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OKTÓBER 4:  A CSERKÉSZEK GÁLA - ESTJE A HUNGÁRIÁBAN

A termonukleáris kölcsönös
fenyegetés veszélye már
elmúlt, de a hidegháború-

ból örököltünk egy újfajta bizton-
ságpolitikai kihívást, a nemzetkö-
zi terrorizmust. Bár látszólag nem
változott a terrorista szervezetek
és atrocitások jellege, mégis nyil-
vánvaló, hogy különbséget kell
tennünk a hidegháborús terroriz-
mus és a napjainkban tapasztalt
politikai erõszak közt.

A 70-es és 80-as évek csupán
ideológiai és politikai terrorizmu-
sa egyre ritkábban fordul elõ. A
klasszikus terrorista csoportok,
pl. az IRA vagy az ETA jelentõ-
sége csökken, a politikai erõszak
terén szerepüket legalábbis hát-
térbe szorítják a vallásos, még
inkább apokaliptikus küldetésû
csoportok, melyek nem ország-
vagy régióspecifikusak.

Az Aum szekta által 1995-ben,
a tokiói metróban elkövetett
szarintámadás után jött szeptem-
ber 11. mely attól volt eredeti,
hogy egy egyébként ártalmatlan
technikai eszközt, egy utasszállí-
tó repülõgépet használtak tömeg-
pusztító fegyverként. Az elmúlt
évtizedben az Egyesült Államok
ellen irányuló terrortámadások
statisztikája is alátámasztja, hogy
ezek a támadások egy irányzat
példái. A terrorakciók sûrûsége
csökkent a hidegháború vége óta,
a támadások halálos áldozatainak

száma viszont nõtt. Abból, hogy
néhány elkövetõ több halálos ál-
dozatot szed, néhányan arra kö-
vetkeztetnek, hogy a nagyobb ha-
tékonyság érdekében a terroristák
elõbb vagy utóbb tömegpusztító
fegyvert keresnek.

Az al-Kaida és az Aum szekta
jó példák a vallásos vagy apoka-
liptikus küldetésû terrorizmusra
a kizárólag politikai indíttatású
erõszakkal szemben. Bár bin
Laden néhányszor földrajzilag
behatárolt követeléssel állt elõ
(azzal, hogy az Egyesült Államok
vonja ki csapatait Szaúd-Arábiá-
ból, illetve egy önálló, független
Palesztina megalakításával) ezek
beleillenek egy nagyobb, a nyu-
gati civilizáció elpusztításába irá-
nyuló célba, mivel az eretnek és
ellenséges az iszlámmal szemben.
Ezzel bin Laden és a hozzá ha-
sonlók elmossák a különbséget a
tisztán politikai és a tisztán val-

lási alapú erõszak között.
A hatóságoknak az ilyen ho-

lisztikus, vallási világnézetet val-
ló és célokat kitûzõ csoportokat
másképpen kell kezelniük. Egy
terrorista csoporttal, mely tisztán
“racionális” és megvalósítható
célokat tart szem elõtt - pl. Észak-
Írország Írországhoz csatolása
vagy egy független baszk állam
létrehozása - lehet tárgyalni. Ren-
dészeti és fegyveres erõk alkalma-
zásán túl más módon is lehet ve-
lük rendezni a vitás kérdéseket:
harmadik fél közvetítésével vagy
közvetlen titkos tárgyalásokkal.
Egy globális követelésekkel elõ-
álló terroristacsoporttal azonban
nem lehet másként bánni, csak
erõvel és a szervezet betiltásával.
Az államnak korlátozott eszközei
vannak velük szemben.

A Világkereskedelmi Központ
elleni akciójával az al-Kaida azt
demonstrálta, hogy szimbolikus

Nehéz olyan terrorista csopor-
tot találni, mely globális jelenlét-
ben versenyezhetne az al-
Kaidával. Természetesen a PFSZ-
nek és más arab terrorista csopor-
toknak is vannak nemzetközi
kapcsolataik. Az IRA Észak-Íror-
szágban és Nagy-Britanniában is
egyaránt tudott mûködni. Ezen
csoportok elterjedtsége azonban
össze sem hasonlítható az ún.
“hiperterrorizmus” mai képvise-
lõivel. Elõször is, az al-Kaida
kezdettõl fogva nemzetközi volt:
az Arab Szolgálati Irodából nõtt
ki. Pakisztánban, Szudánban és
Afganisztánban számos parancs-
nokságot és kiképzõtábort hozott
létre. Ezeket nemzetközi nyomás-
ra át kellett helyezni, mégis az a
képességük, hogy gyakran “feláll-
janak” és ennek ellenére mûkö-
dõképesek maradjanak különös
rugalmasságról tesz tanúbizony-
ságot. A nemzetközi mûveleteket
segíti, ahogy a kiképzés után az
al-Kaida ügynökei szétszóródnak
a világban. Az utóbbi idõk letar-
tóztatásai Nagy-Britanniában,
Franciaországban, Németország-
ban és Olaszországban mutatják
ezt a globális rugalmasságot. A
rugalmasság és globalizáció
azonban nem korlátozódik biz-
tonságos nyugati házakra és pin-
cékre — a szervezet, nem keve-
sebb mint 40 országban van je-
len. Erre a nemzetközi jelenlétre
paradox módon nincs globális
válasz. Az Irak miatt kitört civa-
kodás során is láttuk, nincs össze-
fogás a meglévõ biztonsági szer-
kezetek között a jelenlegi veszély-
helyzetek megoldására. Washing-
ton meg van gyõzõdve arról, hogy
a hiperterrorizmusról készült ér-

