytatás a 2. oldalról)

Bár nem állunk rosszul, de sok munka 
lesz, amíg ezt a sötét eszmét végleg elûz-
zük.

(Magyar Idôk)

CSÚCSRA JÁRATOTT 
MAGYARGYÛLÖLET
Vége van az uborkaszezonnak. Ennek 

legfôbb ismérve, hogy a ballib megmon-
dóemberek magasabb fokozatra teker-
ték a magyargyûlölet potméterét.

A HVG bülbülszavú üdvöskéje, Hont 
András számos esetben bizonyította, 
hogy lábbal tipor és semmibe vesz min-
den olyan értéket, amit a polgári, ke-
resztény, nemzeti oldal magáénak érez. 
Ezúttal egy szép, kerek gyûlöletgombóc-
publicisztikába gyúrta össze mindazt, 
amit tiszta szívbôl gyûlöl.

Volt itt minden, Szent István, keresz-
ténység, turanizmus, finnugrizmus, 
éheztetett migránsok, Kurultaj, na és 
persze az ominózus keresztek az Or-
szágházon. Végsô konklúzióként, az el-
maradhatatlan, sejtelmes utalás: „(…) 
Ilyen egyébként utoljára 1938-ban for-
dult elô.” A visszatérô mantra, a háttér-
ben felsejlô szélsôjobb sötét árnya ismét 
felszínre tört.

Csakhogy a ballibek hamis, igaztalan 
kártyája mára már hatástalan, immunis-
sá vált vele szemben a magyar társada-
lom.

Hont András ezek szerint behunyt 
szemmel jár-kel az országban és a fi-
gyelmét ez az „apró” tény elkerülte.

Úgy látszik olyan, mint a jó bourbon, 
aki semmit sem tanul, és semmit sem 
felejt.

(Magyar Idôk)

ELTÛNHETNÉNEK
Értéknek tartom az MSZP–Párbeszéd 

szövetségét, ezért a közös indulást támo-
gatom az európai parlamenti választáson 
–-- errôl beszélt a minap Karácsony Ger-
gely ellenzéki vezér. Úgy fest, keserves 
idôszak jön.

Hogy mi az érték s mi nem, arról hosz-
szan lehetne diskurálni, ahogy arról is, 
melyek a szavahihetô politikus lényeges 
ismérvei. Feltételezhetô, hogy az elôbbit 
nem az ellenzék környékén keresnék 
sokan, miként az is valószínû, hogy 
utóbbiak kapcsán nem Karácsony Ger-
gely neve ugrik be elsôre a szavazók 
méretes csoportjának. De most nem is 
ez a lényeg.

Az elkövetkezôkben két voksolást is 
tartanak idehaza. Mint minden szavazás 
elôtt, ezúttal sem ártana, ha az indulók 
legalább nagy vonalakban elárulnák, ho-
gyan is képzelnék el a világot, ha pozí-
cióhoz jutnak. A kormánypártok állás-
pontja kapcsán nincs sok kérdés, és na-
gyon úgy fest, hogy az ellenzék is marad 
eddigi nyomtávján, s ezután is kizárólag 
azzal lesz elfoglalva: ki kivel indul.

Bár sokaknak teljességgel érdektelen, 
hogy Jobbik és LMP, vagy MSZP és Pár-
beszéd, vagy mind együtt, vagy mind 
külön, az meg még kevesebbeknek fon-
tos, hogy kell-e Gyurcsány Ferenc, s 
kinek meg mire. De érdektelenség ide, 
émelygô gyomor oda, az ellenzéki össze-
borulásoktól és szakításoktól ezúttal 
sem menekülhet senki. Hömpölyög 
majd a hír, mint a víz.

Ki-ki próbálkozhat persze a csap elzá-
rásával, ám a siker kétséges. A legjobb 
inkább az lenne, ha néhány politikai 
szereplô –-- szigorúan az értékek mentén 
–-- gyorsan szögre akasztaná sokat for-
gatott köpönyögét.

(Magyar Idôk)

Kedves Pártoló Tagság!
Szeretettel meghivjuk Önöket a

2018. szeptember 15-én,
szombaton du. 3 órakor

Magyar Központban,
(760 Boronia Rd. Wantirna 3152)

a Templom alatti Társalgóban 
tartandó évi Közgyûlésre.

Tisztelettel
Az újonnan megalakult 

MHTV vezetôsége
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LügenpresseA német média igazán tanulhatott 
volna az elmúlt három évbôl

„Szászország lényegében a német 
Magyarország. A Kelet, amely nem 
akar tudni a Nyugat liberális demok-
ráciájáról. A Nyugattól csak pénzt 
akarnak, értékeket nem” – ezt írta a 
minap a Spiegelben Jakob Augstein. 
Az egyik legvéresszájúbb német heti-
lapban, amelynek legújabb címlapján 
lényegében lenácizzák az egész kelet-
német tartományt. A Spiegel mindig 
élen jár a status quo védelmében, or-
dítva nácizik, diktátorozik, szapulja 
Magyarországot, Oroszországot, mi-
kor kin kell csattannia az ostornak. A 
cikkeibôl és címlapjairól sütô elitista 
megvetést és uszítást már régen ki 
kellett volna vetnie magából a német 
sajtónak, de miért is tennék, ha szinte 
az egész mainstream ebbe az irányba 
tart, ki mekkora intenzitással. Saját 
hibáikkal való szembenézésük azon-
ban legfeljebb a közvélemény nyomá-
sára lángol fel néha, de épp a napokban 
bizonyították, hogy semmit sem vál-
toztak azóta, hogy annak idején el-
sunnyogták a kölni szilveszter való-
ságát.

Azóta, hogy augusztus 26-ára virra-
dóra migránsok halálra késeltek egy 
fiatal német családapát, Daniel Hilli-
get, a német mainstream média és a 
vezetô politikusok elképesztô erôket 
mozgatnak meg, hogy eltereljék a fi-
gyelmet a tüntetések okáról. A baj 

olvasatukban nem a gyilkosság, hiszen 
hát bûncselekmények mindig is vol-
tak, európaiak is ölnek embert – az 
igazi baj a Németországot veszélybe 
sodró barna rettenet. Mindez nem új. 
Három éve is voltak zöldpárti politiku-
sok Nyugaton, akik képesek voltak azt 
mondani, hogy az igazi veszélyt nem a 
terrorcselekmények jelentik, hanem a 
jobboldal erôsödése. Ahogy Röszkénél 
is láthattuk, hogyan tornyosul két tu-
cat fotós egy síró gyerek fölé, hogy 
aztán így manipulálják az olvasókat. 
Ugyanezzel a logikával a német sajtó 
figyelme a többezres tömegben fel-
bukkanó balhézó szélsôségesekre irá-
nyult, velük azonosították az általános 
elégedetlenséget. Nyilvánvalóan nem 
karlengetô kopaszokból állt az egész 
tömeg, de a logika tovább megy: a tün-
tetést az Alternatíva Németországnak 
és az iszlamizációellenes Pegida is 
szervezte, ôk pedig Spiegelék szerint 
természetesen nácik, szóval aki a hívó 
szavukra utcára megy az... értik, ugye. 
Lutz Bachmann Pegida-alapító írta 
Telegram-csatornáján – azon a kö-
zösségi felületen, ahol nem tiltják le 
percenként a jobboldaliakat –, hogy 
míg a menekültek, a muszlimok, az 
iszlám, a menekültek által elkövetett 
bûncselekmények és a G20-csúcs alatt 
randalírozó antifák esetében muszáj 
differenciálni – a chemnitzi tüntetésen 

azonban mindenki náci. Ennél pon-
tosabban nehéz megfogalmazni a né-
met média hozzáállását.

A németeknek és különösen a le-
nézett keletnémeteknek kezd elegük 
lenni, és akkor is hazug sajtónak, 
Lügenpressének fogják nevezni a né-
met médiát, ha azért lenácizzák ôket. 
A Chemnitz kapcsán felszínre tört fe-
szültség az országban európai szinten 
is létezik. Jól ismerjük ezt a nyugati 
liberális politikusok kioktatásaiból, a 
Sargentini-jelentés hazugságaiból és a 
brüsszeli eljárásokból mi is és a ré-
giónk is. Ahogy a nyugatnémetek egy 
része, a liberálisok által dominált mé-
dia lenézi és megalázza a keletieket, 
ugyanúgy bánnak a visegrádiakkal, az 
„új tagállamokkal” is. Sem a lenézés, 
sem pedig a problémák következetes 
eltagadása és a vádaskodás nem oldja 
meg Európa problémáit.

A német média igazán tanulhatott 
volna az elmúlt három évbôl. Három 
éve Röszkénél még találtak szomorú 
gyerekarcokat, idén Ceutánál azonban 
nincs olyan trükk, amitôl a rendôröket 
fekáliával hajigáló, akkumulátorsavval 
lelocsoló, ôrjöngô fiatal afrikai férfiak 
elesett nôknek és gyerekeknek tûn-
nek. Nem lehet örökké hazudni.

Ôry Mariann
(Magyar Hírlap)
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Az elmúlt 
hét

ÖTVEN ÉVE
A hazai közvéleményt persze sem-

mirôl sem tájékoztatták, a másnapi 
Népszabadságból (1968. augusztus 
22.) is csak annyit lehetett megtudni, 
hogy „Magyarország a VSZ-tagorszá-
gokkal vállvetve internacionalista se-
gítséget nyújt a baráti Csehszlováki-
ának”. Moszkva döntött: csatlósaival 
fölkeresi Dubcek Csehszlovákiáját, 
ahol akkoriban kezdtek más szelek 
fújdogálni. Mondják, Kádár morgott 
egy keveset, de aztán összecsapta a 
bokáját, és a 11 ezer fôs magyar had-
osztály is átlépte a határt, bevonult a 
Felvidékre.

Kevesen hitték volna, hogy odaát 

leköpik a magyar katonát. Akkor, 1968 
ôszén leköpték.

Csehszlovákiának is megvolt a maga 
„Kádár Jánosa”. Gustáv Husáknak 
hívták az ottani Júdást, életrajza szá-
mos hasonlóságot mutat a mi kacsin-
gatós Jani bácsinkéval. Nemcsak földi 
pályájuk hossza, de születésük és halá-
luk ideje is nagyjából egybeesik, meg 
még sok más…

A háború elôtt mindketten illegális 
kommunistaként bosszantották hazá-
juk törvényes rendjét, majd amikor 
pártjuk hatalomra került, egyaránt 
vezetôkké lettek. Persze, csak ideig-
óráig, mert a koncepciós perek során 
–- ez odaát is tradíció volt –-- Husákot 
is, Kádárt is lecsukták a saját elvtár-
saik, négy-négy évet ültek.

Ahogyan 1956-ban Kádár Nagy Imré-
hez, ugyanúgy viszonyult 1968-ban 
Husák is az ottani reformer miniszter-
elnökhöz, Alexander Dubcekhez: elô-
ször támogatta, majd ellene fordult. A 
„rendcsinálás” után természetesen 
Husákból is elsô ember lett, akárcsak 
a mi köpönyegforgatónkból. Neki is 
járt a harminc ezüst… Lemondatásuk 
is nagyjából egybeesik: Husáknak 87-
ben, Kádárnak 88-ban kellett mennie.

Halála elôtt mindkét ôsateista papot 
kért, meggyónt. Talán azt az ötven év-
vel ezelôtti, gyalázatos napot –-- 1968. 
augusztus 21-ét –-- is, amikor a vörös 
ármádia 500 ezer katonája lerohanta 
Csehszlovákiát. Brezsnyev ötletére, 
Husák árulásával, Kádár kacsintásá-
val.

NEM TUDJA, 
DE MONDJA

Miközben Heller Ágnes marxista fi-
lozófus A nacionalizmus ellen az egy-
séges Európáért címmel demonstrá-
ciót szervez Budapesten, elvtársa és 

ahogy 
Pilhál György 

látta

kollégája, Vajda Mihály a 168 Óra 
hetilap olvasóit arról tájékoztatja, 
hogy „Az orbánizmus felel meg leg-
inkább annak a jobbágymentalitásnak, 
ami Magyarországot visszatérítette 
régi önmagához”.

A 83 esztendôs, hardrocker frizurás 
Misi bácsi legutóbb januárban került a 
figyelem középpontjába, amikor friss 
kötetében nemes egyszerûséggel lepa-
rasztozta a Fidesz híveit. Így aztán 
nem meglepô, hogy mostani eszmefut-
tatásában is helyet kap az agrárha-
sonlat. „Húszévi vergôdés után egy 
kellôképpen gátlástalan politikus meg-
buktatta a rendszert, és a saját képére 
formálta –-- mondja Orbán Viktor 
miniszterelnökrôl. –-- Ami a választók 
magatartásában változatlan, az (…) a 
szavazók jobbágymentalitása.”

Én viszont inkább Misi bácsi kinyilat-
koztatásában érzek prosztó elemeket. 
Amire egyfajta magyarázat lehet, 
hogy tudományos tevékenységének 
legjavát „munkás–paraszt” kormányok 
idején fejtette ki a Kádár-korban.

Az egyik kommentelô meg is jegyzi: 
a paraszti mentalitással nincs semmi 
baj, sokkal inkább a Vajda Mihály-
félék szemléletével. Azzal az észt osz-
tó, arrogáns, liberális tempóval, ami 
ezeket a világmegváltó szobatudósokat 
jellemzi. De mit lehet tenni ilyenkor? 
Írassuk le százszor rocker Misi bácsi-
val: „Nem mocskolom, nem pocskondi-
ázom, nem jobbágyozom le a választó-
polgárt még akkor sem, ha nekem 
nem tetszô dolgot tesz, mert azzal 
elárulom, hogy mekkora tahó vagyok!” 
Reménytelen.

Megjegyzem, nekem az interjú vége 
(amikor a riporter Magyarország sor-
sa felôl kérdezi Misi bácsit) kifejezet-
ten tetszett. Ôszinte volt. „Valószínûleg 
katasztrófa lesz --– közölte Misi bá’. -– 
Vagy lehet. Vagy úgy néz ki. Nem tu-
dom. Tulajdonképpen semmit sem tu-
dok.”

A szánkból vette ki a szót.

MÉG MINDIG 
SZEKERES

Nagy Imrének mennie kell? –-- teszi 
fel az álnaiv kérdést a Népszavában 
(jócskán lemaradva a szoboráthelye-
zésrôl szóló, többhetes alaphírrôl) egy 
másik Imre, a régen látott/hallott Sze-
keres Imre. (Akinek viszont a szoci-
alista párt vezérkarából kellett mennie 
néhány éve…) Aztán minden különö-
sebb átmenet nélkül dicsekedni kezd 
azzal, hogy ô egyike volt annak a hat 
országgyûlési képviselônek, aki annak 
idején, 1996-ban kezdeményezte a 
mártír miniszterelnök emlékének tör-
vénybe iktatását.

„Álljon itt mementóul az akkori elô-
terjesztés néhány mondata” --– java-
solja, majd minden további nélkül be-
másolja a cikk háromnegyedét(!) ki-
töltô „néhány mondatot”. A dokumen-
tum legveretesebb része így hangzik: 
„Az ô (Nagy Imre) és társai koporsó-
jánál mondta ki a magyar társadalom 
az ítéletét a múltról és tett ígéretet a 
jövendô generációk számára.” Ezzel 
nem is lehet vitatkozni, a társadalom 
tényleg ítéletet mondott ott, a Hôsök 
terén 1989. június 16-án.

A legemlékezetesebben talán az ifjú 
Orbán Viktor fogalmazott, beszédének 
egyik mondatát egyenesen Szekeres 
Imrééknek címezte: „Értetlenül állunk 
azelôtt, hogy a forradalmat és annak 
miniszterelnökét nemrég még kórus-
ban gyalázók ma váratlanul ráébred-
nek, hogy ôk Nagy Imre reformpoli-
tikájának folytatói.” A „ráébredôk” 
között ott találhattuk a most hôbörgô 

Szekeres Imrét is. Bizony ám! Hôsünk 
elôzôleg Veszprém megyében a véres-
kezû párttitkár, Pap János csicskája-
ként szunyókált. Állítólag egész jól 
kijöttek egymással…

A szoboráthelyezés miatt most mél-
tatlankodó, „megvilágosodott” Szeke-
res Imre szerint a legfontosabb, hogy 
az ember az élet döntô pillanatában 
legyen képes „felmagasodni”, és szakí-
tani azzal, ami hazug volt. Merthogy 
„az igaz emberek emlékét megôrzi az 
emlékezet.”

Stimmel. De hogy jön ide Szekeres?

NEM ISMERIK 
A TRÉFÁT

Befejezvén a nyaralást, újra a hírek-
ben kíván szerepelni a Momentum 
gyülekezet. Erre utal, hogy Fekete-
Gyôr András elnök már nyilvánossá is 
tette a pártocska legfrissebb ultimá-
tumát.

A fogalmazvány nem hagy kétséget 
afelôl, hogy a tavaszi választáson 3,06 
százalékot szerzô felekezet arculata az 
ôszi szezonban is tenyérbe mászó ma-
rad, ahogyan azt már megszokhattuk.

A nyilvánosságnak szánt tájékoztató 
zárómondata például ekképp hangzik: 
„Addig fogjuk ütni a rendszert, amíg 
össze nem roppan!” Bár a hadmûve-
letrôl nem tudunk meg részleteket, 
Fegyôr stratéga annyit elárul: ezentúl 
a Momentum fogja tematizálni a köz-
életet, mert a Fidesz–KNDP-nek lejárt 
a jegye, megy a lecsóba.

A harcos ifjak három fronton fognak 
„benyomulni a témába”, úgymint: tár-
sadalmi építkezés, politikai akciók, 
iskolai és egyetemi hangulatkeltések. 
Csak figyeljünk erôsen!

A Nolimpia-kampány is azért lett 
sikeres, magyarázza a pártvezér, mert 
meglepte a kormánypártokat, „ettôl 
zengett az egész magyar közélet”… 
Most még ennél is keményebbek 
lesznek –-- figyelmeztet a proklamáció 
–--: a Momentum követelésekkel és 
politikai akciókkal fog nekimenni az 
idejétmúlt rendszernek.

Felkötheti a Fidesz a szuszpenzort --– 
sugallja emberünk. Hogy még öblö-
sebb legyen a kacajunk, felidézek né-
hány hasonlóan vicces Fekete-Gyôr-
szózatot a közelmúltból.

„Végre kell hajtanunk a bevándorlók-
kal kapcsolatos EU-döntéseket. Ne 
ijedjünk meg néhány száz jámbor ven-
dégtôl, öleljük keblünkre valameny-
nyit!” „A Momentum fogja majd átve-
zetni a XXI. századba Magyarorszá-
got.”

A legnagyobb kedvencem az, amikor 
Fekete-Gyôr András kijelenti: minisz-
terelnökként csak akkor lesz hajlandó 
találkozni Putyinnal, ha az orosz elnök 
kivonta csapatait Ukrajnából. Ezen 
mindig kifekszem…

MÁR SZAGUK VAN
Most éppen a vasárnapra tervezett 

Horthy-emléknap ellen tiltakozik a 
Demokratikus Koalíció. Azt nehezmé-
nyezi Gyurcsány Ferenc gyûlöletpárt-
ja, hogy a kenderesi önkormányzat 
rendezvényén elôadást tart majd a Ve-
ritas Történetkutató Intézet fôigazga-
tója, és beszédet mond a térség fide-
szes országgyûlési képviselôje.