“Hiperterrorizmus”—
         a terror globalizációja

Gorka L. Sebestyén:

Hidegháború utáni irányzatok

Az új nemzetközi színtér

célpontokat akar támadni. A tak-
tika mögötti logika egyértelmû. A
terrorizmus mint gerilla-hadvise-
lés mindig a gyengébbek eszkö-
ze, akik nyílt harcban nem tud-
nak gyõzni az ellenséges állam-
mal szemben. Többnyire nincse-
nek abban a helyzetben, hogy az
ellenséges állam létfontosságú
érdekeiben vagy mûködésében
okozzanak helyrehozhatatlan ká-
rokat. Ezért a fõ cél a félelemkel-
tés, melyet a politikai nyomásgya-
korlás eszközeként használhat-
nak, hogy a hatóságok megváltoz-
tassák politikájukat. Ebben a fé-
lelemkeltésben világszerte ismert
jelképek, pl. a Pentagon vagy a
Világkereskedelmi Központ meg-
támadása felbecsülhetetlen jelen-
tõségû, különösen a globális tele-
víziózás korában. A CNN-, NBC-
, BBC-nek köszönhetõen Oszama
bin Laden a lehetõ leggyorsabban
a lehetõ legszélesebb közönség-
hez tudta eljuttatni a közvéle-
ményt sokkoló üzenetét.

Kérdés a veszélyes globalizációra:
                       készen áll-e a Nyugat?

(Folytatás a kövezkezõ oldalon)

A terrorizmus mint
gerilla-hadviselés

mindig a gyengébbek
eszköze, akik nyílt harcban

nem tudnak gyõzni az
ellenséges állammal

szemben.

tékelések megfelelnek a valóság-
nak: nem más ez mint globálisan
jelen lévõ politikai erõszak, mely-
nek szándéka tömegpusztító fegy-
ver megszerzése. Szövetségesei -
Nagy-Britannia és Ausztrália ki-
vételével - nem értenek egyet ez-
zel, vagy legalábbis az ilyen ve-
szély ellen alkalmazható módsze-
rekkel, különösen az egyoldalú
erõbevetéssel, amely a nemzetkö-
zi jogi kereteket - pl. az ENSZ-t -
megkerülve, a megelõzõ csapás
elvén nyugszik.

Az al-Kaida éppen ezt a meg-
osztottságot akarta elérni. Táma-
dásaival kizárólag az Egyesült Ál-
lamokra összpontosítva, elkerül-
hetetlenné tette, hogy a szövetsé-
gesek eltérõen ítéljék meg a ve-
szélyt, melynek ellenére a világ-
hatalmi státust élvezõ Egyesült
Államok katonai válaszlépést tett.
Az Egyesült Államok lépései ért-
hetõek, bár gyengítik nemzetkö-
zi kapcsolatait az egyébként szö-
vetséges országokkal, és megerõ-
sítik azokat az állításokat, melyek
szerint a hidegháború utáni konf-
liktusok inkább kultúrák, civili-
zációk köztiek lesznek, mint ide-
ológiai vagy nemzetállamok közti
ellentétekre alapozottak. Elkép-
zelhetõ, hogy egy keresztes hábo-
rú képével Amerika hozzájárul
ahhoz, hogy az egyébként el nem
kötelezetteket bin Laden táborba
sodorja, ha másként nem mint
passzív támogatókat.

Egy pillanatra tekintsünk el a
nyugati országok között a veszély
megítélésében fennálló nézetelté-
réstõl, és fogadjuk el Washington
álláspontját. Felmerül a kérdés:
képes-e a Nyugat és az Egyesült
Államok kezelni az új veszélyt?
Itt mindjárt problémákba ütkö-
zünk. Miután a vesztfáliai állam-
modellt a XVII. században név-
legesen megalkották, fokozatosan
alakultak ki a nemzet biztonsá-
gát fenyegetõ veszélyekkel foglal-
kozó szervezetek. A hidegháború
megerõsítette ezeket a struktúrá-
kat, melyeket világos, katonai,
polgári, külsõ és belsõ fenyegeté-
sek természetébõl levezetett kate-
góriákban írtak körül. Egyértel-
mû munkamegosztás jött létre a
rendõrség, a polgári és katonai
hírszerzés, valamint a hadsereg
között. Az elsõ számú fenyegetést
mindig egy állam vagy államok
szövetsége jelentette. Ezért a
nemzetbiztonság legfontosabb
eszközeit is eszerint alakították
ki. Mióta a Nyugat megnyerte a

hidegháborút, ezeken az elveken
nem változtattak. Jóval több tan-
kunk és atomfegyverünk, illetve
Oroszországra vagy más ország
pusztító képességének kiértékelé-
sére szakosodott hírszerzõnk van,
mint amennyire szükségünk len-
ne. De kevés az olyan szakember-
ük, aki be tud épülni fundamen-
talista szervezetekbe, képes fel-
mérni olyan világszerte jelen lévõ
hálózatok nagyságát és kapacitá-
sát, melyeknek nincsenek határa-
ik, fõvárosaik vagy GDP-jük. A
CIA-nek szeptember 11-én állí-
tólag csak egy olyan ügynöke volt,
aki beszélt pastu nyelven. Mit ér-
nek a kémmûholdak, ha a nyel-
vészek többsége oroszul beszél?
Ugyanígy, ha az al-Kaida pa-
rancsnokságaira beépített hírszer-
zõik nélkül lehetetlen lesz közvet-
len információhoz jutni és elfog-
ni vezetõjüket.

Az életképtelenné vált nemzet-
biztonsági örökséget úgy tûnik,
továbberõsítik, ahelyett, hogy ra-
dikálisan átalakítanák. Az új Bel-

biztonsági Minisztérium 170 ezer
alkalmazottal és közel 40 milli-
árd dolláros költségvetéssel olyan
behemót, mely nyilvánvalóan hi-
degháborús reflexeket tükröz.
Sajnos a mostani ellenség - ellen-
tétben a Szovjetunióval és a Var-
sói Szerzõdéssel - nem ilyen óri-
ás, hanem hipermobil, sok, gyak-
ran szövetséges országban szóró-
dott szét, és szemmel láthatólag
úgy mûködik, hogy a kezdeménye-
zés alacsony szintrõl indul, ami
szükségtelenné teszi a szoros kap-
csolatot és gyakori kommunikáci-
ót a sejtek és a központ között.

Gondot okoz az al-Kaida cél-
pont-stratégiája is. Figyelmünk új
középpontjában globális elköve-
tõ áll. De míg jelenléte globális,
és hasonlóan világszerte vesz cél-
ba amerikai érdekeltségeket ad-
dig célpontjai nem globálisak.
Washingtonban gyakran hallani,
hogy Európa addig nem fogja
komolyan venni a globális terror-
fenyegetést, míg valamely állama
ellen nem követnek el súlyos ter-
rortámadást. Így paradox helyzet-
ben vagyunk: a világ egyetlen
szuperhatalmát globálisan fenye-
getik, amire globálisan kell rea-
gálnia, de ezzel elmélyíti a Szö-
vetségen belül a veszély megíté-
lésében fennálló különbséget, hi-
szen az al-Kaida más országokat
közvetlenül nem fenyeget.

Globális terror és
tömegpusztító fegyverek:

a végsõ fenyegetés?

Okkal állítható, hogy két év-
vel ezelõtti támadásai után az al-
Kaida arra fog törekedni, hogy
még pusztítóbb fegyverekhez jus-
son. Ezzel kapcsolatban két szem-
pontot kell mérlegelnünk. Az
elsõ: hová soroljuk bin Ladent.
Valóban csak egy megvalósítha-
tatlan, transzcendentális cél ve-
zérli, mellyel a tömegpusztító
fegyver használatát igazolhatná?
Vagy Palesztinára és az Egyesült

Nincs kizárva a kettõs állampolgárság
Magyarország nem zárkózik el attól, hogy tárgyalá-

sokat folytasson a kettõs állampolgárság esetleges ki-
terjesztésének lehetõségeirõl.

Kovács László külügyminiszter, az MSZP elnöke va-
sárnap a Sziget fesztiválon azt mondta, hogy a szak-
értõi megbeszélésekbe bevonnák a határon túli ma-
gyar szervezeteket, a szomszédos országok kormá-
nyait, illetve az EU-t.

Kovács ellenben elzárkózott a kollektív alapú ket-
tõs állampolgárság lehetõségétõl, mivel az ellentétes
az EU alapelveivel. Egyéni elbírálás alapján látja le-
hetségesnek a kettõs állampolgárság kiadását.

Mint mondta, azt szeretné, ha Szerbia-Montenegró
és Ukrajna állampolgárai olcsón és gyorsan jutnának
magyar vízumhoz.

Egyben bírálta az ellenzéket, mondván jelenlegi kri-
tikájuk alaptalan, hiszen négy évig nem tett semmit a
mostani ellenzék a kettõs állampolgárság életbe lép-
tetéséért.

Kovács az EU-tagországok és a csatlakozó államok
nagykövetségének képviselõivel ment ki a Szigetre.
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ZIK ösztöndíjasok (balról jobbra): Kerekes Miki, Papp Gabi,
Bonapartian Edi, Zaha Eszti, Szeley Sanyi és a vendég Szotyori Nagy
Ricardo venezuelai diák,  aki két évet töltött Magyarországon.

Így szólt hozzánk a meghívó.
Kijelentõ mondat. Azonban
ugyanúgy lehetne kérdõ mondat
is. Csak a pontot kell a végén kér-
dõjelre változtatni és teljesen
megváltozik az értelme. Szellemi
és érzelmi tartalommal, sokak
számára igen nehéz  és kényes ez
a kérdés. Milyen szerencse, hogy
ez alkalommal csak a kijelentõ
változattal foglalkozunk.