„Gyalázat, hogy egy állami szerv, 
teljes kormánypárti asszisztenciával 
megemlékezést rendez róla [Horthy-
ról], és abban egy állami intézmény 
vezetôje kulcsszerepet vállal” --– ször-
nyülködik a DK-közlemény, és persze 
jön a szokásos pártállami mantra 
bûnös Horthy-rendszerrôl, deportált 
zsidóságról, Don-kanyarban feláldo-

zott katonákról stb.
Valamiféle hívószónak, nemzetegye-

sítô felhívásnak szánja Horthy Miklós 
emlékének gyalázását a kétségbeejtô 
gyülekezet.

Szegény Láriferi beszorult a KISZ-
székház liftjébe lefelé menet…

Most ennek az ûzött tekintetû ember-
nek kezdjem el mesélni, hogy Magyar-
ország néhány kivételes államférfinak 
–-- Horthy Miklós kormányzó mellett 
Bethlen István miniszterelnöknek és 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszternek 
–-- köszönheti, hogy az elvesztett világ-
háború, a vörösterror és a trianoni 
diktátum ellenére sem tûnt el a törté-
nelem süllyesztôjében?

A Gyurcsány-féle bukott kommunis-
ták „érdeme”, hogy a mai napig meg-
próbálják befeketíteni azt az embert, 
akinek még Hitler szövetségeseként is 
volt mersze befogadni lengyel mene-
külteket, aki az 1944-es német meg-
szállásig megtagadta az itthoni zsidó-
ság deportálását, sôt páncélosaival vé-
delmezte ôket.

Horthy Miklóst még a gyôztesek sem 
tekintették háborús bûnösnek –-- csak 
a ránk ültetett új vezetôk, Rákosiék, 
Kádárék, Gyurcsányék… Az ô hamis 
„történelemkönyveikbôl” szivárog 
még mindig ez a nemzetmegosztó gyû-
lölet. Ebbôl akarnak még most is kü-
lönórát tartani a makacs, itt feledkezett 
utódok. Már szaguk van…

MÁR A JOBBIK IS 
NÁCIZIK

Az nem derült ki, hogy pártja nevé-
ben beszélt-e vagy csak a saját ökör-
ségeit tette közkinccsé Pintér Tamás, 
a Jobbik országgyûlési képviselôje, 
amikor minap az ATV Start mûsorában 
kijelentette, hogy Magyarországot 
egy náci párt vezeti, Orbán Viktor mi-
niszterelnöknek pedig szélsôségesen 
antiszemita kijelentései vannak Soros 
Györggyel kapcsolatban.

Ezt a kérdést még a két meglepett 
mûsorvezetô is elfelejtette föltenni a 
gördülékenyen anekdotázó Pintérnek, 
csak annyit jegyeztek meg, hogy fur-
csa ezeket a szavakat éppen egy 
jobbikos honatya szájából hallani. Ami 
lefordítva nagyjából azt jelenti, hogy a 
kedves riportalany ezek után úgy hi-
teltelen, ahogy van. A pártjával együtt 
persze.

Kíváncsi lennék, vajon a naprakész, 
snájdig politikust alakító Pintér Tamás 
tisztában volt-e azzal, hogy ütôsnek 
tervezett „országértékelôjével” csak 
magából és pártjából csinált még na-
gyobb bohócot. (Nagyon gáz voltál, 
Tomi!) Szegénynek nyilván kiesett az 
emlékezetébôl, hogy a nemrég Buda-
pestre látogató izraeli miniszterelnök 
kifejezetten nagyra értékelte a ma-
gyar kormánynak a hazai zsidósággal 
kapcsolatos politikáját, miközben --– 
nem mellékesen – maga is határozottan 
osztja Orbán Viktor „Soros-nézeteit”.

Ha én vagyok a riporter, ezek után 
biztosan megkérdezem a lázas ütem-
ben „néppártosodó” Jobbik képviselô-
jétôl: hogyan van az, hogy most, a nagy 
megszelídülés kellôs közepén vissza-
került a párt élvonalába Kulcsár Ger-
gely?

(Emlékszünk még a Duna-parti cipô-
emlékmû-köpködô, horogkeresztes le-
veleket küldözgetô fotogén ifjúra?) 
Állítólag az új Jobbik-elnök, az egykori 
szkinhedvezér, Sneider Tamás megbo-
csátja a köpködôs legény valamennyi 
korábbi botrányát. Mindenkire szük-
ség van. (Talán Szegedi Csanádot is 
visszaveszik. A Facebookon már Hel-
ler Ágnesrôl beszélnek…) 

Nyitott a párt.

Sorosék nemet mondanak az adófizetésre
Lapzártánkig egyik potenciálisan érintett szervezet sem regisztrálta magát 

adóalanyként a hatályosuló bevándorlási különadó kapcsán. Ismeretes, a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábban közölte, az új adóteher szabályait 
következetesen számon fogja kérni.

A NAV honlapján elérhetô tájékoztató szerint adóköteles a bevándorlást segítô 
tevékenység anyagi támogatása. A NAV, illetve a törvény szerint ilyen tevé-
kenységnek minôsül minden olyan program, akció, amely közvetlenül vagy 
közvetve a bevándorlás elômozdítására irányul, továbbá „médiakampányok, 
médiaszemináriumok folytatása, és az abban való részvétel, oktatásszervezés, 
hálózatépítés és -mûködtetés vagy bevándorlást pozitív színben feltüntetô pro-
pagandatevékenység keretében valósul meg”. Az ezekre juttatott pénz- vagy 
tárgybeli adományok huszonöt százalékára tart igényt az állam, a befolyt össze-
get határvédelemre költi majd.

Sors László, a NAV vezetéséért felelôs államtitkár a Magyar Idôknek beszélt 
arról is, az érintett szervezeteknek augusztus 25-ig kell bejelentkezniük a NAV-
nál, elsô adóbevallásukat szeptember 15-ig kell leadniuk. A bevallást ezt köve-
tôen a támogatás utáni hónap tizenötödik napjáig a támogatást nyújtó szerve-
zetnek kell elkészítenie és megfizetnie.

Mindenképp kibújt a sarc alól a Migration Aid, amely a 2015-ös migránsválság 
óta segíti a bevándorlókat, ezért úgy döntöttek, párttá alakulással oldják meg a 
helyzetet. Ez annak tükrében furcsa lépés, hogy a pártfinanszírozási törvény 
nem engedi a külföldrôl történô támogatást, márpedig a szervezet jórészt ebbôl 
tevékenykedett az elmúlt években. A mûködésüket segítô alapítvány ugyanak-
kor tudatta, hónapokon belül beszüntetik a mûködésüket.

A terrorizmussal vádolt Ahmed H. melletti szolidaritási akciót szervezô Am-
nesty International részérôl Demeter Áron szakértô a Népszavának úgy 
nyilatkozott, megpróbálják jogi úton bizonyítani, hogy a „törvény rossz”, azon-
ban még nem döntöttek a regisztrációról. A TASZ közölte, szerintük rájuk nem 
vonatkozik a szabályozás, viszont a minap a tranzitzónák elleni kampányba kez-
dett, korábban a bangladesi migránsokat a magyar állammal szemben védô 
Magyar Helsinki Bizottság már döntött: nem iratkoznak fel a NAV-nál.

Ami a tranzitzónákat illeti, a Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte, a 
helsinkis megmozdulás nem más, mint a Soros-szervezetek újabb hazugsága, 
lejárató akciója. Hozzátették, a magyar törvények világosan kimondják, hogy 
minden migránsnak, aki menedékkérô státuszban tartózkodik a tranzitzónában, 
jár és biztosított az ellátás, amire éves szinten fejenként több mint hétszázezer 
forintot áldoz a magyar állam. 

Úgy tudjuk, a hatóságokat szintén a menedékkérôk éheztetésével vádoló 
Gyurcsány-féle DK Iványi Gábor lelkésszel közösen készül a hágai Nemzetközi 
Bírósághoz fordulni.



A magyar nyelvû oktatás megmara-
dásának és fejlesztésének fontosságát 
hangsúlyozta Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelôs államtit-
kár, a vajdasági magyar elsôs kisdiá-
kok tanévkezdô délvidéki központi ün-
nepségén Bácskossuthfalván és 
Csantavéren.

Az államtitkár az MTI-nek telefonon 
elmondta, hogy az ünnepség keretében 
átadták a nemzetpolitikai államtitkár-
ság támogatásával biztosított iskola-
kezdési csomagokat az elsô osztályba 
induló vajdasági magyar kisiskolások-
nak, valamint 12-13 ezer forint érték-
ben egyszeri pénzbeli támogatást is 
nyújtottak számukra.

Kiemelte: a magyar kormány és a 
vajdasági Magyar Nemzeti Tanács 
(MNT) támogatásával nyolcadik éve 
osztanak tanszercsomagot az elsôs 
diákoknak. A tanulók kiegészítô tan-
eszközöket, például rajzfelszerelést 
kapnak.

Bácskossuthfalván 35, Csantavéren 
43 elsôs diák kezdhette meg a tanévet.

Potápi Árpád János örömének adott 
hangot, hogy tavalyhoz képes nem 
csökkent a magyar ajkú elsôsök szá-
ma.

A magyar gyermekek mellett számos 
vegyes házasságból (magyar-szerb) 
származó gyermeket is ezekbe az isko-
lákba írattak be a szülôk, mert szebb 
az iskola vagy mert jobban fel van sze-
relve --- mondta az államtitkár. Hozzá-
tette: a támogatási rendszernek az is a 

célja, hogy a magyar nyelvû oktatási 
rendszer sokkal különb és jobb minô-
ségû legyen, mint a többségi nemzeté 
és ezzel vonzóbbak is a gyerekek és 
szülôk számára. 

A szerbiai törvények értelmében ah-
hoz, hogy önálló osztály indulhasson 
magyar nyelven, legalább öt diáknak 
kell jelentkeznie az adott intézménybe, 
ha ennél kevesebben vannak, akkor az 
MNT ajánlása alapján magyar-szerb 
vegyes osztályok indulhatnak, ame-
lyekben a magyar diákok az anyanyel-
vükön tanulhatnak. 

Az államtitkár a tanévnyitó ünnepsé-
gek után Gunarasra is ellátogatott egy 
óvodába, ahol egy játszóteret adtak át, 
amelyet szintén a magyar kormány és 
az MNT támogatásával építettek a 
Vackor óvodai program keretén belül.

* * *
Az osztrák és a lengyel közvéle-

ményben is felháborodást keltett, 
hogy Bécs szociáldemokrata–zöld 
városvezetése meg akarja akadályozni 
Sobieski János lengyel király szob-
rának felállítását, noha arról már 

2013-ban döntés született, és a szobor 
el is készült.

Az avatást szeptember 12-ére tervez-
ték, ekkor van ugyanis az évfordulója 
az 1683-as kahlenbergi csatának, ami-
kor a Bécs melletti Kahlenberg-he-
gyen Sobieski huszárjai a német–oszt-
rák hadak segítségére érkeztek, és 
megállították Kara Musztafa nagyve-
zír seregét, súlyos vereséget mérve az 
Oszmán Birodalomra. 

A bécsi tartományi parlament illeté-
kese jelentette be, hogy megállapodtak 
a krakkói városvezetéssel, hogy oda 
szállítják át a szobrot. A szociáldemok-
rata városatya, Ernst Woller közölte, 
új szoborra írnak ki nemzetközi pá-
lyázatot, a lengyel Czesaw Dwigaj 
alkotása ugyanis „nem felel meg a mo-
dern standardoknak”, és „törökellenes” 
felhangja van. 

A lengyel mûvész szerint ilyesmirôl 
nincs szó, egyáltalán nincsenek az 
alkotásán török vagy iszlám szimbólu-
mok, egyszerûen csak „valakik nem 
akarják, hogy felállítsák a szobrot”. 

Tiltakozását fejezte ki a fáklyás fel-
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Migránsok 
Horvátországban

Nem is olyan régen egy magasrangú 
--- egyébként bunkó --- horvát politikus 
élesen és durván bírálta a magyar 
kormányt és Orbán Viktort, mert 
kerítést építettek a magyar-szerb ha-
táron. A kerítést megelôzôen az ille-
gális migránsoknak a német nyelvte-
rület felé vándorlásuk Magyarország, 
pontossabban a Duna-Tisza köz volt. 
Akkor Horvátországot elkerülték, 
mert sokkal könnyebb volt a Nagy Al-
föld síkságon minden nagyobb ter-
mészeti akadály nélkül tovább jutni. 
De amikor a sokat gyalázott magyar-
szerb kerítés elkészült a “balkáni út-
vonal”-nak teljes súlya Horvátországra 
nehezedett eget rázó horvát sírás-rí-
vást hallott az egész világ. Akkor Szíj-
jártó Péter nagyon pontosan fogalma-
zott mikor rámutatott arra, hogy ha a 
horvátok a magyarok bírálata helyett 
felkészülhettek volna egy tömeges il-
legális bevándorlás kezelésére, akkor 
az a krízis --- ami már várható volt- 
másféleképpen alakult volna.

De a horvát panaszok ma is hallhatók. 
Például Horvátország nem engedi 
meg magának hogy területén nagy 
számban torlódjanak fel a migránsok, 
ezzel ugyanis nehezen tudna megbír-
kózni --- mondta nemrég Bovar Bo-
sinovic horvát belügyminiszter a 
Globus cimû hetilapban. „Amennyiben 
Szlovénia, Ausztria és Németország 
készek lennének a migránsok befoga-
dására mi nyitva tartanánk számukra 
az utat“ --- fogalmazott a miniszter, aki 
ugyanakkor leszögeszte, hogy Euró-
pában ma már senki sem akar illegális 
bevándorlókat. Horvátország nem en-
gedheti magának, hogy területén nagy 
számban torlódjanak fel az illegális 
bevándorlók. A miniszter a migránsok 
szemszögébôl nézve úgy nyilatkozott, 
hogy „saját elmondásuk szerint több 
országon is akadálytalanul közleked-
tek, és most csodálkoznak, hogy a hor-
vát rendôrség miért nem engedi vagy 
szállítja ôket tovább Európába”.

„Azok akik a szigorú határvédelem 
miatt támadják a horvát rendôrséget 
figyelmen kívül hagyják, hogy valójá-
ban gazdasági és illegális bevándorlók-
ról van szó akik gyakran visszaélnek a 

nemzetközi védelem intézvényeivel,--- 
vélte.”

A tárcavezetô szerint ôk meghamisít-
ják adataikat vagy megsemmisítik 
személyes okmányaikat és olyan terü-
letekrôl érkeznek, ahol nincsen ve-
szélyben az életük vagy biztonságuk. 
(Ennél szebben és tömörebben talán 
egy magyar miniszterelnöki szóvívô 
sem vázolhatta volna fel a népvándor-
lás lényegét.)

A Horvátországról délre fekvô Bosz-
nia-Hercegovina és a hosszú közös or-
szághatár nyilván aggasztja a minisz-
tert mivel: „amennyiben Bosznia-Her-
cegovinán keresztül nyitva állna az út 
Horvátországba, elképzelni is nehéz, 
hogy hány ember venné az irányt Hor-
vátország felé.” 

Az angolszász országokban két köz-
mondás jellemezné a horvát migráns 
politikát. Az egyik „running with the 
hare but hunting with the hounds” a 
nyúllal fut de a kutyákkal vadászik. A 
másik rövidebb “sitting on the fence”  
azaz a kerítésen ûl.

A legnagyobb horvát napilap Vecernji 
List vezércikkben közli olvasóival, 
hogy „Horvátország nem áll Orbán 
mellett, ugyanakkor orbáni módsze-
rekkel védi a határt. A lap kiemelte, 
hogy egyre kevesebb tagállam látja 
szívesen az illegális bevándorlást, Or-
bán pedig „egyfajta mentorrá” vált 
ebben a helyzetben. A lap szerint Hor-
vátország emberségesen áll az emig-
rációhoz. A lap leszögezte: Horvátor-
szág nem áll Orbán mellett, ugyanak-
kor akarja vagy sem, orbáni módsze-
rekkel védi a határt de mindig drótke-
rítés nélkül, természetesen.

Itt csak remélni lehet, hogy a horvát 
megmondó emberek és egyéb estab-
lishment erôk akik kerítés nélkül akar-
ják országuk határait megvédeni ta-
nulmányozzák, hogy dupla, hat méter 
magas és minden modern mûszerrel 
felszerelt shengeni kerítésen törtek át 
Ceutában afrikai illegális migránsok. 
A támadók legnépszerûbb fegyvere 
mint az ôsembereké: A BUNKÓ. Ha 
egy nap egy horvát rendôr betört fejé-
rôl kell majd a családot értesíteni ak-
kor talán a balliberális erôk is --- lega-
lább is egy darabig --- más kottából 
fognak énekelni

Kroyherr Frigyes. 



2018. szeptember 13.                                           MAGYAR ÉLET                                                            7. oldal 

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

vonulást szervezô Gedenken 1683 
platform is. Philipp Huemer, a szer-
vezet szóvivôje a honlapjukon azt írta, 
Bécs 1683-as felszabadítása központi 
eseménye az osztrák és európai tör-
ténelemnek, egyértelmûen káros, 
romboló jelzés tehát egy kisebbség 
vélt érzékenységére hivatkozva mega-
kadályozni az emlékmû felavatását. 
„Mutassuk meg, hogy az identitásunk 
nem eladó” –-- tette hozzá a felvonulás-
ra utalva.

* * *
Horvátország nem áll Orbán mel-

lett, de “orbáni módszerekkel” védi a 
határt címmel közölt vezércikket a 
Vecernji List címû legolvasottabb 
horvát napilap.

Európa megosztott az új migrációs 
hullámot illetôen, és azok az idôk, ami-
kor Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök “fekete báránynak” számított 
az Európai Unióban, már elmúltak --- 
írták.

Kiemelték, hogy egyre kevesebb tag-
állam látja szívesen az illegális beván-
dorlókat, Orbán pedig “egyfajta men-
torrá” vált ebben a helyzetben. A
visegrádi országok mellett Orbán 
új szövetségese lett Olaszország, de 
Ausztria és Szlovénia is keményebben 
lép fel a migránsokkal szemben. Az 
EU egyharmada migránsellenes politi-
kát folytat --- hangsúlyozták, majd 
hozzátették: Zágráb ezért “bonyolult” 
helyzetben van.

A lap szerint Horvátország embersé-
gesen áll a migrációhoz és inkább Né-
metország, Franciaország és Spanyol-
ország táborát erôsíti.

Mindazonáltal leszögezték: „Horvát-
ország nem áll Orbán mellett, ugyan-
akkor akarja vagy sem, orbáni mód-
szerekkel védi a határt, de még mindig 
drótkerítés nélkül, természetesen.”