Tovább olvasva a meghívót,
tettek és élmények bizonyítják,
hogy a kijelentésnek alapja van.
Megalkottunk egy társadalmat,
melynek nincsen párja sehol a
világon. Csak itt létezik. (Ez nem
beképzeltség, vagy hiú kijelentés,
hanem tény.) És milyen nagy
öröm olvasni,, hogy szívügyünk
ennek a társadalomnak a jövõje!
Derû-, vagy borúlátóan  (a jövõt
illetõen)  messzire bolyonghat-
nánk a gondolatok útvesztõjében.
Ám maradjunk meg a „pozitív
élmények” mellett.

Hogyan lehet ezeket elérni?
Csakis ismeretek megszerzésével.
Továbbá, hogyan kaphatnak ér-
zelmi tartalmat? Csakis élmé-
nyek, tapasztalatok által. A Zrínyi
Ifjúsági Kör célja: egyiket is, má-
sikat is nyújtani. A szombatonkénti
hangyamunkának (ismeretek) a
jutalma az egy évig tartó Magya-
rországon való tartózkodás.

2002-ben hatan kapták meg a

Szívügyünk támogatni itteni magyar jövõnket

Z.I.K. ösztöndíját. Az Apáczai
Közalapítvány tanfolyamán vet-
tek részt. Névszerint: Papp Gabi,
Zaha Eszti, Bonapartian Edi,
Lovrics Alexandra, Kerekes Miki
és Szeley Sanyi.  Õk  „fontosnak
tartották”, hogy meghallgassuk
beszámolójukat. Egyenként elme-
sélték, hogy mit tanulta és, hogy
hol jártak. Megelevenedett elõt-
tük  mindaz, amit eddig csak
könyvben láttak, vagy az iskola-
padban ismertek meg. Mindez
élménnyé változott. Ezt bizonyí-
totta „elõadásuk” lelkes hangja és
õszinte fiatalos stílusa. Térképen
mutatták kalandos útjaikat és köz-
ben nagyon vigyáztak, hogy ne

keverjenek spanyol  szavakat a
magyar szavak közé. Sikerült is!
A magyarul nem beszélõ vendé-
gek kedvéért Papp Zizi fordította
spanyolra a gyerekek szövegét.

A Magyarországon eltöltött
esztendõ  még vetés volt. Majd a
jövõ mutatja meg, hogy milyen
földre hullott a mag, hogy milyen
lesz az aratás?

Befejezésül: Szívügyünk a
jövõ! Társadalmunk feladata tá-
mogatni azokat, akik azt ma épí-
tik és holnap fenntartják, azaz, a
mai fiatalok. Az ösztöndíj alap-
nak szüksége van anyagi segítség-
re. Mikor az ajtódon kopogtatnak,
fogadd a kérõket és légy bõkezû
                       Lomniczy József

Kaptuk a kö-
vetkezõ email-t.

Szeretnénk
veletek megosz-
tani ezt a családi
képet ami Ma-
gyarországon
készült amikor
évfordulókat és
születésnapokat
ünnepeltünk.

Szere te t t e l
ü d v ö z l û n k !
Luraschi Judith

Mi is minden jót kívánunk!

A Nagyhatalmi érdekek és Kö-
zép-Európa jövõje címmel rende-
zett vitában Németh Zsolt, a Fi-
desz-MPSZ országgyûlési képvi-
selõje, az Országgyûlés külügyi
bizottságának elnöke és Lõrincz
Csaba, a Fidesz-MPSZ külügyi
bizottságának fõtanácsadója egy-
aránt azt hangsúlyozta, hogy az
Egyesült Államok nem az erõs és
egységes Európa létrejöttében ér-
dekelt, az amerikai külpolitikai
stratégiában a megosztott Euró-
pa kapott helyet.

Németh Zsolt szerint ebben a
helyzetben Európa számára a kér-
dés az, hogy tud-e és képes lesz-e
elõre menekülni, vagy kiszolgál-
tatott lesz a külsõ tényezõknek.
Az amerikai doktrína elemeként
említette a kontinens régi és új
Európára történõ megosztását,
amely szerint az “új Európát” al-
kotó közép- és kelet-európai álla-
mok lényegében az Egyesült Álla-
mok ötödik, elõretolt hadoszlopát
alkotják az Európai Unión belül.

Lõrincz Csaba szerint a közép-
európai országok számára fontos
az Egyesült Államok által kínált
partnerség, igaz, ezzel olyan part-
nerségi koalíció tagjai lesznek,
ahol nem kifogástalan demokráci-
ák társaságában találják magukat.

“Partnerként, vagy sem, de
mindenképpen elszenvedõi lesz-
nek annak, hogy az Egyesült Ál-
lamok Európa megosztására tö-
rekszik” - mondta. Véleménye

szerint a közép- és kelet-európai
térség államai számára az biztosít-
hat önálló mozgásteret, ha képe-
sek lesznek rendezni viszonyukat
egymással.

Mint mondta,
ennek két kulcs-
eleme van: a
nemzeti kisebb-
ségek kérdésének
rendezése, illetve
az, ha a térségbe-
li országok felis-
merik, hogy az
állam nem a gaz-
dasági vállalko-
zások logikája alapján mûködik.

A vitában Schöpflin György
politológus, Nagy-Britanniában
élõ és oktató egyetemi tanár osz-
totta azt a véleményt, hogy az
Egyesült Államok Európa meg-
osztására törekszik, míg Michael
Gahler, az Európai Parlament
EPP-CDU frakciójának képvise-
lõje arra emlékeztetett: George
Bush amerikai elnök legutóbbi
európai látogatása során leszögez-
te, hogy az Egyesült Államok az
erõs, egységes Európa létrejötté-
ben érdekelt.

Michael Mates, az Egyesült
Államok kolozsvári fõkonzulja
elõadásában a vallásszabadság
fontosságáról beszélt.

Sikeresnek értékelte a XIV.
Bálványosi Nyári Szabadegyetem
munkáját Szilágyi Zsolt, a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövet-

ség parlamenti képviselõje, a ren-
dezvényt szervezõ erdélyi
Jakabffy Elemér Alapítvány ku-
ratóriumi tagja.

Az MTI-nek nyilatkozva azt
hangsúlyozta, hogy az idén min-
den eddiginél magasabb volt a
regisztrált résztvevõk száma: a
mintegy 2200 fõvel megközelítet-
ték a szabadegyetem befogadó
kapacitásának határát. Becslése
szerint a különbözõ rendezvénye-

ken összességé-
ben több mint tíz-
ezer ember vett
részt.

Az idei sza-
badegyetem szak-
mai és politikai
fórumain az euró-
pai integrációval
összefüggõ kérdé-

sekben egyértelmûen rámutattak:
a nemzeti és az integrációs érde-
kek egyidejû érvényesüléséhez az
szükséges, hogy megfelelõ szak-
mai háttérrel nagyon pontosan
megfogalmazzák a nemzeti érde-
keket, és ezek sikeres képviselete
lehet az eredményes integráció
záloga - emelte ki Szilágyi Zsolt.

A romániai magyar politikus
szerint az idei rendezvény is jól
szolgálta a magyar-román párbe-
széd ügyét. Ennek példájaként
említette, hogy a szabadegyetem
pénteki programjában Orbán Vik-
tor volt miniszterelnök mellett
Emil Constantinescu volt román
államfõ és Adrian Severin, az
EBESZ parlamenti közgyûlés-
ének tiszteletbeli elnöke is elõ-
adást tartott.

Németh Zsolt szerint az Egyesült
Államok nem az erõs és egységes

Európa létrejöttében érdekelt

Bálványosi Nyári Egyetem:

 “Partnerként, vagy sem,
de mindenképpen elszen-
vedõi lesznek annak, hogy

az Egyesült Államok
Európa megosztására

törekszik”.

Dra. ZOLTAY JULIANA
Orr-, fül-, gége-szakorvos
Av. Santa Fé 266 Acassuso

Kérjen órát
4795-7857 -  4732-5600

OLVASSA
LAPUNKAT!

A 20. század elejének virágzó
Budapestje, amibe Jancsi 1903-
ban beleszületett, egy kis közös-
ségben fényes tudósok, írók, ze-
nészek olyan kiemelkedõ generá-
cióját hozta létre, amire az olasz
reneszánsz városállamai óta nem
volt példa 1867 és 1913 között
Budapesten gyorsabb volt a fejlõ-
dés mint bárhol másutt Európá-
ban. Hatszáz kávéházában és ra-
gyogó elitiskoláiban elmék tûzi-
játéka sziporkázott.

Ezeket a sorokat Norman
Macrae, a kiváló közgazdasági
folyóirat, az Economist szerkesz-
tõje, Neumann János életrajzíró-
ja, írta. Amikor a Nobel-díjas
Wigner Jenõt  megkérdezték, ho-
gyan lehet, hogy ez a nemzedék
oly sok lángelmét adott a világ-
nak, azt válaszolta, hogy nem érti
a kérdést. Magyarország sok No-
bel-díjast és sok tudóst produkált,
de lángelmét csak egyet: Neu-
mann Jánost.

Neumann Miksa ennek a tár-
sadalomnak volt tagja. Bankár-
ként olyan jól szolgálta hazáját,
hogy 1913-ban nemesi címet ka-
pott, fia így lett margittai Neu-
mann János, vagy ahogy külföld-
ön ismerik, John von Neumann.
A Fasori Evangélikus Gimnázi-
umba járt, mint édesapja és annyi
neves magyar tudós, köztük
Wigner Jenõ és Harsányi János.
Rátz László, a gimnázium legen-
dás hírû matematika tanára ko-
rán felismerte Jancsi képességét
és rábeszélte apját, hogy fia egye-
temi színvonalon fejlessze tovább
magát. A Tudományegyetem vi-
lághíres professzora akkor Fejér
Lipót volt: olyan matematikuso-
kat bocsátott szárnyra, mint Er-
dõs Pál, Pólya György és Szegõ
Gábor, aki Neumann Jancsi men-
torává vált (Szegõ és Pólya késõbb
a Stanford egyetem professzorai
lettek) és felkeltette benne a ma-
tematika iránti szerelmet, aminek
apja nem örült annyira.