* * *
A román oktatásügyi minisztérium 

hat hónapra kinevezte a marosvá-
sárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római 
Katolikus Gimnázium ideiglenes igaz-
gatóját és vezetôtanácsát, az igazgatói 
tisztséget ismét Tamási Zsolt tölti be 

---- közölte hírlevelében a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RM-
DSZ).

A szövetség azt is közölte, hogy a 
publikált miniszteri rendelet értelmé-
ben Tamási Zsolt igazgatói minôségé-
ben megtehette a tanév beindításához 
szükséges elsô adminisztratív lépést: 
beszerezte az iskola adószámát. Meg-
tartja elsô gyûlését az iskola vezetôta-
nácsa, a következô napokban megkötik 
a tanárokkal a munkaszerzôdéseket, 
és elkezdik a diákok átiratkozási kéré-
seinek jóváhagyását.

Tamási Zsolt a magyar közmédiának 
adott nyilatkozatában kijelentette: 
megerôsítették az elmúlt két év meg-
hurcoltatásai, és edzettebben vág neki 
a következô tanévnek, mint az iskola 
elsô elindításakor. „A megpróbáltatás 
mindenkinek erôt ad és közösségépítô 
hatást is ki tud váltani” --- fogalmazott 
az igazgató.

Mint részletezte: a szülôk, a tanárok 
és a diákok is kitartottak az elmúlt tan-
évben beszüntetett intézmény mellett. 
Nemcsak az iskola korábbi diákjai jöt-
tek vissza, hanem újabbak is jelent-
keztek, így három osztállyal több in-
dulhat a szeptember 10-i 
tanévkezdéskor, mint amennyit erede-
tileg terveztek. Elmondta: az iskola 
több mint 300 tanulóval, 14 osztállyal 
indul újra.

A katolikus gimnázium azt követôen 
szûnt meg, hogy a román korrupció-
ellenes ügyészség (DNA) vádat emelt 
az intézmény 2014-es létrehozása kap-
csán észlelt törvénysértés miatt Ste-
fan Somesan volt fôtanfelügyelô és 
Tamási Zsolt volt iskolaigazgató el-
len. Az iskola újraalapításáról törvényt 
fogadott el a román parlament, ezt 
azonban a román alkotmánybíróság 
márciusban alkotmányellenesnek mi-
nôsítette. Az újraalapításáról végül az 
oktatásügyi tárca fogadott el rendele-
tet augusztus 9-én. Az ellenzéki Népi 
Mozgalom Párt (PMP) kilátásba he-
lyezte, hogy a rendeletet megtámadja 
a közigazgatási bíróságon.

A magyar kormány 2017 szeptembe-
rében bejelentette: a tanintézet jogi 
státusának megszûnte miatt vétót 
emel Romániának a Gazdasági Együtt-
mûködési és Fejlesztési Szervezethez 
(OECD) történô csatlakozása ellen, 
majd késôbb, amikor Liviu Dragnea, 
a kormányzó Szociáldemokrata 
Párt (PSD) elnöke biztosította Or-
bán Viktor miniszterelnököt az is-
kola újraalapításáról, Magyaror-
szág visszavonta a kilátásba 
helyezett vétóját.

* * *
Döbbenetes beszédet tartott dán 

egyetemisták elôtt Emmanuel Mac-
ron. Az egykori bukott szocialista 
miniszter, jelenlegi francia elnök arról 
beszélt, hogy már nincsenek igazi dá-
nok, és igazi franciák, csak európaiak. 
Macron politikai érzékére jellemzô, 
hogy ezt az egyik leginkább EU-ellenes 
országban mondta, amelynek kormá-
nya most hirdetett harcot a migráció 
és a párhuzamos társadalmak ellen.

A dán egyetemisták döbbenten hall-
gatták, amikor Macron arról kezdett 
elmélkedni, hogy ma már nincsenek 
igazi dánok, ahogy igazi franciák sem, 
mert aki igazi dán vagy igazi francia, 
az már valójában európai. A legjobb 
példa erre a dán királyi ház, folytatta, 
hiszen a trónörökös, Frigyes herceg 
felesége Ausztráliában született. Ami 
egyrészt igaz, másrészt viszont megle-
hetôsen abszurd példa, figyelembe vé-
ve, hogy a trónörökös apja --- a király-
nô férje --- francia, nagyanyja svéd, 
dédanyja pedig német, ahogy ez a ki-
rályi dinasztiákban szokás, ennek elle-
nére senkinek nem jutott eddig eszébe, 
hogy ezt összefüggésbe hozza a nem-
zetállamokkal.

Az egykori bukott szocialista minisz-
terbôl lett francia elnök ezzel az el-
mélkedéssel megint bizonyította a 
már legendásan rossz politikai érzékét, 
abban az országban sikerült ugyanis 
kemény uniós propagandát elôadnia, 
amely a kutatások szerint az egyik 
leginkább EU-ellenes ország.

A dánok 1992-ben népszavazáson uta-
sították el a maastrichti szerzôdést, 
így Brüsszel kénytelen volt jónéhány 
engedményt tenni. Így például Dánia 
mind a mai napig nem vezette be az 
eurót, majd 2015-ben újabb népszava-
záson utasították el, hogy részt vegye-
nek a biztonsági és igazságügyi 
együttmûködésben.

A dánok Brüsszel-ellenességét csak 
fokozza a migrációs válság, amelynek 
következtében Dániában is no-go zó-
nák és párhuzamos társadalmak ala-
kultak ki. Ezek egyik jelképe a fôváros, 
Koppenhága egyik negyede, Norrebro, 
ahol vannak részek, ahol már a lakosok 
82 százaléka migráns. Norrebro alvilá-
gi bandák folyamatos háborújában él, 
évente több tucat ember hal meg vagy 
sebesül meg súlyosan a leszámolások-
ban.

A dán miniszterelnök Lars Lokke 
Rassmussen éppen idén hirdetett ke-
mény harcot a migránsbûnözés ellen. 
Azt ígérte a választóknak, hogy 2030-
ig megszüntetik a no-go zónákat és a 
párhuzamos társadalmakat. 

A gettóknak el kell tûnniük. Ellenô-
rizni fogjuk a mozgást. A különösen 
terhelt környékeken extra keményen 
fogjuk büntetni a bûnözést 

--- mondta Rassmussen a dán lapok 
tudósítása szerint.

Soren Pape Poulsen igazságügy-
miniszter ennek megfelelôen nem 
sokkal késôbb be is jelentette, hogy 
olyan törvényeket vezetnek be, ame-
lyek a migráns gettókban súlyosabban 
büntetik a bûnözést, mint más terüle-
teken. Máshogy nem lehet küzdeni a 
párhuzamos társadalmak és az alvilági 
migránsbandák ellen, mondta.

Ebben az országban sikerült tehát 
Macronnak a nemzetállamokat provo-
káló beszédet tartani.

* * *
Az Európai Parlament (EP) idén feb-

ruárban kezdeményezte az óraátállítás 
felülvizsgálatát, és felkérte az Európai 
Bizottságot (EB), hogy értékelje az 
ügyet szabályozó irányelvet, és szük-
ség esetén tegyen javaslatot a módo-
sításra. Most a konzultáció azt az ered-
ményt hozta, hogy az ötlet jó, ezért az 
EB elnöke már akarja is az óraátállí-
tást. Arra hivatkoznak, hogy nagyon 
csekély az energiamegtakarítás. Ami 
igaz is, de a sötét téli reggelekre senki 
nem gondolt. Pedig megkérdezhetnék 
az oroszokat, ôk már túl vannak rajta.

Az emberek akaratának megfelelôen 
meg kell szüntetni az évenkénti két-
szeri óraátállítást, és át kell térni az 
állandó nyári idôszámításra --- jelen-
tette ki Jean-Claude Juncker, az EB 
elnöke a ZDF német országos köz-
szolgálati televíziónak. Az emberek 
akarata azt jelenti, hogy a több, mint 
510 milliós Európai Unióban 4,6 millió 
ember vett részt a konzultáción, vagy-
is kevesebb mint egy százalék. Közü-
lük is 80 százalék értett egyet ezzel.
Az óraátállítás vesztésre áll
Ez Junckernek már elég is, magabiz-

tosan jelentette ki, hogy az Európai 
Unióban megszûnik a téli és a nyári 
idôszámítás kettôssége.
Az emberek ezt akarják, mi pedig 

megcsináljuk.”
Nincs értelme kikérni az emberek 

véleményét, ha nem vesszük figye-
lembe --- mondta a luxemburgi keresz-
ténydemokrata politikus, ami nagy 
igazság, a kérdés csak az, hogy más 
fontos kérdésekben, például az illegá-
lis migráció ügyében miért nem teszik 
ugyanezt.

Hozzátette: elsô lépésként a bizottsá-
got igyekszik meggyôzni arról, hogy át 
kell térni az állandó nyári idôszámí-
tásra, utána pedig az EP-nek és a tag-
államoknak kell lépniük az ügyben.

A július elejétôl augusztus közepéig 
tartott konzultáción 4,6 millióan fejez-
ték ki véleményüket, 80 százalék az 
óraátállítás megszüntetése mellett 
foglalt állást. Az Európai uniónak 512 
millió lakosa van.

Az EP indoklása szerint az állampol-
gári kezdeményezések azt mutatják, 
hogy a márciusban és októberben ese-
dékes óraátállítás körül az egészségi 
hatások miatt nagy a lakossági aggo-
dalom, az óraátállítással elérhetô ener-
giamegtakarítás viszont jelentéktelen 
mértékû.

Az alábbi grafikonon például az látha-
tó, hogy az elmúlt öt évet vizsgálva, az 
óraátállítással elért megtakarítás az 
energiafogyasztásban, a legnagyobb 
mértékben is csak 13 százalékos volt, 
az elôzô és az azt követô munkanapokat 
összehasonlítva:

Az, hogy nagyon kevés energiát taka-
rít meg a világ az óraátállítással, eddig 
is ismert volt.

Ugyanakkor a negatív egészségügyi 

hatásokat semmi nem bizonyítja, ma-
ga a kezdeményezés is csak az ezzel 
kapcsolatos “aggodalmakról” szól.

A szabályozás felülvizsgálata Finnor-
szág kezdeményezésére került napi-
rendre, miután náluk állampolgárok 
tízezrei kérték a finn kormányt, hogy 
szüntessék meg az évi kétszeri óraátál-
lítást, és maradjon a nyári idôszá-
mítás.

Az EP és az Európai Unió Tanácsa --- 
a tagállami kormányok szakminisz-
tereit összefogó testület --- 2001-ben 
vezetett be az egész Európai Unióban 
kötelezô irányelvet a nyári és a téli 
idôszámításról, ismertebb nevén az 
óraátállításról.

A felülvizsgálattal párhuzamosan 
azonban nem csak az energiamegtaka-
rítást megkérdôjelezô tanulmányokra 
hárult nagyobb figyelem.

Elôtérbe kerültek azok a publikációk 
is, melyek az óraátállítás egészségügyi 
hatásaira, és ezzel összefüggésben, 
kedvezôtlen gazdasági hatásaira mu-
tattak rá. 
Amit elfelejtenek
A kezdeményezéssel azonban van 

néhány probléma. Az elsô, mondhatjuk, 
adminisztratív jellegû: az eredeti, idô-
zónák szerinti idôszámítás nem a nyá-
ri, hanem a téli.

A nyári idôszámítás az alternatív, 
azért vezették be, hogy nyáron késôbb 
sötétedjen. Vagyis, ha megszüntetjük 
az óraátállítást, akkor nem a nyári, 
hanem a téli idôszámításra kell vissza-
térni.

Persze, senki nem tiltja meg az Euró-
pai Uniónak, hogy úgy döntsön, mos-
tantól csak nyári idôszámítás lesz. Eb-
ben az esetben valójában az Uniót az 
eredeti idôzónájához képest eltolják 
egy órával nyugatra. 
Mi a baj a nyári idôszámítással 

télen?
Az oroszok már megpróbálkoztak az 

örök nyári idôszámítással és nem jött 
be nekik. 2011-ben vezették be lelke-
sen, aztán két év múlva át is álltak a 
télire, mert depressziós lett a fél or-
szág.

Amin ugyanis a kezdeményezés pár-
tolói átsiklanak, az az, hogy ettôl kezd-
ve télen egy órával késôbb fog felkelni 
a nap. Ez praktikusan azt jelenti, hogy

Budapesten november 25-tôl február 
9-ig reggel 8 óra után fog kelni a nap. 
Jelenleg a legkésôbbi napkelte 7.31-
kor van. Vagyis a gyerekek két és fél 
hónapon át sötétben mennek majd 
reggel iskolába.

És Magyarország ebbôl a szempont-
ból még szerencsés helyzetben van, 
ugyanis az idôzóna keleti részén fek-
szik. Ugyanez a változás Párizsban 
már azt fogja jelenteni, hogy novem-
ber 17-tôl február 15-ig délelôtt kilenc-
kor még sötét lesz.

Ezzel még a franciák is jobban jár-
nak, mint a kezdeményezô finnek, ahol 
a fôváros Helsinkiben másfél hónapon 
keresztül délelôtt 10-kor is sötét lesz.

Vagyis, elôre borítékolható, ha az 
unió bevezeti Juncker mostani ked-
venc tervét, az néhány év múlva vagy 
visszakozást, vagy a jelenlegi téli idô-
számításra való áttérést jelenti majd.

Akkor csak nyáron zárnak majd ko-
rábban a strandok a Balatonnál, és en-
nek már jelentôs gazdasági hatásai is 
lennének.

Amit most sem vizsgált senki.
* * *

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.

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

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

License No.: 30016

Igazi különlegességekre vágyik? Ajánljuk Önnek concierge 
szolgáltatásunkat! Tekintse meg a www.koronaconcierge.com

oldalt. Gondosan válogatott prémium utazási élményekben vehet 
részt és felejthetetlen emlékekkel térhet vissza.

Reméljük hamarosan Önt is elégedett utasaink körében 
üdvözölhetjük!

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



(Folytatatás)
Gyôrbe érkezünk, Apu nôvére és csa-

ládjához. A mi dzsipünk katonái meg-

tették a szívességet a kerülôre.  Apu és 

családja mind mödlingi születésû, 

Anyu pedig kifogástalanul beszél né-

metül .

Persze csak rövid idôre maradunk, 

amíg újra haza tudunk utazni. Nehéz 

öt tagú családot befogadni a három 

tagú család mellé. Így kerülünk Ná-

dorvárosba a Fecske utcába. Ideigle-

nesen.

Szép ház, nagy kerttel, Montz néni a 

tulajdonos lakik egy kis szobában, 

mellette mi a nagyban, egy másik ki-

sebb szobában egy fiatalabb néni ma-

gában. A ház minden többi részét kö-

zösen használjuk. Ideiglenesen.

Addig is, Anyu igazi lószôr matraco-

kat akar a már ott levô és még több 

ágyakba. Új párnákat, paplanokat és 

dunyhákat is kapunk. Apu beszerzi 

ôket, Anyu elégedett. 

A mennyezetig érô krém színû fa-

fûtésû cserépkályha kellemes mele-

gen tartja lakásunkat. Jó lesz itt addig, 

amíg hazamehetünk.

Van egy pince is a ház alatt, de mi is, 

és a két néni is inkább a szomszéd két 

emeletes ház pincéjébe futunk sziré-

názáskor. Talán a több ember társa-

ságában van a biztonság? Minket gye-

rekeket meg állandóan ijesztegetnek 

az „oroszok jönnek”-kel, hogy már el 

sem hisszük, valamikor is itt lesznek.

Ülünk a pincében, sokan. Több tucat-

jával. Mindenki ideges, türelmetlen, 

talán elôre érzik rettenetes fog történ-

ni.

Mellôlünk nem mozdultok, Anyu pa-

rancsol. No, csak a pinceablakhoz, míg 

Anyu félrenéz. Öcsikémet is húzom.

Örömkiáltás mindkettônk torkából! 

Itt vannak az oroszok!! Itt vannak az 

oroszok!! Nézzetek csak ki az ab-

lakon!! 

Akkora pofonokat te hülyézés mellett 

még nem kaptam, mert pofont soha, 

de alapos veréseket és még hülyének 

sem voltam titulálva eddig. 

Mély csend ül a pincén, mintha min-

denki meghalt volna, majd a nyitott 

ajtón át hosszú árnyékok jelennek 

meg a pincelépcsôkön. Fehér orosz 

katonák barátságos, mosolygó arcai 

hoznak feszültségoldozást. Integetve 

távoznak. A félelmet megnyugvás 

váltja fel, csendes beszélgetés is kez-

dôdik. Egyik visszalép. Egy bottal járó 

bácsit utasít sétáljon elôtte. Azt gon-

dolja túl egyenes járásáról, ô egy volt 

katona és lelövi.

Ördögi morajlás, elszabadult vadálla-

tok bömbölése, kiszabadult ôrültek 

tombolása rázza meg a pincét, amint a 

magukról talán nem is tudó részeg fe-

kete söpredék vinnyogva tekereg 

vagy esik lefele a lépcsôkön. Már min-

denki kiabál, sír, ordít félelmében, 

bántalmában. 

Rettegünk. Apu mondja, szemet a 

földre, senkire nem nézni, nagyon las-

san, szó nélkül libasorban utánam jön-

ni. Apu a kétévessel a karján, öcsém, 

én, Anyu.

Így megyünk a fal mellett, majd a 

lépcsôkön is fel, a fal mellett, szemben 

a bûzlô hordával. Mindenhol a házak-

ból az ordítások szörnyûsége.

Halott emberek, döglött lovak és mi 

csak megyünk libasorban. Elôttünk, 

mögöttünk lônek, egyik oldalról a ré-

giek, másik oldalról az újak.

Így érünk be a nagy kórházba me-

nedéket kérni. Kapunk. Több termet 
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Salamon tornya...
amikor még belülrôl a fa csigalépcsô kúszott a magasba és kívülrôl 

az ablakok alatti fák tetején mókusok ugrándoztak
keresztelnek el tífusz osztálynak. Az 

egyik ilyenbe vagyunk beterelve. 

Mindegyikünknek van egy ágya, napi 

élelme, ami egy pici átlátszó szelet 

kenyérbôl és egy pohár cikória kávé-

ból áll. De oda az oroszok nem mernek 

bejönni. 

Sok hetet vagyunk így bezárva, én 

már a kisujjamat nem tudom mozgat-

ni, nincsen erôm hozzá. A szomszéd 

teremben halt éhen nagyapám, Apu 

édesapja igen öregen. Nem is tudtuk, ô 

is ott van. Hogy vészelték át szüleim e 

szerencsétlenséget? Nagyon erôsnek 

kellett lenniük. 

Végre hazakászálódunk, nehezen. 

Menetelésünk nem könnyû. A házra, 

lakásunkra nem ismerünk rá. Minden 

összetörve, a lószôr matracok a padlón 

véresen, piszkosan, a lakás lakhatatlan. 

Anyu rettenetesen sír. Honnan került 

elô? Egy szôke orosz kiskatona toppan 

szobánkba, látja Anyu kétségbeesését, 

átöleli ôt, vígasztalja és a sarokban he-

verô összetört kávédarálónkat hozza 

oda néki, nézd, ez még itt van.

Mi gyerekek nagynénémékhez kerü-

lünk, szüleim mindent kitakarítanak, 

de már nincsen lószôr matrac, csak 

szalmazsák. De új paplanok, dunyhák, 

párnák. A konyhában is a legszüksé-

gesebbek. Egyelôre, átmenetileg, míg 

hazamegyünk. Anyu nagyon gyengé-

nek látszik. Talán azért nem utazunk?

Végre utazunk. Haza. Szüleim és én. 

A két öcsikém nagynénénknél marad-

nak.  Budapesten Nagyapámnál szál-

lunk meg, mielôtt hazamegyünk Hû-

vösvölgybe, házunkhoz.

Az ajtón nincsen lakat. A zár ki van 

cserélve. Valaki van odabent. Apu 

csenget, egy bácsi nyit ajtót. Erôs 

szóváltások. Mindenki hangos. Semmi 

keresni valónk ott nincs, Apám örül-

jön, hogy nem lett felhúzva az elsô 

fára németes neve miatt és a ház tel-

jesen üres volt, amikor ô azt, mint egy 

elhagyott házat megkapta a miniszté-

riumtól, mivel ô ott dolgozik.  

Én besompolygom a felnôttek lábai 

között a házba és éktelenül kiabálni 

kezdek. Apu, Anyu, ez a bácsi hazudik, 

mert mindenünk itt van. Még az én 

Herendi ajándékaim is a vitrinünk-

ben.

Utánam rohan, megfogja kravátlimat 

a nyakamnál, jól felemel, az ajtón 

kihajít és gurulok, gurulok.

Apu felkap, mindhárman sietünk el 

onnan. Anyu nehézkesen. Nem tudom 

miért képtelen gyorsabban jönni.

Így történt fiam, hogy nagyszüleidbôl, 

anyád szüleibôl „senkik, nagy senkik” 

lettek. 

Nagyapám kedvesen kivezet a kert-

be, be a mosókonyhába, rámzárja az 

ajtót és mondja, most egy kicsit itt kell 

maradnod. 

A lakásból Anyu nagy kiabálását hal-

lom, majd Nagyapám veszekedését 

Apuval a kertben.  Minek kell ennyi 

gyerek ilyen világban? Közben Anyu 

megállás nélkül kiabál. Én is rákezdek, 

engedjenek ki, mi van Anyukámmal? 

Miért nem mentek oda segíteni rajta? 

A gólya néni csipegeti Anyut, mert hoz 

néked egy új kistestvért. Már jobban 

bömbölni nem tudok, Nagyapám sem 

hagyja lejjebb Apu szidását, amit nem 

értek, mi köze néki az új kistestvérhez, 

míg egy bácsi jön ki a lakásból és 

mondja boldogan, egy szép kisleányt 

kapott a család. Mindannyian beme-

hetünk. A bácsi elmegy, csak egy néni 

van még ott Anyuval és az ici-pici 

babával. Én, négy hónap múlva leszek 

kilenc éves.

Nincsen hová visszamenni Budapes-

ten. A régi, patinás bôrdíszmûves cég 

is, ahol Apu dolgozott megszûnt, tu-

lajdonosai elvesztek a háborúban. 

Gyôrben maradunk.

Az elegáns, drága, mûvészien kivi-

telezett nôi táskákra már nincs igény.

Apu ügyes és nagyon szorgalmas em-

ber, feltalálja magát. Magánkisiparos 

lesz. Kárpitos és lószerszám készítô, 

javító.  Napi hosszú órákat és még va-

sárnap is dolgozik. Csak a karácsony, 

újév és húsvét, amikor boldogan 

együtt lehetünk. Betegen soha nem 

látom.

Nyár jön, nagyon szép a kertben. Sok 

gyümölcsfa, zöldséges veteményes 

ágyak, a Montz néni nekem és öcsém-

nek is adott egy kis területet, ahol 

ültetgethetünk, sûrûn nézegetve, no 

kibújtak-e már a kis zöld fejek a föld-

bôl? Lehasalhatunk a veteményesek 

között és figyelhetjük a kis hangyák 

végnélküli szorgos futkározásait, gon-

dolkodva azon, tudnak-e egymás kö-

zött beszélgetni? Ha rosszalkodnak, ki 

bünteti meg ôket?

Rengeteg sikló is van a kertben. 

Olyan jó méteres hosszúak. Fôleg a 

kert végében, ahol a söprûgyár magas 

téglafala nyúlik az égig. Alatta termés-

kövek össze-vissza. Ott mindig jó me-

leg van a napsugaraktól. Öcsikémmel 

ott szeretünk siklókra vadászni. El-

csípjük a nyakánál, meg a farkánál, 

majd jó erôvel messze dobjuk ôket 

magunktól, míg jókat nevetünk, amint 

villámgyorsan elkúsznak. Egyik alka-

lommal nem mi nevetünk, hanem ôk. 

Hogy történhetett? Már éppen mind-

kettônk kiválasztja „áldozatát”, ke-

resve a legbiztosabb pillanatot elcsípni 

ôket, amikor több mint tucat megelé-

gelhette játékos kedvünket és sebesen 

siklanak felénk minden irányból. Uccu 

neki rohanunk a konyha kertfelôli aj-

taja fele. Igen ám, de Montz néni le-

szedte a káposztákat, helyüket csúnya 

bogáncs nôtte be, és mi azokon ro-

hanunk.

Egy másik sikló meg a nagy ba-

rackfán tekeregve tölti ki mérgét raj-

tam. Minden fa teteje a mi otthonunk 

is. Még az utcán is a hatalmas hársfák. 

Imádunk ott ücsörögni, beszélgetni mi 

ketten. Vasárnap lévén, Anyu fel-

öltöztet bennünket, látogatóba me-

gyünk. Apu ugyan dolgozik. Rajtam 

mintás zöld selyemszoknya, fehér ma-

gyaros hímzett blúzzal. Ki ne tegyétek 

a lábatokat a verandáról! Mi is jövünk. 

Sokáig tartott a várás. Öcsikémmel fel 

a barackfára. No, csak pár percre, 

bent unalmas. Még ilyent nem láttam, 

azt hittem a siklók nem szoktak fára 

mászni, de ez igen. Belekapott a szép 

szoknyámba. Ez alkalommal tudom, 

megérdemeltem az alaposat.

Két házzal elôbb egy idôs bácsi lakik 

magában. Nagyon kedves hozzánk, 

sokat mesél nekünk, néha süteménnyel 

kínál, de azt nem fogadjuk el, Anyuék 

nem engedik senkitôl.  Vicces is a bá-

csi. Kérdezzük tôle, hogyan foghat-

nánk madarat, mert kalitkába szeret-

nénk tenni a verandára. Ó, azt nagyon 

könnyû, csak be kell sózni a farkát és 

utána nem tud repülni. Öcsikém igen 

lelkesedik, míg rá nem lépek a lábára.

Máskor engemet is megviccelt. 

Akartok zsebpénzt keresni? Ó, hogyne. 

Akkor szedjetek össze sok tücsköt, a 

szárnyait vigyétek be a patikushoz az 

megveszi tôletek, mert orvosságot, ki-

nint készít belôle. Össze is szedünk mi 

két dobozra valót, persze a szárnyaikat 

nem szedjük le, azt a patikusra akarjuk 

bízni. A doboz tetôket picit nyitva 

hagyjuk, hadd levegôzzenek és be az 

ágy alá, majd reggel elkéredzkedünk 

Anyutól, hadd menjünk a patikába. Az 

összes tücsök megszökött az éjjel, 

szerte a szobában mindenhol, minden-

ben. Hû, ha!

Öcsikém csintalan, olyankor kap 

egypárat a fenekére tôlem. Akkor is, 

amikor egy sündisznót tett lepedôm 

alá az ágyamba.

Egy füves réttel, majd a nádassal fe-

jezôdik be utcánk. Ott mindig találunk 

valami kis állatkát, egyszer egy va-

kondot is hazavinni, etetni, vigyázni 

rájuk, még ha nem is szeretik. 

Anyu minden kora reggel megy a 

piacra a napi élelmiszerért. Gyalog, 

elég messze van tôlünk. Nehéz lehet 

azt néki mind hazacipelni, mert csak a 

gyümölcsök két kiló. Mi addig vi-

gyázunk a két kisebb testvérkére is. 

Melegek vannak, gondoljuk öcsikém-

mel, készítünk egy sátrat a kertben. A 

szomszéd házból a Varga néni le-

kaszálta a füvet a réten a nyulainak és 

a fû már jó száraz. Abból jó sokat be-

hordunk az elôkertbe, rá az egyik 

virágágyra, lepedôket a szekrénybôl 

sátornak, majd mind a négyen bent 

csücsülünk, illetve a baba fekszik, 

mikor Anyu végre hazajön. Most már 

a fôzôkanalak helyett szíjazások jön-

nek.

A szemben levô szomszédunk a Haj-

du család, öt fiúval. Nagyon szigorú 

szüleik vannak. Mindegyiknek kell 

tudni fôzni, takarítani és még kötni is. 

A téli sapkájukat, sáljukat, zoknijaikat, 

mind maguknak kell megkötni. Tud-

ják, nem szabad hozzánk bejönniük a 

kertbe gyümölcsözni, Montz néni rám 

bízta, vigyázzak erre, de azért 

próbálkoznak. Egyik kifigyeli, amikor 

sem az Anyu, sem a Montz néni nin-

csen otthon és már is a kerítés tetején 

van. Figyelmeztetem, ha nem a kerítés 

másik oldalán száll le, a kezembe ka-

pott kôvel dobom meg. Nevetve, rám 

sem hallgat. Sajnos a kô fején találta. 

Ordítva, véres fejjel rohan haza, majd 

a fején egy törülközô, mamájával a 

kórházba. Gondolom, ennek nem lesz 

jó vége számomra sem. Mire haza-

értek a kórházból nagy kötéssel a 

fején, Anyu is hazaért a piacról. Nagy 

lárma a két mama között. Én az én 

Anyum mögött, ô az ô Anyuja mögött. 

Már jó ideje megy a ki a hibásdi, mi 

ketten megunjuk. Csendben hátra a 

kertbe, ahol egy kicsit csendesebb. Le-

ülünk a földre, még szilvával is 

megkínálom fájdalom csillapítóul. 

Öcsikémmel együtt hárman beszél-

getünk. Egyszer csak nagy csend. 

Upsz, mi történt? A két mama jön hát-

ra, villogó, mérges szemekkel mére-

getnek mindkettônket, majd a fiút a 

mamája hazáig veri, engemet az 

enyém meg csak ott helyben.

Montz néninek van egy szép unokája, 

vastag, nagy fonott hajjal, hátán a de-

rekáig, az unokának pedig egy vô-

legénye. Azok sokszor beülnek az 

ajtónk elé a hallban és szekálják 

Anyut, aki sír is e miatt. Azt akarják 

elérni, menjünk el onnan lakni, mert 

ôk akarnak odaköltözni. Apu sem tud 

mit tenni ellene. Montz néni nem hiszi 

el unokája rosszaságát.

A nyár sebesen halad hónapjaival 

1945-ben is úgy, mint minden más 

években. Ami szép, az hamar múlik. 

Elôször megyünk iskolába én, és 

öcsikém ez ôszén, mert a háborús, tele 

bombázós években nem engedtek 

szüleink el otthonról. A hûvösvölgyi 

hegyoldalról, majd az ismeretlen fa-

lusi házból.

Ma cudarul elkapott a nosztalgia, 

múltba pislantás. Gyerekkori emlékek. 

Amikor férjemmel meglátogatjuk a 

régi házat Hüvösvölgyben és a fiatal 

pár elmondja, azt egy nagyon idôs, 

végtelenül szimpatikus embertôl vet-

ték meg, aki azt már a háború be-

fejezése óta tulajdonította, a szívem-

ben dobok perdülnek. Igen, ô volt az, 

aki minket kiszórt onnan.

Elgondolkodva. Mennyi de mennyi 

bájos Nagypapa toporog még ma is 

köztünk, akiknek helye a börtönben 

lenne.

Elmegyünk gyermekéveim elsô egyi-

kéhez is a harmincas évekbôl, a Sa-

lamon tornyához. Ehhez a ma már 

csupán egy vasbeton szembántó töme-

gét tévesen nevezett Salamon tor-

nyához, mivel László ellenkirály Sa-

lamont az ellene való összeesküvése 

miatt Visegrádon zárta börtönbe, 

1081-ben, a tornyot viszont csak az 

1250-es években kezdte építeni IV. 

Béla és Mária.

Azóta számos háborús események 

csonkították, mint például az egyik 

legszomorúbb tragikus története, 

amikor is I. Ferdinánd ágyúival erôsen 

megrongálta a város felôli oldalát 

1540-ben. Innen a „csonkatorony” el-

nevezés, majd ízléstelenül, nem ere-

deti anyagokat felhasználva és nem 

stílusa eredetiségében különbözô 

korok építészei toldozták-foldozták, 

utoljára Lux Kálmán restaurálta és 

egészítette ki faszerkezetekkel 1920-

ban.
Most egy ismeretlen kôépület áll elöt-

tem, egyáltalán nem az, mint amire 
emlékezem. Kérdezem is az épület 
tudósait, hol vannak a fa csigalépcsôk 
és egyáltalán jó helyen járunk? Ó, 
igen, valóban ez a Salamon tornya, de 
itt soha nem volt falépcsô. Én bi-
zonnyára eltévesztem valami más 
épülettel emlékeimben. No nem! Itt fa 
csigalépcsôk voltak. Hihetetlenkednek 
nekem, de az egyik idôsebb, csak 
azért, hogy megnyugtasson, mondja 
utána néz. Várjunk.

Boldog arccal jön vissza, igazam van, 
a nem túl öreg faépület 1950-ben le-
égett és ez a „legfrissebb kiadás” bi-
zony nem hasonlít az eredetire, illetve 
a legújabb régire.

Van valami is ami nem változik? Nos, 
ez nem volt okos kérdés, persze, hogy 
van.

 Boling Lucia
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Az 1910-es évek elején a magyar 
országgyûlést erôsen megosztotta 
az új véderôtörvény körül kialakult 
nézetkülönbség és vita. Tisza István 
az ország és a Monarchia biztonsá-
gának megôrzése érdekében szük-
ségesnek tartotta az újonclétszám 
emelését és a katonai kiadások nö-
velését. A botrányosan viselkedô, fel-
dühödött ellenzék élesen támadta a 
törvényjavaslatot, és évek óta megszo-
kott fegyverével, az obstrukcióval (fo-
lyamatos, hosszan tartó felszólalások-
kal) hátráltatta a döntéshozatalt. Az 
1912 májusában a képviselôház elnö-
kévé választott Tisza június 4-én a 
munkapárti többséggel végül megsza-
vaztatta a törvényt.

Az ellenzéki képviselôk az általános 
választójoggal, a nemzetiségi jogokkal 
és más ügyekkel kapcsolatban is 
szemben álltak Tisza felfogásával, s 
mivel akadályozták a parlamenti mun-
kát, ezért a házelnök több alkalommal 

is kivezettette ôket az ülésterembôl. 
Síppal, dobbal…
Az ellenzék a merénylet elôtt jó két 

héttel, május 22-én, Tisza István házel-
nökké választásának napján is tûrhe-
tetlenül viselkedett. Kovács Gyula 
azzal keltett feltûnést, hogy fel akarta 
dönteni a szavazóurnát, ám ezt a Mun-
kapárt egyes tagjai megakadályozták. 
A renitens Kovácsot fellökték, aki en-
nek következtében könnyebb sérülése-
ket szenvedett. Ezt az akcióját kevés-
nek érezhette, mert június 7-én a 
forgópisztolyát is magával vitte a par-
lamentbe. Nem tudhatjuk, hogy ezt 
megszokásból vagy elôre kitervelten 

tette-e, tény azonban, hogy ô is a 
botránykeltô képviselôk közé tartozott, 
és az ülésterembe nem a szokásos mó-
don jutott be. Horánszky Lajos bank-
igazgató, író (1871–1944) Tisza István 
és kora címû munkájában (szerk.: Ho-
ránszky Nándor, Budapest 1994) így 
írt a merényletet megelôzô pillana-
tokról:

„Közfeltûnést keltett Mezôssy Béla 
volt államtitkár viselkedése, aki eddig 
nyugodt vérmérsékletûnek mutatko-
zott. Elôvett egy hosszú sípot és el-
kezdte fújni, úgy, hogy majd kicsattant 
az arca a nagy erôlködéstôl. Mezôssy 
példáját többen is követték, s megin-
dult a sípolás, dobolás, fütyülés, fül-
siketítô lárma kíséretében. Tisza Ist-
ván leszállott az elnöki emelvényrôl, 
megtette rendelkezéseit, a rendôrség 
kivezette a botránycsinálókat, akikkel 
együtt kivonult az egész ellenzék.

Fél tizenkettôkor Tisza István ismét 
felült az elnöki emelvényre és megnyi-
totta az ülést. Ebben a pillanatban a bal 
oldali hírlapírói karzaton át beugrott a 
terembe Kovács Gyula gazdapárti 
képviselô, s a második padsor melletti 
helyrôl ezzel a felkiáltással: »Van még 
egy ellenzéki« forgópisztolyából reá-
lôtt az elnökre.”

Horánszky szerint Tisza rezzenés-
telenül, a félelem legkisebb jele nélkül 
fogadta az elsô lövést. Nyugodtan in-
tett az elsô emeleten tartózkodó fele-
sége felé, mintegy jelezve, hogy nem 
történt baja. A Tiszára irányzott újabb 
két lövés után néhány kormánypárti 
képviselô Kovácsra rontott, aki a nagy 
tumultus közben maga ellen fordította 
a fegyverét. Tisza odakiáltott a Ková-
csot ütlegelô honatyáknak, hogy ne 
bántsák a merénylôt, majd bejelentet-
te, hogy az ülés folytatódik.

Herczeg Ferenc A gótikus ház címû 
visszaemlékezésében (1939) kissé 
másként örökítette meg az eseményt. 
Szerinte az elsô lövés után Tisza föl-
emelkedett az elnöki székbôl, és „rö-
vidlátó szemével figyelmesen nézte a 
merénylôt, mikor pedig utolsót csat-
tant a forgópisztoly, föltekintett a kar-
zatra, ahol a felesége ült, és legyintett 
a kezével, amivel azt akarta jelezni: 
nem talált!” Az öngyilkosságot meg-
kísérlô, eszméletlen Kovácsot kivitték 
a terembôl. A folyosón az ellenzéki 
Hock János, „a macskafejû papképvi-
selô”, aki azt hitte, hogy Kovács hal-
doklik, áldásra emelt kezekkel, mû-
könnyeket hullatva búcsúztatta az 
„áldozatot”.
Gyalázatos szégyenfolt
A merénylô azonban nem halt meg. 