Kármán Tódor ezt írja “Örvé-
nyek és repülök” címû könyvé-
ben: “Aacheni professzorságom
elsõ évében beállított hozzám egy
pesti bankár 17 éves fiával. Fur-
csa dolgot kért tõlem: beszéljem
le Jancsit arról, hogy matemati-
kus legyen. Azt mondta: - “A
matematikusok nem értenek a
pénzkereséshez! “ - . Elbeszélget-
tem a fiúval, káprázatos feje volt.
Önállóan tanulmányozta az
absztrakt matematika legnehe-
zebb tételeit és újdonságos elmé-
leteket dolgozott ki. Azt tanácsol-
tam a papának, kössön fiával
kompromisszumot, tanuljon ve-
gyészmérnökséget.”

Így Neumann János beiratko-
zott a vegyészmérnöki szakra a
zürichi Szövetségi Mûegyetemen
(ETH), ahol Pólya György tanít-
ványa lett, és egyidejûleg mate-

matikára Budapesten. Minden
félévben Budapestre utazott, hogy
letegye az esedékes matematikai
kollokviumokat. Így lett 1925-ben
Zürichben vegyészmérnök és egy
évre rá doktorált Budapesten ma-
tematikából. Innen indult el
Göttingenbe, hogy a Bolyai-díjas
David Hilbert asszisztense le-
gyen. A szomszédos tanszékeken
olyan hírességek fordultak meg,
mint Max Born, Fermi, Heisen-
berg, Pauli, Schrödinger, Teller és
Wigner. Itt született a kvantum-
mechanika valószínûségi értel-
mezése, bár még a különbözõ fi-
zikusok vitáztak az eltérõ mód-
szerek alapján kimutatott elméle-
teken. Neumann, Hilbert felkéré-
sére, kidolgozott egy olyan mate-
matikai alapot, amely elfogadha-
tó megfogalmazást adott a kvan-
tum-mechanikára, ugyanúgy
ahogy Euklidesz tette a geomet-
riával. 1932-ben errõl a témáról
megjelent könyve lett az új fizika
alapköve.

 Már 23 éves korában a berli-
ni egyetem történetének a legfia-
talabb tanára lett, majd 1930-ban
elfogadta a Princeton egyetem
meghívását, ö lett az új Magasabb
Tudományok Intézetének a legfi-
atalabb professzora és rövidesen
kimagasló személyisége. 1937-
ben konzultánsnak nevezték ki a
Los Álamos-i atomfizikai intézet-
be, ahol nemlineáris differenciál-
egyenleteken keresztül a robbaná-
sok hullámainak a terjedését szá-
molta ki. Annyira újszerû elmé-
leteket dolgozott ki, hogy olyan
neves fizikus, mint Teller Ede, ezt
mondta róla: “Jancsi hároméves
fiammal a gyerek nyelvén tud be-
szélni. Ezért azt kell gondolnom,
hogy amikor velünk beszél (a leg-
képzettebb fizikusokkal), azt is tu-
datosan a mi színvonalunkra
ügyelve teszi”. A hidrogénbomba
feltalálásánál a reakciólánc nyo-
mon követése szorzások milliárd-
jait igényelte. Szükség volt egy
olyan számológépre, amely nem-
lineáris számításokat is el tud vé-
gezni. A problémán gondolkozva
Neumann-nak támadt az ötlete,
hogy a teljes programot tárolják
a gépben. Ebbõl fejlõdött ki a
Neumann-féle számítógép, ami
alapja a ma világszerte használt
komputereknek.

Miután elsõ felesége, Köves
Marietta elvált tõle, 1938-ban Bu-
dapestre utazott, hogy feleségül
vegye Dán Klárit, aki az új elekt-
ronikus számítógépek egyik elsõ
programozója lett. Akkor csak az
abcdef és 1234567890 jegyeket
használták és Neumannék hu-
morérzékét mutatta, hogy prog-
ramozási hibajelként a gép ezt az
üzenetet nyomtatta ki: “e2 a
b1de5 10”  (ez a bides ló). Még
Los Alamosban Teller Edével és

Magyar Tudósok Évfordulói

Neumann János (1903-2003)

(Folytatás a  6. oldalon)

Hajó és repülõjegyek - Társasutazások
Bel- és külföldi turizmus

Társ-igazgató: Zilahi Sebess Zsuzsi

Carlos Pellegrini 1023, piso 12 (1009) Buenos Aires
tel: 4108-3200 fax: 4108-3259

E-mail: ssebess@furlong-fox.com.ar

Furlong-Fox S. A.
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Dr. MARTIN PURICELLI
SZABO

Dra. DANIELA BORDALEJO
Medicos Siquiatras
(Panico-ansiedad

Fobia-Stress-Depresión)
Solicitar turno 4377-0183

AMERICANA
RENT-A-CAR
H-1134 Budapest, Dózsa György u. 65.
T./F: (36-1) 320-8287, Tel: (36-1) 350-2542
E-mail: americana@mail.matav.hu
Web-site: www.americana.matav.hu

SUZUKI Sedan                                            19.9,-USD/nap*
NISSAN Almera / TOYOTA Corolla           23.9,-USD nap*
NISSAN Primera Station Wagon         26.9,-USD/nap*
CITROEN Xsara aut..         29.9,-USD/nap*
TOYOTA Corolla aut.         29.9,-USD/nap*
CITROEN Jumper (9 személyes)         37.9,-USD/nap*
*a fenti árak legalább 28 napos bérlés esetén érvényesek

A Csütörtökös Asztaltársaság
Õszinte részvéttel, baráti együttérzéssel osztozunk, korel-

nök tagtársunk Dr. Balla Imre - feleségének Fercsi  halálával
bekövetkezett - gyászában. Barátunk engesztelhetetlen bána-
tában kérjük a Mindenhatót, a jótékony idõ igyekezzen enyhí-
teni Imre fájdalmát, forrón szeretett, élettársa elvesztését.