Nyomban Herczel Manó magángyó-
gyintézetébe szállították, ahol maga a 
nagynevû sebész fôorvos, kórháztulaj-
donos mûtötte meg. A kor anarchista, 
baloldali megnyilvánulásai az irodalmi 
életet is átszôtték. A Világ címû radi-
kális hangvételû napilap például a 
merénylet után két nappal közölte 
Ady Endre Rohanunk a forrada-
lomba címû, elképesztô tiszteletlens-
éget és érzéketlenséget tanúsító ver-
sét, benne a geszti uradalom 
birtokosára, Tiszára utaló, sértô vers-
szakkal:

„Minden a Sorsé, szeressétek,
Ôt is, a vad, geszti bolondot, 
A gyujtogató, csóvás embert,
Úrnak, magyarnak egyként ron-

Sikertelen merénylet 
gróf Tisza István ellen

gyot.”
Kovács a sikeres mûtét után beteg-

ágyához kérette pártjának elnökét, 
Justh Gyulát, valamint gróf Batthyány 
Tivadart (Károlyi Mihály elvbarátját), 
és hogy a sajtó se maradjon távol, sa-
ját sógorát, Gonda Henriket, a Magyar 
Tudósító szerkesztôjét is. Nevezett 
urak, valamint más ismert közéleti 
emberek sorra látogatták Kovácsot, 
miközben a sajtóban folyt a hangulat-
keltés Tisza Istvánnal szemben. „Mind 
ezen erôfeszítések ellenére az izgatás 
mégsem hatott, az ország komoly köz-
véleménye Tisza István pártjára ál-
lott.”

Kovács Gyula a sikertelen merény-
lettel rövid idôre a figyelem közép-
pontjába került. Az érdeklôdés ezután 
már csak 1913 novemberében, az 
ellene folyó per idején fordult felé. A 
védôk ekkor számos tanút felvonultat-
tak. Az esküdtszék elé idézték többek 
között Polónyi Géza országgyûlési 
képviselôt, aki korábban a második 
Wekerle-kormány igazságügy-minisz-
tere volt. Polónyi a vallomásában Ko-
vács védelmére kelt, és igyekezett 
kormányellenes hangulatot kelteni. 
Tisza István (június óta miniszterel-
nök) ezzel szemben rövid és tárgyila-
gos hangvételû vallomást tett. Nem 
fogalmazott meg a vádlottal szembeni 
elítélô véleményt, csupán arra utalt, 
hogy a szóban forgó bûncselekmény 
megítélése a bíróságra tartozik. Az 
esküdtszék két nap elteltével meghoz-
ta döntését. Kovács Gyulát felmentet-
ték, amit az ellenzék nagy lelkesedés-
sel, a társadalom józanabbik része 
viszont felháborodással fogadott.

Az esküdtszék döntésével kapcsolat-
ban Szász Károly ezt írta 1920-ban, 
Tisza István címû munkájában: „Ez 
végtelenül szomorú tünete volt az 
erkölcsi érzés országosan megkezdô-
dött pusztulásának, s letörölhetetlen 
szégyenfoltja marad az esküdtszéki 
igazságszolgáltatásnak.” Herczeg Fe-
renc ennél is találóbban jellemezte a 
történteket Két arckép címû írásában 
(Budapest 1920): „Nyilvánvalóvá lett, 
hogy a pesti polgárság, amelybôl ilyen 
esküdtbírák kerültek ki, sohasem tud-
ná megvédelmezni a rendet, de még a 
maga vagyonát sem. Az arisztokrácia 
balga szûzei pedig nem sejtették, hogy 
ôk már akkor a vörös terror lába elé 
szórták virágukat.”

Báró Fejérváry Gézát (1833–1914), a 
felsôház tagját, egykori miniszterelnö-
köt annyira felháborította az esküdt-
szék döntése, hogy azon a napon elha-
tározta –-- elhagyja az országot. „Nem 
maradok olyan országban, ahol ilyen 
gyalázatosságok történhetnek” --– je-
lentette ki, majd nemsokára Bécsbe 
költözött. Kovács Gyula a merénylet 
után lemondott képviselôi mandátu-
máról. 1913-ban a kerületében, Gyo-
mán báró Perényi Zsigmond belügyi 
államtitkár, míg Aradon Tisza István 
nyerte az országgyûlési képviselô-
választást. Ez jól tükrözte az akkori 
közhangulatot. Kovács Gyula ezután 
Nyugatra emigrált (1933-ban állítólag 
még élt), de személye hamarosan vég-
leg a megérdemelt feledés homályába 
merült.
A háború elôszele
Ma már tudjuk: Tisza István és hívei 

jó okkal szorgalmazták Magyarország 

hadi potenciáljának erôsítését. A kor-
mányzat vezetô politikusai ugyanis 
rendelkeztek azokkal az információk-
kal, amelyek elôre vetítették egy kö-
zeli háború lehetôségét. Elegendô, ha 
Jánossy Dénes (1891–1966) történész, 
levéltáros, az MTA levelezô tagja Az 
osztrák–magyar monarchia háborús 
felelôssége címû tanulmányára gon-
dolunk (Századok, 1931). Ebben ismer-
tette azokat a kutatási eredményeket, 
amelyek az addig megjelent, angol, 
német, osztrák diplomáciai forráskiad-
ványok, valamint szerb és orosz levél-
tárak szemelvényeinek felhasználásá-
val napvilágot láttak, s amelyekbôl 
világosan megállapítható Szerbia há-
borús felelôssége.

A horvát bántól és a boszniai tarto-
mányfônöktôl származó jelentések és 
jegyzôkönyvek szerint például György 
szerb trónörökös „1912-ben, Zimonyon 
való keresztülutazása alkalmával… 
kijelentette, hogy ez a terület rövide-
sen Szerbiához fog tartozni.” Jánossy 
írta: „A boszniai annexió (1908 –-- a 
szerzô) után Szerbia forrongó vulkán-
hoz hasonlított, ahol egymást érték a 
monarchiaellenes tüntetô felvonulások 
és sajtókirohanások.” György trónörö-
kös és Nikola Pasics miniszterelnök 
Szentpétervárra utazott, hogy Szerbia 
számára biztosítsa a cári udvar támo-
gatását.

A szerbek ezzel egyidejûleg elképesz-
tô propagandát fejtettek ki az annek-
tált területeken. Jánossy szerint „se 
szeri, se száma nem volt a falitérké-
peknek és naptáraknak, amelyekkel a 
szerb nyomdák a monarchia délszlá-
vok lakta területeit elárasztották, és 
amelyekben Bosznia, Hercegovina, 
Horvátország, Bácska, Bánát és Sze-
rémség már mint a szerb királyság 
integráns részei szerepeltek. A bel-
grádi középiskolákban amint azt ottani 
követségünk jelentette –-- olyan föld-
rajzi tankönyvet használtak, amelyben 
többek közt azt tanították, hogy Újvi-
dék már a szerb kultúrközösséghez 
tartozik.” Ehhez kapcsolódik a Narod-
na Odbrana (Népvédelem) és a „Feke-
te Kéz” elnevezésû, a szerb kormány-
zat által titokban támogatott 
terrorszervezetek szabotázsokban, 
merényletekben bôvelkedô tevékeny-
sége.

A Monarchia és a magyar kormány 
vezetô politikusai pontosan tudták, 
hogy Szerbiának és támogatóinak 
érdekükben áll a háború kirobbantása. 
Számos elôjele volt annak, hogy Eu-
rópa nagyhatalmai elérkezettnek lát-
ják az idôt egy hatalmas méretû erô-
próbára. Tisza igyekezett mindent 
megtenni az ország biztonsága, vé-
delme érdekében, de jelentôs belsô 
erôk dolgoztak azon, hogy ô és poli-
tikája megbukjon. A hazaárulók akna-
munkája a világháború végére elérte 
célját, s nagyban hozzájárult Tisza 
István meggyilkolásához és magához 
a trianoni tragédiához. 

Bánó Attila
A szerzô író, újságíró

Kedves Margitka!
Azt ajánlanám, hogy elôször mutassuk be az Országos Trianon Társaságot, 

amely már több évtizede mûködik és, amelynek jelenleg én vagyok a 
megválasztott és a bíróságon is bejegyzett elnöke. Ez után pár mondatban 
bemutatnánk, hogy miként készülünk a trianoni országcsonkításnak, magyar 
történelem eme legtragikusabb eseményének a századik évfordulójára. Ennek 
képezi fontos részét egy Országos Trianon Múzeum létrehozása a most 
épülô múzeumi negyedben. A célunk az, hogy ez a múzeum a városligeti, 
jelenleg üresen álló, Vajdahunyad Várában kapjon helyet.

Az információs világkorszakban elkerülhetetlen, hogy megjelenjünk a kiber-
térben is és létesüljön egy interaktív, digitális múzeum is, amely virtuálisan 
mutatná be a Trianonban történteket. A mai is elhallgatott történelmi tényeket 
dokumentálnánk és bebizonyítanánk, hogy a trianoni rendezés egésze hamis 
adatokon és tudatos félrevezetésen alapult. Tényekkel aláttámasztva tájékoz-
tatnánk minden érdeklôdôt, az egész világközvéleményt, hogy a trianoni dön-
téshozók egyedül a történlemi magyar állammal, a magyar néppel és a magyar 
nemzettel szemben nem alkalmaztak semmilyen érvényes nemzetközi elvet. 
Egyedül a magyaroktól tagadták meg a történelmi, az etnikai-nyelvi és az 
önrendelkezési elvnek az alkalmazását. Eljött az idô, hogy száz év elmúltával 
ezt az igazságtalanságot korrigálják.

 A történelmi korrekció nem jelent feltétlenül irredentizmust és revízíót. A 
nemzetközi jog --- ENSZ Alapokmánya, a Helsinki Záróokmány, az Európai 
Unió Alapszerzôdése --- mind lehetôvé teszik a határok békés megváltoztatását. 
Az Országos Trianon Társaság, az OTT elsôsorban a székely autonómia kiví-
vására, a vegyes községekben a többségi lakosság iskoláiban is a magyar nyelv 
oktatására, létszámarányosan teljes spektrumu, állami finanszírozású magyar 
nyelvû egyetemek létrehozására törekszik. Ez létszámarányosan legalább 4 
magyar egyetemet jelentene Erdélyben, kettôt a Felvidéken és egyet-egyet 
Kárpátalján, valamint a Délvidéken.

Az OTT álláspontja szerint a világközvéleménye és a történelem ítélôszéke elé 
kell vinni a történelmi bûncselekménynek minôsülô trianoni szerzôdést. 
Elengedhetetlen nemzetközi jogászok, történészek, politológusok és politikusok 
részvételével olyan nemzetközi tanácskozás létrehozása, amely tudományos 
tárgyilagossággal mondana véleményt a száz évvel ezelôtt történtekrôl.

Kívánatos lenne az is, hogy nemzetközi fórumon, nemzetközi bíróságok (az 
EBESZ és az ENSZ illetékes szervei) állapítsák meg, hogy korrigálni kell a tria-
noni békediktátumot és a jelenleg érvényben lévô 1947-es párizsi békeszer-
zôdést.

A magyar néprôl minden esetben a megkérdezése nélkül hoztak döntést. Ez 
érvényes az 1947-es párizsi szerzôdésre is, mert azt egy olyan ország kormánya 
írta alá, amelyet megszállva tartottak a szovjet hadosztályok.
Az OTT 2018-ban nemzeti konzultáció keretében kívánja lehetôvé tenni 

a magyar társadalom véleménynyilvánítását. E célból aláírásokat gyüjtünk 
és eddig már több mint 200 ezren álltak mellénk és írták alá a trianoni diktátum 
felülvizsgálatát szorgalmazó aláírásgyûjtô íveinket. Az OTT egyedüli jöve-
delme a tagdíjjakból áll. Jelenleg tagsági létszáma (a vidéki tagozatok tagjait is 
számításba véve) 459 fô. Az évi tagsági díj 2018 januárjától 2000 Ft/fô. Nyíl-
vánvaló, hogy ennyi pénzbôl nem tudjuk létrehozni a magyar és angol nyelven 
mûködô digitális Trianon Múzeumot. Ennek a beindításához is már több millió 
Ft-ra lenne szükség. Professzionális mûködtetéséhez pedig 80-100 millió Ft.

Nemzetünk érdekében kifejtett áldozatos munkádat elôre is hálásan köszönöm 
az Országos Trianon Társaság elnöksége nevében.

Tisztelettel és barátsággal
Dr. Drábik János

az Országos Trianon Társaság elnöke
Nagy Margit elérhetôsége,  danubetravel@ihug.com.au
Tisztelt Olvasóink!
Dr. Drábik János tevékenysége a fennt leírtakból --- melyet Nagy Margitnak 

a Danube Travel Agengy igazgatójának írt, akivel közelebbi kapcsolatba került 
munkája során ---, kiderül, hogy mi a kérése magyar Honfitársai felé.

Amennyiben Ön segíteni akar úgy az interneten többet megtudhat áldozatos 
tevékenységérôl.

 Szerkeztôség



10. oldal                                                               MAGYAR ÉLET                                          2018. szeptember 13.   

Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2018. szeptember 16-án vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

9.30 és 12 óra között vasárnapi iskola a szokásos helyen
12 órától ebéd a Bocskai Nagyteremben

(az Edinburgh Parkkal szemben,
Watkins St.bejárat)

121 St. Georges Rd. (11-es villamos a 
Collins St.-rôl, 20-ik megálló

Minden kedden de. 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban 
Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2018. szeptember 16-án vasárnap de. 11.30 órakor

ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt 

gyermekeknek is Istentiszteletet tartunk, szeretettel 
kérjük a szülôket, nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsiket.

ADELAIDE (SA)
2018. szeptember 16-án, vasárnap de. 11 órakor

 ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

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

2018. szeptember 16-án, vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

Istentisztelet után ebédelni lehet. 
Aspley, Észak Brisbane minden hónap 
második vasárnapján de. 11.45 órától

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára,
 748 Robinson Road Aspley. Istentisztelet után ebédelni lehet 

GOLD COAST — Mudgeeraba 
Mudgeeraba Salt templom  319 Mudgeeraba Road, 2018.
Minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor

Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz
Minden hónap elsô vasárnapján 2 órától Bibliaóra

Vallási megkülönböztetés nélkül várjuk mindazokat, akik szeretnek 
Istentiszteleten részt venni, magyar közösségbe lenni, 

egymással ismerkedni

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

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

Vidám Apáknapi Délután 
a Bocskai Nagyteremben

Makkai Márta köszönti az Édesapákat a vasárnapi iskolások programjának megnyitásakor

Az Édesapák és a gyerekek együtt élvezik az ötletes programokat

Rendezze születésnapját, névnapját, 
családi összejöveteleit 

a vasárnapi ebédek keretében 
a Bocskai Nagyteremben
Bôvebb felvílágosításért hívja: 

Dézsi Csaba lelkipásztort 0414-992-653, 
vagy Csutoros István fôgondnokot 

9439-7067, mob,:  0407 683-002 

A Magyar Élet szerkesztôsége
nyilvánosan is szíves elnézését kéri a 

Csutoros családnak, 
augusztus 30. számunkban megjelent 

sajnálatos hibánkért, 
mikoris figyelmetlenül felcseréltük 

Csutoros István nevét
néhai Csutoros Csabára.



 2018. szeptember 13.                                                MAGYAR ÉLET                                                        11. oldal   

Provokációk kora
A fizikai határokat le lehet zárni az 

illetéktelenek elôtt, a lelkieket meg 
újra az élethez, szeretethez, a termé-
szethez illeszteni. S a megszakadt szép 
imát folytatni

Azon a pénteki hajnalon kevesen 
tudták, hogy véget ér egy hosszú, 
évezredes korszak Európában, s hogy 
látványos kontinuitásban csak az ál-
landó provokáció marad fenn napjain-
kig. Keleten, Oroszországban már 
1917-ben megkezdôdött egy hosszú 
rémálom, de Moszkva és a kommunista 
valóság messze volt. Európában nem 
is tudtak sokat a hatalmas keleti mons-
trumról. Pedig nagyon is európai am-
bíciói voltak Úgy tûnhetett, s valójában 
így is volt, hogy a nagy buta orosz 
medvét valakik mindig felhasználják, 
hogy aktuális ellenfeleiket velük gyôz-
hessék le, de közben az a medve nem 
is volt olyan buta. Egyre beljebb és 
beljebb jutott Európába. A bolsevikok 
1919-ben Magyarországon és Bajoror-
szágban rövid idôre a hatalmat is meg-
szerezték, és a következô évben csa-
pataikat is elindították Berlin felé, 
hiszen Szászországban is kikiáltottak 
egy anarchista „tanácsköztársaságot”, 
a Rajnán túl pedig a Vörös-Ruhr had-
sereget csak komoly harcok árán sike-
rül megfékezni. Az orosz támadás ak-
kor Varsó alatt elakadt. Pedig Tuha-
csevszkij marsall megmondta: „A vi-
lágforradalom sorsa nyugaton dôl el: 

Lengyelország holttestén át vezet az 
út az általános világégéshez!” Lenin és 
Sztálin pénzzel, emberrel, menedékkel 
folyamatosan provokálta Európát a 
húszas–harmincas években. Ezt tette 
Adolf Hitler is, hatalomra jutása után.

És azon a pénteki hajnalon, a német 
csapatok is megindultak Lengyelor-
szág ellen. Kevesen látták tisztán, mi 
történik. Talán bíztak a magabiztos 
lengyel hadseregben, amely szintén 
nem ment a szomszédba egy kis pro-
vokációért. Vagy bíztak abban, hogy a 
brit (és francia) hadüzenet mégsem 
jelent újabb világháborút. A konfliktus 
„lokális” marad. Az ember mindig bíz-
ni akar. De a német–lengyel háború 
tizenhetedik napján újra megindult 
nyugatra az orosz (szovjet) hadsereg. 
Államok tûntek el a térképrôl. Létre-
jött a szovjet–magyar határ. Mint egy 
évvel korábban a német–magyar ha-
tár. És nem volt titok, hogy a szovje-
teknek más terveik is vannak. A néme-
tek meg ki tudja mire tartottak igényt? 
A Dunántúlra? Az életterükre? És a 
két agresszív hatalom szoros politikai, 
katonai szövetséget kötött. Együttmû-
ködtek! Hitler és Sztálin! S aztán 
Churchill és Sztálin!
Miféle korszak volt ez Európában? 

Az értékek hierarchiájának felbom-
lása, a bizonytalanság, a jó és rossz 
összezavarása, a szellemi és politikai 
prostitúció, az állandó provokációk 
kora. A szabadság mámorából a szaba-
dosság káoszába vagy a parancsuralom 
„rendjébe” menekülés idôszaka. De 
egyben a fejlôdés, a technikai csodák, 
a pezsgés idôszaka is. Európa össze-
zavarodásának szimbóluma Németor-
szág volt. Ebben oroszlánrészt vállalt a 
(háborúban csak az amerikaiak által) 
gyôztes franciák elképesztô mohósága, 
kivagyisága. A németek folytonos 
megalázása, nyomorba, kilátástalan-
ságba és káoszba taszítása. A jóvátételi 
követeléseket teljes képtelenségig fo-
kozták, és 1988-ig fizettették volna. Ez 
is provokáció volt. Mint a Közép-Eu-
rópát szétzúzó és védtelenné tévô bé-
kerendszer, kivált a tria noni tákol-
mány. Provokáció volt az emberi ér-
telem és lélek ellen. A clemenceau-i 
vízió a francia vezetésû Európáról, a 
hitleri a nemzetiszocialista német–
germán ezeréves birodalomról, Mus-
solinié a fasiszta Római Birodalomról, 
Leniné a kommunista világforrada-
lomról…

A provokáció a mûvészetetekben is 
megjelent. A polgári mûvészetet Ru-

benstôl el kell égetni! –- szavalták. 
Éljen az új gépmûvészet! Az erkölcs 
megtámadása. „A gyönyör hiénái.” A 
Hamletet, nôvel a címszerepben. Új 
tánc a shimmy. „A lábak rángatóznak, 
nem is tánc, hanem lázas delírium.” S 
aztán jön a mindent elsöprô charleston. 
És a jazz s persze Josephine Baker. 
Megjelenik az elsô vámpírfilm, a Nos-
feratu, az expresszionista film, amely 
azt üzeni, hogy a rémálom elôl nincs 
menekvés. De már játsszák Chaplin 
filmjeit is, az „isteni Garbo” hódít, és 
1927-ben készül el a német vízió, a 
Metropolis, amelyben harminchatezer 
statiszta szerepelt. Közben az Egyesült 
Államokban már a húszas évek végén 
több mint a húszmillió automobil járja 
az utakat. A sebességrekord 1922-ban 
215 km/h. Nagy csoda a léghajó, a 
repülôgép, építik a hatalmas óceánjáró 
hajókat, megszólal a rádió és hama-
rosan a film is. Charles Lindberg átre-
püli az Atlanti-óceánt (1927), s Endresz 
György.

Közben Mussolini fekete ingesei Ró-
mába masíroznak, átveszik a hatalmat. 
A bizonytalanságot a fasiszta vezér 
szavai pontosan kifejezik: „Mindig a 
körülményeknek megfelelôen vagyok 
reakciós vagy forradalmár.” Megala-
kul a Szovjet unió, kezdetét veszi Sztá-
lin rémuralma, a marxizmus és a 
kommunizmus terjed Nyugat-Euró-
pában is. Németországban Hitler egy 
sikertelen puccs után 1933-ban hozzá-
foghat a nemzetiszocializmus gyakor-
lati megvalósításához. Merénylôk 
megölik az osztrák kancellárt, a 
jugoszláv királyt, Indiában Gandhi éh-
ségsztrájkol és erôszakmentes enge-
detlenséget hirdet, Kínában Mao csa-
patai hosszú menetelésbe kezdenek --
– zajlik a polgárháború --–, miként 
Spanyolországban is. Amerikában a 
Ku-Klux-Klan szervezkedik, és virág-
korát éli a gengszter világ, fôleg az 
évtizedes szesztilalom miatt.

Ugyanakkor megvalósul a nôk politi-
kai egyenjogúsága, egyre fontosabb 
helyet vív ki magának a sport, 1936-
ban a kor legnagyobb sportrendez-
vénye, a berlini olimpia már politikai 
felhangokat is kap. Mint ahogy Pi-
casso, Miró, Dalí és más festôk mûvei 
is. Az építészet fantasztikus teljesít-
ményei csodálattal töltik el a világot. 
New York felhôkarcolói, a Golden 
Gate híd San Franciscóban, a római 
EUR negyed a „kocka Colosseummal”, 
a Bauhaus stílus és szemlélet, az elsô 
autópálya Németországban. A tudo-
mány is szállítja a szenzációkat, a kor-
szak felfedezése többek közt a penicil-
lin és a C-vitamin.

Magyarország, miután talpra állt a 
trianoni csonkítás után, ennek az Eu-
rópának szerves része volt. Mûvészei, 
tudósai, mérnökei, sportolói elismerést 
vívtak ki Európában és a világban. A 
magyar ipar világszínvonalú terméke-
ket is gyártott, az ország erején felül 
költött oktatásra, tudományos kuta-
tásra. A politikai stabilitás is hozzájá-
rult, hogy a világválság után prosperált 
a gazdaság. A harmincas években a 
nemzetközi elismerést is jelezte, hogy 
nálunk tartották a cserkészek világta-
lálkozóját és az eucharisztikus világ-
kongresszust. A nemzet legfôbb össze-
tartó erejét az a gondolat adta, hogy a 
trianoni szétszakítottság nem marad-
hat fenn örökké, a rossz döntést békés 
revízió alá kell venni. De legalább 
ilyen fontos volt maga az eszköz, 
amellyel ezt elérni vágyták. „Az er-
kölcs és tudás hatalmával meg akarjuk 
hatványozni a magyar munka terme-
lékenységét, és ennek a termékeny 

munkának révén módosabbak, e révén 
függetlenebbek és mindenekelôtt ön-
tudatosabban magyarok akarunk len-
ni” –-- adta meg a programot Kle-
belsberg Kuno.

Azon a pénteki hajnalon, 1939. szep-
tember 1-jén végérvényesen véget ért 
egy korszak Európa és a világ törté-
netében. Az euró pai ember változott 
meg, miután 1945 tavaszán feljött a 
pincékbôl, és körülnézett a romokon. 
Voltak, akik ünnepeltek, gyôztesnek 
érezték magukat. Mások azonnal 
szembesültek a sötét jövôvel. Nyugat-
Európának volt még egy hosszú léleg-
zetvételnyi feltámadása a hatvanas–
hetvenes években, de a szétszakítottság 
nem csak a szovjet uralom alá került 
keleti részeknek ártott meg, hanem a 
Nyugatnak is. Olyan szellemi, gazda-
sági, demográfiai folyamatok indultak 
meg, amelyek mára már veszélyeztetik 
az öreg kontinensnek a két háború kö-
zött még élô, de már sérült szellemi-
ségét. A Nyugat a szabad kereskedelmi 
prédalesés okán védtelenül hagyta lel-
ki és fizikai határait. Ennek következ-
ményeit látjuk most eluralkodni, a nap 
nap után bekövetkezô tudatos provo-
kációkban. Esztelen víziókban. A cle-
menceau-i víziót ma Macron játssza, 
Németország eltébolyodottsága elke-
serítô és félelmetes, Oroszország me-
gint messze van, s hol vagyunk már a 
DADA provokációitól, s hogy Asta Ni-
elsen játszotta Hamletet? De talán 
észhez lehet még téríteni a megromlott 
kontinens lakóit. A fizikai határokat le 
lehet zárni az illetéktelenek elôtt, a 
lelkieket meg újra az élethez, szeretet-
hez, a természethez illeszteni. S a meg-
szakadt szép imát folytatni.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Padovától BelgrádigAz immár 11. alkalommal megtar-
tott Nemzeti Hét keretében Bala-
tongyörökön „Padovától Belgrádig. 
A Monarchia felbomlása 1918-ban” 
–- címmel tartott Ligeti Dávid tu-
dományos munkatársunk elôadást. 

Elmondta: az elsô világháború utolsó 
évére minden hadviselô fél kimerült, 
az Osztrák–Magyar Monarchia a vég-
sô tartalékait élte fel. A k. u. k. haderô 
azonban az év derekáig minden nehéz-
sége ellenére sem volt kedvezôtlen 
helyzetben: az oroszországi bolsevik 
hatalomátvétel következm nyeként a 
keleti fronton ugyanis megszûntek a 
harcok, 1917 végén pedig gyôzelemmel 
fejezôdtek be az isonzói csaták is. A 
caporettói áttörésben két olasz hadse-
reget szétzúzva 120 km-t sikerült elô-
renyomulni, egészen a Piave folyóig. 

A háború folytatását ekkor a tekinté-
lyes hadizsákmány tette lehetôvé. Li-
geti szerint a vég elôjele volt a júni-
usban kudarcba fulladt offenzíva. Ez 
ugyan eltörpült a korábbi évek vérfür-
dôihez képest, a hátországban morális 
szempontból mégis döntô hatást gya-
korolt. 

Hozzátette: Woodrow Wilson ameri-
kai elnök 1918. január 8-án kiadott 14 
pontja is jelentôs szerepben aknázta 
alá a Monarchia struktúráját. 1918 
októberének elején a Monarchia a 14 
pont alapján ajánlott fegyverszünetet 
az amerikaiaknak és rajtuk keresztül 
az antantnak –-- az USA ugyanis csak 
„társult hatalomként” lépett hadba 
elôbbi oldalán, formálisan nem volt a 
szövetségi rendszer tagja. 

Wilson hosszas, majd három hétig 
tartó csönd után elutasította IV. Ká-
roly javaslatát. 

Az egyre élezôdô szociális és politikai 
feszültségben Károly egy jó szándékú, 
de végzetes lépésre szánta el magát: 
átalakította a birodalom struktúráját. 
1918. október 16-án az uralkodó mani-
fesztumot bocsátott ki, amelyben 
Ausztriát –-- vagyis a kettôs monarchia 
Bregenztôl Ternopolig, valamint Tep-
litztôl Dubrovnikig terjedô osztrák 
részét – föderalista állammá alakította, 
és elismerte az egyes „néptörzsek” 
autonómiájához való jogát. 

A dokumentum kiadásával Károly 
elejét kívánta venni a nemzetiségi 
szeparatizmusnak, de ebbéli törekvé-
sében kudarcot vallott és mindez csak 
felgyorsította a kibontakozó katasztró-
fát. 

A manifesztum hatására a magyar 
fél is változásokban gondolkodott, te-
kintettel arra, hogy a kiegyezés alap-
jául szolgáló 1723. évi Pragmatica 
Sanctio törvényében is változás állt 
be. 

Ligeti szerint itt bizonyosodott be, 
hogy a kiegyezés rendszere olyan tö-
rékeny alapokon állt, amely egysze-
rûen nem tudott elviselni egy ekkora 
változtatást. 

A hátország egyre gyorsuló felbomlá-
sa kataliztálta a k. u. k. haderô pusztu-
lását. 1918. október 24-én erôteljes 
olasz offenzíva kezdôdött a délnyugati 
arcvonalon, amelyet francia, brit, 
amerikai, csehszlovák egységek haj-
tottak végre. Még négy napig ered-
ményesen védekezett a haderô, de 28-
a után bekövetkezett a drámai „Göt-
terdämmerung”: mivel a harcoló erô-
ket a megbízhatatlan és sok esetben 
lázadó erôkkel nem lehetett felváltani, 
a Monarchia haderejét az ellenség 
felôrölte. 

Ugyanezen a napon a Monarchia 
fegyverszüneti tárgyalásokba kezdett 
az olaszokkal. A császár és király fel-
ismerte, hogy a háború elveszett, és a 
Monarchia felbomlásával együtt a 
hadsereg is vég ráit éli. A katonák még 
november elején is harcoltak, amikor-
ra a dualista állam de facto már nem is 
létezett. Károly november 3-án éjjel 
átadta a fôparancsnokságot a Vezérkar 
fônökének, Arz vezérezredesnek. 

Eddigre Padovában már aláírták a 
fegyverszünetet, viszont kommuniká-
ciós zavar következtében Arz már 3-
án hajnalban azonnali fegyverletételre 
adott parancsot, míg az olaszok úgy 
értelmezték a dokumentumot, hogy az 
csak 24 órával késôbb lép hatályba. 

Mindennek következtében 360 ezer 
k. u. k. katona esett hadifogságba, mi-

vel már nem tanúsítottak ellenállást. 
E kontingensben azonban alig akadt 

magyar, miután Linder Béla hadügy-
miniszter már 2-án hajnalban elren-
delte, hogy a magyar csapatok hagyják 
el a frontot. Linder e tette révén valódi 
nemzeti hôssé válhatott volna, miután 
azonban ezen egységek döntô részét 
demilitarizálták a következô hetekben, 
az egyébként a k. u. k. haderô ezredesi 
rendfokozatát viselô hadügyminisztert 
„A nem akarok többé katonát látni!” -– 
mondata tette „halhatatlanná”.

Ligeti szólt a magyarországi hátor-
szág eseményeirôl is. 

A manifesztumot követô belpolitikai 
válság Tisza István, volt miniszterel-
nök meggyilkolásába, majd az úgyne-
vezett ôszirózsás forradalomba torkol-
lott. 

A történész szerint az elmúlt száz 
évben sokszor fellángolt az a vita, 
hogy a padovai fegyverszünet vonat-
kozott-e a balkáni frontra is. 

Mint fogalmazott: „a primer források 
vizsgálatával egyértelmûen megerô-
síthetô, hogy a belgrádi fegyverszünet 
a Károlyi-kormány legnagyobb baklö-
vésévé lépett elô. Elviekben ugyanis 
az olaszokkal aláírt dokumentum biz-
tosította a Magyar Királyság 1914. évi 
határait. 

A Balkán felôl érkezô francia–görög–
szerb–brit haderô fô célja az ekkor 
még háborút folytató Német Biroda-
lom délkelet felôl való megtámadása 
volt, így nem képzett elsôdleges célt 
magyar területek elszakítása. 

A Belgrádban november 7-én meg-
kezdôdött, majd a hat nappal késôbb 
parafált egyezmény megnyitotta az 
utat a történelmi Magyarország széte-
séséhez, miután mindössze nyolc 
hadosztály fenntartását engedélyezte 
a megszületô Magyar Népköztársaság 
számára – a száz éve létrejött magyar 
respublika hivatalos neve ugyanis ez, 
nem pedig Magyar Köztársaság volt” 
–- mondta.

(Veritas)



A 2007-ben megalapított Vámos 
Települések Szövetsége (VTSZ) 
éves rendszerességgel szervez talál-
kozót a tagjainak, azon települések-
nek, amelyeknek a nevében szerepel 
a „vámos” kifejezés akár elô-, akár 
utótagként. 2018. augusztus 11–13. 
között a szlovákiai Felsôvámoson -
– amely 2009 óta tagja a VTSZ-nek 
–- került megrendezésre a progra-
mokban gazdag találkozó, amelyen 
a Kárpát-medence szinte minden 
„vámos” települése képviseltette 
magát. 

A szlovákiai, a magyarországi és a 
romániai VTSZ tagok is megjelentek, 
voltak, akik már elôzô nap megér-
keztek, mások csak szombaton reggel. 
Ekkor a vámszedéssel kezdôdött a 
program. A falu szélén, a focipálya 
közelében állt ôrt három, egyebek 
mellett szablyát viselô lovas, régi ma-
gyar viseletre hajazó öltözetben, pol-
gármester úr ôvelük együtt várta/fo-
gadta a szomszédos Vásárút felôl ér-
kezô vendégeket. Az egymásutánban 
érkezô kisebb-nagyobb létszámú cso-
porthoz elsôként a lovasok legifjabb 
tagja szólt, felszólítva a belépni kívá-
nókat a kötelességükre, erre a vendé-
gek átadták a magukkal hozott kis 
ajándékot, ilyen módon jelképesen 
megfizetve a vámot, majd polgármes-
ter úr jó szórakozást kívánva beinvi-
tálta ôket a faluba. Miután minden 
vendég megérkezett, a magyarországi 
NAV Pénzügyôr Zenekara felvezeté-
sével a tömeg behömpölygött a falu 
fôterén álló kultúrház elé. Itt, ennek 
külsô, fôút menti falára került négy 
nappal korábban felhelyezésre egy 
emléktábla (rajta az évszám mellett 
magyarul és szlovákul a Vámos Te-
lepülések Szövetsége szöveg, a falu 
neve ugyancsak két nyelven, továbbá 
a falu címere), amely e rendezvény 
emlékét hivatott megôrizni. Polgár-
mester úr itt elhangzott szavait köve-
tôen az emléktáblát –-- mely mellett ez 
alkalomból díszegyenruhás, fegyveres 
határôrök álltak ôrt –-- elfedô fehér 
leplet a két alkotó, a felsôvámosi kôfa-
ragó, Török Tibor és a dunaszerda-
helyi Lipcsey György szobrászmû-
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vész távolította el. A kultúrháztól a fa-
lu alapiskolájának udvarára ment a 
többszáz fôs tömeg. Itt, sátrak alatt 
felállított padsorokban helyet foglalva 
elôször a Pénzügyôr Zenekar által el-
játszott himnuszokat (szlovák, ma-
gyar, román) hallgatták a jelenlévôk. 
Ezután beszédek, többek között a pol-
gármester és a VTSZ elnökének szavai 
hangoztak el. Utóbbi a VTSZ eddigi 
tevékenységérôl is szólt. Itt említem 
meg, hogy a rendezvényen megjelen-
tek a Szlovákia és Magyarország adó- 
és vámhatóságainak legmagasabb 

rangú vezetôi; no meg néhány szlová-
kiai politikus is. Az ún. „barátság 
gyertyája” meggyújtásának feladata a 
megjelent falvak polgármestereit il-
lette, akik valójában egy-egy külön 
gyertyát helyeztek el egy szép és jó-
kora kovácsoltvas tartón. Felsôvámos 
pedig ünnepélyesen átvette az elôzô 
évi rendezôtôl a vándorbotot, amit 
értelemszerûen a jövô évi találkozóig 
itt ôriznek majd. Az 1989-es rend-
szerváltás óta eltelt idôszak elôzô két 
polgármesterének, nevesen Bugár 
Aladárnak és Zalka Edének az 

lenül szerényen annyit mond: „Mindig 
azon igyekeztem, hogy a helyieket a 
tôlem telhetô módon a magyar nyelv 
és a kultúránk szeretete és ápolása 
irányába vezes-em.” 
Mit gondol a mostani elismerés 

kapcsán? –-- kérdeztem még tôle. 
Mint mondja: „Szívet, lelket melengetô 
érzés egy nemzetközi találkozón, a 
községünkrôl szóló elsô írásos emlék 
750. évfordulóján, falunk egyik legna-
gyobb ünnepségén, a község által 
adományozható legmagasabb kitünte-
tés, a díszpolgári cím átvétele. Régi 
tanítványaim, a szülôk, kulturális cso-
portjaim tagjai, barátaim, ismerôseim 
és az ünnepélyen lévô lakosaink gra-
tulációi örömmel töltöttek el. Amikor 
a díjat átvettem, elsôsorban nem ma-
gammal foglalkoztam. Feleségemre 
és családom tagjaira gondoltam, akik 
nem csak sikereimnél, hanem kudar-
caimnál is mellettem álltak. Közsé-
günk polgármestere a díszpolgári cím 
átadásakor egy szép virágcsokorral is 
gratulált nekem. Ezt a virágcsokrot 
másnap reggel a temetôben lévô 
nagykeresztnél helyeztem el. Egy mé-
csest gyújtottam elhunyt szüleim 
emlékére. A gyertyagyújtásnál el-
hunyt tanítványaimra, kulturális cso-
portjaim tagjaira, barátaimra és lako-
sainkra emlékeztem, akik földi életük 

folyamán szabadidejük nagy részét 
velem együtt töltötték községünk ku-
lturális értékeinek megôrzése anya-
nyelvünk ápolása, néphagyományaink 
és népszokásaink terjesztése érdeké-
ben. Úgy éreztem, hogy mellettem 
állnak.” Eddigi, és remélhetôleg még 
sokáig kitartó lelkesedése és mun-
kássága tiszteletet érdemel.