Bobrik György, Czanyó Adorján, Dietrich Walter, Farkas
György, Fülöp Sándor, Gosztonyi Gyula, Gosztonyi Imre,
Lomniczy József, Orbán László, Papp Jenõ, Rimanóczy Ádám,
Székásy Miklós, Szõnyi Ferenc, Takács István, Vértessy Mik-
lós, Zombory István id. és Zöldi Márton.

Kedden, Augusztus 12-én haj-
nalban, sok szenvedés után meg-
halt, mindannyiónk által szeretett
és becsült Fercsikénk. Egy rövid
teflonhívás. A hûséges Ápoló-ház-
vezetõnõ hangja: “Igen elhagyott
bennünket, ma hajnalban” - “ma
délután temetik a Jardín de Paz
temetõben.” A szomorú hír mint
a villám csapott be barátai és sze-
rettei szívébe. Miért? Mert nagyon
szerettük és nem akartuk elhinni,
elfogadni a véget. Hónapok óta
tudtuk hogy súlyos beteg. Decem-
berben operálták, és Januártól
kezdve a legjobb orvosok kezel-
ték kémia-terápiával. Biztatták Õt
és minket, hogy van mentség…
Reménykedtünk, bátorítottuk,
imádkoztunk érte. Csodálatos tü-
relemmel, zokszó nélkül viselte
betegségét. Kedvesen, mosolyog-
va fogadta vendégeit és jelent meg
idõnként barátai körében. Az utol-
só két hétben már nem fogadott
senkit, legközelebbi családtagja-
in kívül, legfeljebb telefonon be-
szélhettünk vele, de még akkor
sem panaszkodott, pedig már óri-
ási fájdalmai voltak, szenvedett.
Nem lázadozott a sors ellen. Egy
bizalmas beszélgetés alkalmával
mondta nekem, hogy hálás a jó
Istennek, hogy szép hosszú élet-
tel, szeretõ nagy családdal és ba-
rátokkal áldotta meg.

Balla Imrénét, született Deák
Rózsát mindenki a magyar és ar-

HALOTTAINK
Dr. BALLA  IMRÉNÉ
szül. Deák Rózsa, Fercsi

gentin társaságban, csak mint
Fercsit ismerte. ( a “haza bölcse”
Deák Ferenczre emlékezve a “kis
bölcsnek” nevezték el családjá-
ban, tréfásan Fercsinek) Minden-
ki szerette és kevesen tudták,
hogy mennyire beteg. A magyar
kolóniában mindenki azt emle-
gette, hogy milyen remekül né-
zett ki rózsaszín nyári kosztüm-
jében a Nagykövetség Március
15.-i fogadásán. Belõle, akár hol
megjelent, fény áradt, természe-
tes jó kedélyével és mosolyával
megtelt egész környezete. Azt,
hogy mennyien szerették és
mennyi  jót tett, csak most vesz-
szük észre, amikor halála híréré
mindenkinek van egy pár törté-
nete arról, hogyan segítette titok-
ban Fercsi. Igen, így igaz. Ren-
geteg emberen segített itt és Ma-
gyarországon azzal az egyetlen
kikötéssel, hogy titokban kell
tartsák. Azt, hogy férje Balla Imre
a magyar intézmények egyik leg-
nagyvonalúbb támogatója, azt
hallottuk és hálásak is vagyunk
neki érte. A Fercsike jóságát és
kedvességét mi már nem tudjuk
meghálálni, de hisszük, hogy azt,
akit annyian szerettek, azt a jó
Isten is szereti és magához fogad-
ja. Mi most csak a jó Istennek tu-
dunk hálát mondani azért, hogy
Fercsit adta nekünk. Nagyon fog
hiányozni.                           Zsuzsi

*
A Délamerikai Magyar Hír-

lap szerkesztõsége is tisztelettel
és õszinte együttérzésel osztozik
támogatójának, és a szerkesztõ,
régi barátjának gyászában.

SZENT ISTVÁN
ÖREGOTTHON

a  kolónia  egyetlen
szociális intézménye.
Pac. Rodriguez 1162
Villa Ballester (1653).

 Tel.: 4729-8092.

SEGÍTSD, HOGY SEGÍTHESSEN!