A délutáni sokszínû kulturális prog-
ramot ismét a Pénzügyôr Zenekar 
játéka indított, majd a „vámos” tele-
pülésekrôl érkezett különféle csopor-
tok fellépésére került sor: hallhatott és 
láthatott a közönség különféle népvise-
leteket, néptáncot, éneket, citerazene-
kart, elhangzott egy harmonikás nép-
dalcsokor és egy jelbeszédes mûsor-
szám, és hogy egy sokaknak tetszô 
konkrét példát említsek, vámosgyörk 
nyugdíjas csoportja humoros mûsor-
számmal szerepelt. A gyerekeket arc-
festéssel, két óra körül érkezett ke-
rekes kisvonat „járattal” és további 
szórakozási lehetôségekkel várták. A 
határôrség kutyás bemutatót tartott. 
Annyiféle fegyvert és egyenruhát vi-
selô személy volt jelen, hogy volt min 
ámulnia az ilyesmire kíváncsiaknak. A 
délutáni, koraesti és esti órákban kü-
lönféle könnyûzenei elôadók szórakoz-
tatták általában nagy, esetenként ki-
sebb sikerrel úgy a meghívottakat, 
mint a falu mulatságra éhes lakossá-
gát.

A vendégek távozását követô napon 
megkérdeztem Puss András polgár-
mestert, összegzésképpen ô hogyan 
értékeli a kellemes idôben, vidáman 
lefolytatott rendezvényt. Válasz gya-
nánt inkább a visszajelzésekrôl be-
szélt, értékeljenek azok: „Szavakkal 
kifejezhetetlen, hogy milyen hatalmas 
örömmel töltenek el a VTSZ tagok 
delegációitól kapott reakciók, akik 
egytôl-egyig remekül érezték magu-
kat, és a szórakoztatásukat megköszö-
nô szócsokraik szerint élményekkel 
gazdagon indultak haza. Abban pedig 
csak bízhatom, hogy ezek után jó hírét 
viszik csallóközi kis falunknak, a var-
jak falvának.”

Írta és fényképezte: 
Csibrányi Zoltán

A jelenlegi polgármester megköszöni elôdeinek 
(Bugár Aladár és Zalka Ede) a munkásságukat Oláh Ödön átveszi a Község Díszpolgára címet

Puss András polgármester fogadja az érkezôket

Az újonnan felavatott emléktába

áldozatos munkájukat okirattal kö-
szönte meg a tisztséget jelenleg be-
töltô Puss András. 

A hivatalos program végén követ-
kezett a Község Díszpolgára cím 
átadása. Ezt a faluban végtelenül nagy 
tiszteletnek örvendô Oláh Ödön 
kapta, ami nem véletlen, hiszen annak 
ellenére, hogy nem itt született, annyit 
tett a faluért az elmúlt évtizedekben, 
mint senki más. 
Kicsoda Oláh Ödön? 1943-ban 

született a szlovákiai Sókszelôcén. 
Szakmáját tekintve tanár, a helyi alap-
iskolában plántálta bô négy évtizeden 
át a tudást a kis lurkók fejébe, több 
évig az iskolaigazgatói tisztséget is 
betöltötte. Ezen túlmenôen a falu 
kulturális életének fejlôdéséért is 
elévülhetetlen lépéseket tett. Sok más 
mellett, 1962-ben megszervezte a 
helyi színjátszócsoportot, amelynek 
elômenetelét szervezôként és ren-
dezôként terelgette-vezette, de ô maga 
is játszott több színdarabban. Késôbb, 
a zenés darabok kiszolgálása céljából 
összeállított egy zenekart is. A falu 
férfi- és nôi éneklôcsoportja szintén 
neki köszönhetôen alakult meg.

Érdeklôdésemre önmagáról végte-



– 1993-ban nagy szervezés elôzte meg nagyapám, nagyanyám és Miklós 

bácsi temetését Kenderesen. Több mint 70 ezer ember tette tiszteletét és kí-

sérte nagyszüleimet utolsó útjára. A kripta azóta is zarándokhely, évente több 

ezren látogatnak ide, hogy leróják kegyeletüket családtagjaim elôtt. Jólesô 

érzés, hogy ennyien tisztelik és ápolják nagyszüleim örökségét. Ezt mutatja az 

is, hogy ma is ennyien eljöttem megemlékezni. Bízom benne, hogy ez évek mú-

lásával egyre többen jönnek Kenderesre emlékezni a nagyszüleimre, édes-

anyámra, édesapámra, mert mondjanak bármit, én tudom, hogy ôk szeretett 

nemzetükért, hazájukért éltek és dolgoztak – mondta Horthy István a szoljon.hu 

oldalnak.

Pádár Lászlóné polgármester Horthy kormányzó szavaival köszöntötte a 

megemlékezôket, majd arról szólt, hogy az önkormányzat az újratemetés óta 

minden évben méltósággal emlékezik.

– Az újratemetés kitörölhetetlen emlék mindannyiunk számára, minden 

általa épített, tervezett épület és létesítmény egyfajta szimbólum. Büszkék és 

hálásak vagyunk az általa teremtett értékekre, vállaljuk történelmünket és 

méltóképpen ápoljuk emléket kötelességbôl és az iránta érzett tiszteletbôl, de 

ugyanígy él bennünk Ilona asszony emléke is. Méltósággal és kegyelettel 

emlékezzünk a kormányzóra és családjára – kérte a városvezetô.

Kovács Sándor országgyûlési képviselô szerint jó lenne megválasztani azt a 

történelmi kort, azt a földrajzi helyet, ahol megszületünk és élünk, és egyszer 

majd meghalunk.

– Bizonyára békés kort és gazdag vidéket választan nk. A magyarság és 

Horthy Miklós számára a XX. század nem ilyen volt. Tele volt a meg-

maradásunkért folytatott harccal, vérrel, verejtékkel és óriási veszteségekkel.

– A kormányzó is bizonyára gazdag, gyarapodó Magyarországról, a családja 

körében eltöltött, békés öregkorról álmodott a kenderesi vadgesztenyefák alatt. 

De a sors és a jó Isten más feladatot és sorsot szánt neki.

– Horthy Miklós egész életében a hazáját szolgálta, neveltetése, tehetsége és 

lehetôségei szerint – fogalmazott beszédében Kovács Sándor, majd szólt arról 

is, a 20. század Magyarország egyik legtragikusabb évszázada volt.

– Vesztettünk területet, melyeknek hiánya még most is fáj. Elvesztettünk 

több millió embert, akiket nem pótolhat senki és semmi. Háromszor taposták 

idegen katonák csizmái Magyarország földjét.

– Ebben a korban embernek és magyarnak megmaradni nem volt könnyû 

feladat. Szem elôtt tartva és tisztelve elôdeink munkáját, ôrizzük és erôsítsük a 

magyar hazát, és ne feledjük el, hogy a Trianon utáni csonka Magyarország 

fennmaradása Horthy Miklósnak, Bethlen Istvánnak, Klebersberg Kúnónak és 

társainak köszönhetô – zárta szavait Kovács Sándor.

A koszorúk elhelyezése után a tengerész parcellában felavatták vitéz lófô 

Kovács György Antal fedélzetmester, vitézi székkapitány emlékére és 

tiszteletére állított kopjafát. A napot tudományos konferencia zárta.

Ökumenikus istentisztelettel 
kezdôdött a Horthy Emléknap  

a református templomban, 
majd a Horthy család 

mauzóleumánál Horthy István 
emlékezett 

a 25 évvel ezelôtti újratemetésre 
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Ember kerülô, embergyûlölô, 
2. 2242 kilóméter, 3. John Travolta, 4. 
A római légiók jelvényén, 5. Revitzky 
Gyula, 6. December elsején, 7. Cit-
rancs, 8. Bölcsességfognak, 9.Gyönyö-
rûségem, 10. Apia.

E heti kérdéseink:
1. Ki írt 292 szonettet Laurához?
2. Miben különbözik a kolibri az 

összes többi madárfajtól?
3. Melyik filmben vált világszerte 

híressé Judy Garland?
4. Ki volt az a magyar építész, aki 

megmentette Csontváry Kosztka 
Tivadar hagyatékát?

5. Melyek az öttusa versenyszámai?
6. Melyik 16. századi olasz költô 

ismert mûve A megszabadított Jeru-
zsálem c. hôsi eposz?

7. Melyik napon ünnepeljük a 
költészet napját?

8. Hogy nevezik magyarul a gra-
fitit?

9. Mi volt a szerepbeli neve Garas 
Dezsônek a Régi idôk focija c. film-
ben?

10. Mi a c. Móra Ferenc mûvének, 
amelynek alapján a Hannibál tanár 
úr  címû film készült?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
közöljük.

Ôsszeböngészte B. L.

NA NE...
A rendôr matematikát tanul, egy nap 

sugárzó arccal jön haza, és a fele-
ségéhez fordul:

--- Asszony, a matematika csodálatos! 
Mit szólsz ahhoz, hogy: 5-7+2=0!

--- ?!
--- Elmondom még egyszer! 5-7+2=0! 

Hát nem csodálatos!
--- Nem értem --- mondja az asszony -

--, de mondj egy konkrét példát.
--- Figyelj asszony! Megy egy busz a 

végállomás felé.
5 utas utazik rajta. A végállomáson 

leszállnak 7-en.
Hát persze hogy fel kell szállnia 2 

embernek, hogy üres legyen az a ro-
hadt busz!

* * *
Egy szöszi nagyon válogat a cipô-

boltban, mindig visszatér ugyanahhoz 
a modellhez.

--- Mondja, tényleg divatos ez a cipô? 
--- kérdezi századszor az eladót.

--- Az volt, legalábbis amikor elkezdte 
próbálni.

* * *
A tanító néni nagy generálisokról tart 

elôadást, aztán megkérdezi:
--- Na gyerekek, ki tud mondani egy 

nagy német generálist?
--- General Hindenburg --- feleli egy 

gyerek.
--- Jó. Hát franciát ki tud?
--- General Foch.
--- Helyes. Angolt?
--- General Haig.
--- Hát amerikait?
Csak Móricka emeli az ujját:
--- Halljuk, Móricka!
--- General Motors.

* * *
Nyuszipapa tanítja szexelni a fiát...
Sorba állít öt nyuszilányt.
Jól figyelj fiam...
Az öreg dobbant kettôt és 1,2,3,4,5...
Láttad fiam, hogyan kell???
Megmutatom még egyszer...
Dobbant kettôt és 1,2,3,4,5...
Na, fiam te jössz!
A kis nyuszi dobbant kettôt és... 

1,2,3,4,5,6 bocs papa....
* * *

A medve bulit rendez. Mindenki aki 
jön a bulira kell hozzon valami piát. 
Aki nem hoz azt elveri a medve. Jön a 
nyuszika.

---  Hoztál-e italt? --- így a medve.
--- Nem --- mondja a nyuszika.
Elkezdi püfölni. A nyuszika nagyon 

kacag. Erre még jobban püföli. A nyu-
szi még jobban kacag. Kérdezi a med-
ve:

--- Miért kacagsz?
--- Mert jön a sün, és ô sem hoz sem-

mit!
* * *

Egyperces tudományTudja-e, hogy ki volt 
valójában Toldi Miklós?

Arany János Toldi címû elbeszélô 
költeményében, valamint az Ilosvai 
Selymes Péter regényes énekében 
szereplô Toldi Miklós nem kitalált 
alak, hanem bizony létezô személy 
volt, Nagy Lajos király híres lovagja.

Az irodalomtörténészek régen úgy 
vélték, hogy Toldi Miklós nem létezhe-
tett, személye csak a népi mondák 
képzeletének szüleménye, egyszerû 
mesehôs.

A kutatások azonban kiderítették, 
hogy az Anjou-kor udvari lovagja na-
gyon is valós személy volt, aki olyan 
vitézül harcolt, hogy emlékét még év-
századok múltán is megôrizte a ma-
gyar népi hagyomány. Korának elis-
merten híres vitéz lehetett, hiszen 
pápai zsoldosként szolgálta a egyházi 
államot.

Ilosvai Selymes Péter, 16. századi ma-
gyar epikus szerzô „Az híres neves 
Tholdi Miklósnak jeles cselekedetirôl 
és bajnokságáról való história” címû 
regényes éneke mégsem az eredeti 
magyar mondából indult ki, hanem 
összemosta a magyar néphagyomány 
egyes elemeit a külföldi eredetû anek-
dotákkal és mesékkel.

Ma már elfogadott történelmi tény, 
hogy Arany János Toldi trilógiájának 
hôse valós, létezô személy volt, aki 
Nagy Lajos király uralkodása idején 
(1342 – 1382) élt.

A köznemesi családból származó 
Toldi mûvelt fôtisztviselôbôl lett 
katona.

Alakjának meseszerûségében komoly 
szerepet játszik, hogy nem túl sok 
forrás maradt fenn róla.

Nagy Lajos király lovagja, Toldi Mik-
lós létezését az Anjou-korból származó 
14. századi oklevelek bizonyítják. A 
középkori forrásokból megállapítható, 
hogy a nevezetes hôs apja Toldi Csóka, 
testvére Toldi Mátyás, egyik rokona 
pedig Toldi György volt.

Az oklevelek a népszerû irodalmi hôs 
fiát, az ugyancsak György nevet viselô 
ifjabb Toldit is megemlítik. Toldi Mik-
lós végigszolgálta Nagy Lajos király 

álló német zsoldosok ellen, ám a lova-
gok olyan szörnyû dúlást végeztek, 
hogy a bíboros ezt megelégelve meg-
vált tôlük, sôt mi több, felfogadta elle-
nük korábbi ellenfeleit, a német zsol-
dosokat is, akik 1365. július 22-én 
tönkreverték a fehér csapatot, Toldi 
pedig fogságba esett.

Az a szerzôdés, amelyben szabad-
sága fejében feltétlen engedelmes-
ségre kötelezte magát vitézeivel 
együtt, máig fennmaradt.

Az itáliai hadi kalandok után 1366-ban 
már újra Magyarországon találjuk a 
híressé vált hadvezért, mint királyi 
lovagot. Még ebben az évben megkapta 
a gömöri ispán címet, melyet 1371-ig 
viselt. 1372 és 1373 között zalai, majd 
1382-tôl szabolcsi alispán lett.

Lajos király igen megbecsülte hûsé-
ges lovagját, aki szolgálataiért nagyvo-
nalú juttatásokban részesült az uralko-
dótól. 1388. február 20-án Luxemburgi 
Zsigmond király a Szatmár várme-
gyebeli Daróc birtokát és az ottani vá-
mot adományozta Toldi, valamint fiai, 
György és János számára.

Toldi Miklós 1390 körül elcserélte 
birtokát a Bihar vármegyebeli Bá-
tor helységre.
És ez róla az utolsó ismert hiteles 

adat.
Ami Arany népszerû Toldi trilógiá-

jából igaz, hogy a hadvezérnek valóban 
volt egy György nevû testvére, aki 
1377 és 1382 között a bihari alispáni 
címet viselte, és ott volt a király udva-
rában. Nagyfalu mint birtok ugyancsak 
a Toldi család kezében volt.
A történet többi része nem igazol-

ható, bár az egyáltalán nem zárható 
ki, hogy királyi lovagként a kor szo-
kásainak megfelelôen valóban pár-
bajt vívott a cseh vitézzel, egy udva-
ri lovagi tornán.

Munkahelyén levelet kap egy férfi, 
elolvassa, majd elsápad.

Kollégája együtt érzôn megkérdezi 
tôle:

--- Rossz hír?
--- Igen. Valaki azt írja, hogy ha még 

egyszer randevúzom a feleségével, 
megöl.

--- Barátom, én a helyedben békén 
hagynám a nôt!

--- Igen én is úgy gondolom, hogy nem 
éri meg. Csak az a gond, hogy a levél 
névtelenül jött!

* * *
A szôke meg a barna együtt videóz-

nak: A filmben egy hapsi áll a felhô-
karcoló tetején, és ugrani akar, mikor 
a barna gyorsan kikapcsolja a videot, 
és azt mondja:

--- Fogadjunk!
Mire a szôke:
--- Mit?
--- Fogadjunk, hogy leugrik-e, vagy 

nem.
--- OK, én azt mondom nem ugrik!
--- Én meg azt mondom ugrik.
A barna bekapcsolja a videót, a hapsi 

ugrik, és meghal. Azt mondja erre a 
barna:

--- Nézd, te a barátnôm vagy és nem 
akarlak átcseszni, én már láttam ezt a 
filmet és ezért tudtam, hogy le fog 
ugrani.

--- Hááát, én is láttam már, de nem 
gondoltam, hogy másodszorra is ilyen 
hülye lesz, hogy leugrik.

* * *
--- Doktor úr, ma nagyon sokat ope-

rált, kivett egy vakbelet, bôrátültetést 
végzett, sôt, még levágott egy lábat is.

--- Hát igen, kollegina…
--- Csak egy apró dolgot felejtett el, … 

váltani közben a betegeket.
* * *

A skót kisgyerek lelkendezve megy 
haza. 

--- Képzeld apa! Ma spóroltam 2 
fontot. 

--- Hogyan kisfiam? 
--- Az iskolából hazafelé nem ültem 

fel a villamosra, hanem szaladtam utá-
na. 

--- Jajj de buta vagy fiam, miért nem 
taxi után szaladtál? Akkor sokkal töb-
bet spóroltál volna.

* * *
--- Nézd már te asszony!!! --- mondja a 

székely a feleségének.
---- Nézz ki az ablakon, egy ló van az 

udvarunkon!
 --- Az nem is ló, hanem tehén te! --- 

mondja a felesége. 
--- Nem a tükörben te, én az ablakot 

mondtam!

uralkodását, és még Luxemburgi Zsig-
mond király idején is tevékenykedett.

Az 1320 körül köznemesi családba 
született Miklós Bihar megyei birtokán 
gazdálkodott, aki szívesen állt a nála 
elôkelôbb urak szolgálatába.

A korabeli forrásokból tudjuk, hogy 
Toldi Meggyesi Simon ispán familiári-
sa, vagyis hûbérese volt, aki szolgála-
taiért pénzt vagy természetbeni jutta-
tást kapott, nem pedig földet, ezért a 
köztük megkötött szerzôdés is felbont-
hatónak számított. A familiaritásnak 
ez a fajtája középkori magyar sajátos-
ságnak tekinthetô.

Meggyesi több vármegye ispáni tiszt-
ségét is betöltötte ---- Gyôr, Bakony, 
Szepes, majd Pozsony vármegye élén 
állt ----, de ténylegesen nem ô, hanem 
Toldi igazgatta a „nemesi köztársasá-
gokat”.

A jól megbecsült Toldi Miklós közi-
gazgatási tapasztalatainak köszönhe-
tôen 1351-ben sárosi alispán, 1352-ben 
pedig pozsonyi alispán és várnagy lett.

Toldi Miklós 1354-ig volt Meggyesi 
alispánja illetve helyettese, ezután pe-
dig az esztergomi érsek szolgálatába 
állt, ahol az érsek közvetlen környe-
zetébe tartozó lovagként pénzzel és 
élelemmel látták el szolgálataiért cse-
rébe.

1363-ban maga a király, Nagy La-
jos jelölte ki a Szentszék védelmére 
indí-tott hadjárat vezetôjévé.

Toldi rá is szolgált az uralkodó bizal-
mára, hiszen az általa vezetett hadak 
fényes gyôzelmet arattak.

A sikeres hadjárat után Toldi Itáliá-
ban maradt, és a magyar, illetve angol 
lovagokból álló úgynevezett fehér csa-
patban a hozzávetôleg 1 600 fôbôl álló 
magyar sereg vezéreként, a pápát szol-
gálva, az egyházi állam és a Nápolyi 
Királyság ellenségei ellen küzdött.

Egyed bíboros, a magyar pápai követ 
hat hónapra felfogadta a félelmetes 
hírû fehér csapatot a Pisa szolgálatában 



05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:45 Summa
07:10 Gasztroangyal  Egész 

évben Balaton Marcsi a 
Bujdosó családdal vitorlá-
zik, megnézi, hogyan készül 
a Lellei Konyakmeggy, és 
beugrik régi barátjához, 
Légli Attilához is, aki megmu-
tatja a gyönyörû csûrjét.
08:10 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:40 Református magazin  
09:10 Útmutató
09:45 Magyar Krónika
Mûvésztelep Egy mesebeli 

hely,  Szentendre mûvészei-
nek „kuckójába”.
10:20 Új idôk, új dalai
Az anyagot öltött gondolat
10:50 Angol nyelvû hírek
11:05 Rákóczi hadnagya 

(1953)   Magyar történelmi 
film   Bitskey Tibor (Borne-
missza János), Zenthe Fe-
renc (Fekete Miska), Vass 
Éva (Bíró Anna), Deák 
Sándor (II. Rákóczi Ferenc), 
Magyarország, 1708. A ha-
zaszeretô kurucz harcosból,  
Bornemissza  Jánosból elôbb 
Vak Bottyán strázsames-
tere, majd egy labanc gene-
rális elfogása után Rákóczi 
hadnagya lesz. A bátor és 
vakmerô fiú azonban nem-
csak hazáját, de kedvesét, a 
szép  Bíró Annát is teljes 
szívébôl szereti. Amikor a 
labancok elfoglalják Anna 
faluját, és tömlöcbe vetik 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma Magazin
13:45 Domovina
14:10 Család-barát
15:45 Életkor
16:05 Ízôrzôk  Csemô
Halgombóc leves, Sós há-

jas pogácsa, Halfasírt 
16:40 Öt kontinens
17:10 Hazai érték  Szerel-

mes földrajz Hortobágy: Az 
Isten asztala Érzelmi hazám 
- Vitézy László
17:40 Hazai érték Gasztro-

angyal Sárvár 
18:35 Hazai érték  Hétmér-

föld  Nagyszalonta
19:15 Hazai érték
Kerekek és lépések (1990)  
Hajdúk és tirpákok
20:00 Hogy volt?!  Malekék
Miklós zeneszerzô, felesé-

ge Toldy Mária énekesnô és 
énektanár, lányuk Andrea 
színésznô és énekesnô, fiuk 
Miklós pedig dalszerzô és 
producer.
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül    A ,,Kedves 

Mama,, az én anyósom
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Farkas Alexandra: Ökoló-

giai fénycsapdák
00:30 Tudomány minden n.  
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek
01:25 Hogy volt?!  Malekék
02:20 Rákóczi hadnagya
Magyar történelmi film
04:00 Magyar pop (2010)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

2018. szeptember 13. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Szeptember 17. hétfô Szeptember 18. kedd Szeptember 19.  szerda

Szeptember 20.  csütörtök

Szeptember 21. péntek Szeptember 22.  szombat Szeptember 23.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Novum
06:25 Család’18
06:45 Magyar gazda
07:10 GasztroangyalSárvár 

sikerül-e Marcsinak elkészí-
tenie a Nádasdy gombócot.
08:05 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Isten kezében
09:05 Úton-útfélen
09:15 Evangélikus ifjúsági m.
09:25 Református ifjúsági m.
09:40 Tálentum Korzenszky 

Richárd, tihanyi perjel
10:10 Magyar Krónika
Zöld varázs
10:40 Új idôk, új dalai  Moz-

dulatok Kánonja Pantomim
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Valaki (1975)
Magyar tévéjáték
Szereplôk: Almási Éva 

(Edit), Csûrös Karola, Ga-
rics János, Kalocsay Miklós, 
Körmendi János, Lázár Ti-
bor, Mensáros László (Cor-
tin), Örkényi Éva, Rupnik 
Károly, Simon Géza
Molnár Ferenc 1931-ben írt 

színmûvébôl készült tévéjá-
ték Almási Éva és Mensáros 
László fôszereplésével.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:10 Család-barát
15:45 Család’18
16:05 Szerelmes földrajz
A matematika szerelmese 

2/2. - Cambridge - Budapest
16:35 Térkép
17:10 Hazai érték
Szerelmes földrajz (2013)
Az eltûnt idô nyomában - 

Mádl Dalma „Két helyet 
szeretnék megmutatni. 
Egyik a szülôvárosom, Pécs 
és annak rejtett kincsei. A 
másik helyszín Recsk. Na-
gyon is idôszerû a fiatalokat 
is megismertetni e munka-
táborral. Hála Istennek, ez 
is már a múlt része. Tehát 
most egy kicsit az eltûnt 
idôk nyomába eredünk.”
17:40 Hazai értékGaszt-

roangyal Tuzsér ahol éppen 
zajlik az almaszüret. 
18:40 Hazai érték Hétmér-

föld  Révkomárom és környéke
19:20 Hazai érték
Kerekek és lépések (1990)  
A Nyírség homokján
20:00 Beugró Felkészültek? 

Mert mi nem!   Magyar szó-
rakoztató mûsor  .
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
Hangszerelem
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Deák Gábor: Kutyákkal a 

sasokért
00:30 Tudomány minden n. 
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Beugró - Felkészül-

tek? Mert mi nem! (2008)
 02:25 Valaki (1975)
Magyar tévéjáték
03:45 Megyejáró (2009)    

KomáromEsztergommegye
04:00 Magyar pop (2010)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
06:25 Kárpát expressz
06:50 Forint, fillér
07:20 Gasztroangyal   Sze-

ged környéki zöldségmustra
08:15 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Evangélikus riportok   
09:10 Így szól az Úr!
09:20 Kereszt-Tények
09:25 A sokszínû vallás
09:40 Vallás és szabadság
 450 évvel ezelôtt Erdély-

ben az 1568-as Tordai or-
szággyûlés négy vallás — a 
katolikus,  evangélikus, re-
formátus és unitárius — 
szabadságát és egyenjogú-
ságát mondotta ki.
 A világon elsôként iktatta 

törvénybe a vallás-, és 
lelkiismereti szabadságot. 
 09:55 Magyar Krónika
„Rendben vagyunk” - 

szerzetesi életforma
10:25 Új idôk, új dalai
Teofánia - A szakrális 

szobrok születése
10:55 Angol nyelvû hírek
11:10 Edith és Marlene 

(1992)   Magyar mûvészeti 
mûsor  Mészáros Márta 
minden mûvénekközéppont-
jában asszonysorsok állnak.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Slovenski Utrinki
13:50 Alpok-Duna-Adria
14:20 Család-barát
15:50 Kék bolygó
16:15 Opera Café
16:45 Magyar Krónika
17:15 Hazai érték
Ízôrzôk (2010)  Sülysápgön-

gyölt pörkölt, virslis kocka, 
zsírban sült krumplis pogá-
csa, sajtos roló, örömkalács.
17:45 Hazai értékGaszt-

roangyal Szatmári gasztro-
túra Takács Lajossal
 18:45 Hazai érték  Hétmér-

föld  Dunaszerdahelyéskör.
19:25 Hazai érték
Kerekek és lépések (1990)  
Buckák, lápok, csatornák
20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül  Gasztrológia
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Kônig Róbert: Gyermek-

kori sérülések, megelôzés,
00:30 Tudomány minden n. 
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Szenes Iván írta
02:25 Edith és Marlene 

(1992)    Magyar mûvészeti 
mûsor  Mészáros Mártamin-
den mûvének középpont-
jában asszonysorsok állnak. 
Edith és Marlene címû mû-
vében a két énekesnô külö-
nös kapcsolatát, barátságát 
dolgozza fel. 
04:00 Magyar pop (2010)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Mesterember
06:25 Iskolapad
06:45 Élô egyház
07:10 Gasztroangyal   Szat-

mári gasztrotúra TakácsLa-
jossalfelkutatják a legjobb 
szatmári alapanyagokat. 
Kiderül, miben különbözik 
a sárga-, kék- és feketelábú 
csirke húsa, megmutatjuk, 
hogyan lehet egyszerûen 
omlós csirkehúst sütni.
08:05 Német nyelvû hírek  
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:30 Katolikus krónika
08:55 Isten kezében   A firkás
09:30 Tálentum   Marosi 

Ernô mûvészettörténész
10:00 Magyar Krónika
A kenyér
10:30 Új idôk, új dalai   Egy 

balettelôadás születése
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Az elsôszülött (1973)   
Magyar tévéjáték   Balázs 

Péter (Kugyimov), Béres 
Ilona (Makarszkaja), Egri 
Márta (Nyina), Feleki Ka-
mill (Szerafimov), Felföldi 
László (Vászenyka), Kern 
András (Szilvin), Buszigin 
és Szilvin lekési az utolsó 
helyi érdekû vonatot. Fûtött 
helyre vágynak, ezért ide-
gen lakásba kopogtatnak 
be, ahol Buszigin (Lukács 
Sándor) a házigazda Szera-
fimov (Feleki Kamill) fiá-
nak adja ki magát, aki 
emlékeiben kutatva elhiszi,  
A csaló egyetemista egy 
nap alatt teljesen belekeve-
redik a család életébe és 
problémáiba.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Életkerék
13:50 Öt kontinens
14:20 Család-barát
15:55 Kárpát expressz
16:15 Rúzs és selyem
16:45 SzépMûvészet
17:15 Hazai érték Ízôrzôk

(2010)  Sándorfalva Szeged-
tôl 12 km-re északra, Szeged 
és az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark között 
félúton.
17:45 Hazai érték Gaszt-

roangyal Eszék Marcsi 
bejárja a helyi piacot, de a 
közeli magyar falvak gazdái 
is gyönyörû áruval látják el 
a város lakóit. 
18:40 Hazai érték  Hétmér-

föld  Nagyvárad és kör.
19:20 Hazai érték  Kere-

kek és lépések Kistemplo-
mok a Szamosháton
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
Párban, mégis függetlenül
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Dudits Dénes: A szenve-

dély-betegség többgenerá-
ciós átkának megtörése
00:30 Tudomány minden n.
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Önök kérték
02:30 Az elsôszülött (1973)    
Magyar tévéjáték
04:00 Magyar pop (2010)
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Unió28
06:15 Itthon vagy!
06:40 Életkor
07:05 Hogy volt?!  Malekék
Malek Miklós zeneszerzô, 

felesége Toldy Mária 
énekesnô és énektanár, 
lányuk Andrea színésznô és 
énekesnô, fiuk Miklós pedig 
dalszerzô és producer. 
08:00 Német nyelvû hírek  
08:05 Orosz nyelvû hírek
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:30 Gasztroangyal   Mar-

csi felidézi kedvenc balatoni 
jeleneteit és receptjeit. 
09:30 Tálentum (2005)
Dudás Károly a délvidéki 

magyarság értelmiségének 
egyik legmarkánsabb kép-
viselôje.
10:00 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:30 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvû hírek
11:15 SINKOVITS IMRE 

90 Az örökös (1969)
Magyar filmvígjáték  (ff.)  
 Latinovits Zoltán (Geréb, 

bankigazgató), SinkovitsIm-
re (Drapp Tamás), Csáká-
nyi László (bank tisztvise-
lô), Almási Éva (Anna),Dar-
vas Iván (Perjés doktor)
Drapp Tamás metróvezetô 

külföldön élô gazdagrokoná-
tól egy dollármilliókat érô 
szalámigyárat örököl. Ám 
hiába kapacitálják az elvtár-
sak, hogy mint igazi nagytô-
kés, termeljen konvertibilis 
valutát az országnak, Drapp 
Tamás nem az az  ember, 
akit holmi dollármillókkal 
ki lehetne zökkenteni a 
normális kerékvágásból. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20  Szabados Árpád
14:15 Család-barát
15:50 OJD – Irodalom és 

könyv 26 percben
Mandics György irodalma
16:20 Új idôk új dalai
Hús-vér operahôsök -

Rigoletto a Dóm téren
16:50 Hétvégi belépô
18:50 Térkép
19:25 Ízôrzôk  Apátfalva
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 A Bagi Nacsa Show    
22:35 Tóth János - 2. évad
18. rész Egy régi barát
Mivel Jánost kitiltották a 

Malacosból, a legrafináltabb 
álruhákban szökik be.
23:10 Kulturális Híradó
23:40 Opera Café
00:10 Evangélium
00:35 Világörökség Portu. 

Az Alto Douro-i szôlôvidék
00:55 Himnusz
01:05 Gasztroangyal
02:00 SINKOVITS IMRE 

90 Két félidô a pokolban
04:05 Dokuzóna
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek 

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Esély
06:45 Kárpát expressz
07:10 Lengyelország 
19/14. Westerplatte - „A 

hírnév a bátorság árnyéka 
csupán”
„07:40 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
Gróf Andrássy Gyula
08:10 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Önök kérték
09:35 Tálentum (2005)
Horváth Csaba
10:05 Magyar Krónika
10:35 Térkép
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Miért? (1941)
Magyar játékfilm  (ff.)
Szereplôk: Benkô Gyula 

(Jenô), Hajmássy Miklós 
(Dr. Antal), Muráti Lili (Jú-
lia), Páger Antal (Tamás 
Péter), Vaszary Piri (házve-
zetônô)Tamás Péter festô-
mûvészhez váratlan vendég 
érkezik, Júlia, a szélvészkis-
asszony, aki eltitkolja jöt-
tének okát és az erkélyen át 
távozik.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Nagyok
13:50  A világhírû magyar 

hordó Magyar ismeretter-
jesztô film   a borkészítés 
egyik legfontosabb eszközét 
adó hordó magyar gyártói is 
helyet kaptak már a világ 
borász-köztudatában.
14:50 SZÉCHENYI IST-

VÁN 1791-1860 „A LEG-
NAGYOBB MAGYAR”Mit 
kívánt a magyar nemzet - 
Gyilkosság vagy öngyilkos-
ság? (2010)    Magyar törté-
nelmi dokumentumfilm 
15:50 Mestersége színész   
Sinkovits Imre mai adásá-

ban a szeptember 21-én, a 
Magyar Dráma Napján szü-
letett színészóriásunk,  vall 
nemcsak az általa oly na-
gyon szeretett magyar drá-
máról, gyermekkoráról, 
szüleirôl, életérôl, erkölcsi-
ségrôl és a színjátszás 
filozófiájáról.
16:50 Hétvégi belépô
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35  Tervek nélkül sem-

mik leszünk Magyar dok.
22:35 Hogy volt?!   Prima-

donna, szubrett, bonviván  
régen és most
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Folkudvar
00:30 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom m. 
Gróf Andrássy Gyula
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
Maurer Dóra  2. rész
06:25 Magyar gazda
06:50 Kék bolygó
07:15 GasztroangyalTuzsér
 Marcsi egyik fantasztikus 

receptje, az almakaramell.
08:15 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:10 Kérdések a Bibliában
09:25 A bölcsesség kezdete...
Bölcs Salamon Példabe-

szédeinek ismerete
09:50 Tálentum (2005)
Villanások - Básti Juli arcai 

Básti Lajos és Zolnay Zsu-
zsa lánya titokban készült a 
színészi pályára. Tanította 
Major Tamás, Babarczy 
László és Székely Gábor. 
Diploma után, 1980-ban 
néhány osztálytársával 
együtt Kaposvárra került, 
majd 1984-ben átszerzôdött 
a „Katoná”-ba. Emlékezetes 
alakításaival (a Három 
nôvér Másája, Übü Mama, 
Katharina Blum – és még 
sorolhatnánk) meghatározó 
színésznôje lett e színházak 
legendás korszakának. 
10:20 Magyar Krónika  Val-

lomások az építészetben
10:50 Új idôk, új dalai   A 

nyájas gyûlölködô- Színpa-
don III. Richárd monológja
11:25 Angol nyelvû hírek
11:40 Az attasé lánya (1963)   

Magyar tévéjáték  (ff.)
Szereplôk: Alfonzó (Ha-

nák), Bilicsi Tivadar (id.Mát-
rai), Csákányi László 
(Kiács), Deák B. Ferenc 
(Gergely), Egy „föspedes” 
anyagmozgató udvarolni 
kezd egy vélt „attasé” lányá-
nak. Ebbôl bonyodalmak 
származnak, de a végén 
minden elrendezôdik.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:50 Magyar gazda
16:15 Noé barátai
16:45 Novum
17:15 Hazai érték
Ízôrzôk (2010) Kiskunhalas
A menü a következô: Son-

kaleves, Halasi savanyúmáj, 
Marhahúsleves, Körömpör.
17:50 Hazai érték Gaszt-

roangyal Szeged környéki 
zöldségmustra
18:45 Hazai érték  Hétmér-

föld  Királyerdô peremvid.
19:25 Magyarország,sz.!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
Szomszédaink voltak
22:35 Honfoglaló
23:25 Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Forgács Tamás: Unalmas-e 

a nyelvtudomány?
00:30 Tudomány minden n.
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Magyarország, sz.!
03:00 Az attasé lánya (1963)    

Magyar tévéjáték  (ff.)
04:00 Magyar pop (2010)
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.

LAKÁS MEGOLDÁST KERESEK
Megosztott lakást, vagy csak szo-

bát, konyha és fürdôszoba haszná-
lattal keres nyugdíjas, tiszta és pe-
dáns, megbizható, nemdohányzó ma-
gyar férfi Melbourne bármely ke-
rületében. Tel.: 0478 518-580.

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

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

Wettenhall Plumbing 
Lic. No. 102602 

Mobile: 0400 059-290

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

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

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

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

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

Megérkezett 
Magyarországról

a legfrissebb Lunagel termékek
Sósborszesz  gyógynövényes  masszázs  gelék.

Vadgesztenyés  Sósborszesz  gelé - Visszeres lábra.
Kalendulás  Sósbórszesz gél - Izületre.

Borókás Sósbórszesz emugél - Reumasszázs.
Australia és NewZealand felhatalmazott forgalmazója.

Szives rendelését várjuk.

0407 683 002  ~ +61 3 9439 7067

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006

Szabó Jánost keresi Gusztáv Canadaból.
János 1932-ben vagy 33-ban született. Magyarországon, 

Pestszentimrén a Kisfaludy u-ban lakott.
1957-ben érkezett Ausztráliaba. 

Sydneyben a Pongrass Engineering-nél, majd New Zealand-on is dolgozott. 

Felesége neve Ôri Teréz, ô késôbb jött Ausztraliaba. 
Gyerekük nem volt.

Utolso ismert lakhelye: Condell Park, Taylor Street, NSW.

Aki bármi információval rendelkezik vele kapcsolatban, kérjük 
küldjön értesítést az agi.kanitsar@gmail.com email címre 

vagy a Magyar Élet Szerkesztôségébe