Születésnapok
Szeptemberben: Kovács-Baráth

Babszi és Zombory Michelle (2-án),
Kiss Péter (3), Schirl Ilonka (4) 96
éves!! Sokszor gratulálunk!, Kazin-
czy Ferenc (6),  Kesserû Anikó (8),
Zaha Sándorné (10), Vass Katalin
(11),  Kalpakián Artin (12), Lányi
Mátyás (14), Sáfrány Györgyi és
Tscharykow Sergio (15), Németh
Zoltánné (16), Benkõ Mártonné, Fe-
hér Tordai Magdalena, özv. Papp
Jenõné és Földényi Ottó (17),  Honfi
László (19), dr. Monostory Jánosné
és Bonapartian Juan (20), Demes
Sándor (22), Honfi Ágnes, Vass Dé-
nesné (23), Zöldi Veronika (24), Far-
kas Nándorné (25), Süllõs Lenke és
Egey Gyula (27).

Az Öregotthonban: 07. Isabel
Weber, 07. Violeta Kiss, 14. Susana
Bassó.

Mindenkinek szeretettel gratu-
lálunk és kívánunk sok szerencsét
és  jó  egészséget!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DR. BALLA IMRÉNÉ

szül. Deák Rózsa (Fercsi)
2003 augusztus 12-én, hosszú, keresztényi türelemmel vi-

selt betegség után meghalt.
Gyászolják:
Dr. Balla Imre férje; leánya Beatrix, veje Aldo Fabbri;
testvére Irene Deák de Robiola; Dr. Balla György sógo-

ra; Susana és Alberto unokatestvérei; unokái Alejandra és
Oscar Marino, Patricio és Gloria Pereda és Cristián; déd-
unokái Agustina, Nicolás és Francisco Marino, Catalina,
Tomás és Malena Fabbri; unokaöccsei Verónica, Micaela,
Ezequiel és Lucila.

Drága halottunkat augusztus 12-én délután, a Jardín de Paz
temetõben helyeztük örök nyugalomra.

ISTEN NYUGOSZTALJA!

V

Az Argentínai Magyar Református Egyház
szomorú szívvel tudatja, hogy
DR. BALLA IMRÉNÉ

 szül. Deák Rózsa Aranka (Fercsi)
2003. augusztus 12.-én

visszaadta nemes lelkét Teremtõjének.
Emlékét a Református Gyülekezet kegyelettel és szeretettel õrzi.

AZ  AMISZ  HÍREI 
Az  AMISZ augusztus 4-én

tartotta az elõírt Választmányi
gyûlését a Református Egyház ter-
mében. Részvettek Simó Mária
konzul, a tagintézmények elnökei
illetve képviselõi (Református
Egyház, Mindszentynum, Evan-
gélikus Egyház, Hungária, Valen-
tin Alsínai Dalkör és Szent Ist-
ván Kör) és a vezetõségi tagok.
Intézményeinket érintõ két alap-
vetõ téma került megbeszélésre:

Világszövetség – dr. Orbán
László kikérte az AMISZ hivata-
los állásfoglalását az MVSZ-szel
szemben, mivel napokon belül
indult európai útjára és szándé-
kában állt Budapesten résztvenni
az MVSZ Védnöki Testületének
ülésén. Hosszabb eszmecsere után
az általánosan képviselt véle-
ményt kihangsúlyozta, hogy a
megváltoztatott MVSZ alapsza-
bály elfogadhatatlan és súlyt kell
fektetni a latin-amerikai szövet-
ség fejlesztésére.

“Plaza Hungría” (Székely
kapu) – A titkári jelentést Paál
Magdi adta elõ részletezve mind
a megtett lépéseket a városi kép-
viselõházon belül, mind a tör-
vényjavaslat tartalmát. A megje-
lentek általános megegyezéssel
megerõsítették azt a megváltoz-
tathatatlan tényt, hogy a Székely
kapu a “Plaza Hungría”-n kap
elhelyezést.

Mint hagyományos, a gyülés
a Magyar Hiszekeggyel kezdõ-
dött, és zárult este fél tízkor.

        Vattay Miklós fõtitkár 

Keresõszolgálatunk
újabb sikere

Lapunkban májusi számában
jelent meg a makói (Magyaror-
szág) Horváth János keresése,
amelyben az évszázad elején Bra-
zilba kivándorolt rokonait keres-
te. Most kaptuk tõle a következõ
e-mailt:

Kedves Adorján. Nagyon szé-
pen köszönöm visszajelzését ! A
hirdetést úgyszintén. Rokonaimat
megtaláltam. Csak angolul tu-
dunk kapcsolatot tartani ezért
inkább az unokákkal van lehetõ-
ség családi információkat, híre-
ket cserélni. Minden jót kívánok
Önöknek.  Üdvözlettel: János

Az augusaztus közepén rendezett
nagy cserkészkirándulás képeibõl

Fent, a kisgyerkészek egy csoportja, lent az öregcserkészek

más fizikusokkal nagy pókercsa-
tákat is vívtak. Neumann tanul-
mányt írt a pókerelméletrõl és ez
lett az alapja a matematekai já-
tékelméletnek, amelyre az 1994-
es közgazdasági Nobel-díjasok,
John Nash és Harsányi János ala-
pították munkáikat. Amikor a
Time folyóirat a millenniumi év-
ben egy különszámot adott ki a
század 100 legnagyobb tudósának
a kijelölésével, Neumann volt az
egyetlen személy aki két ágban,
matematikában és számítógép tu-
dományban, szerepelt. Ez utóbbi-
ban az újságíró így vezeti be cik-
két:  “A világ összes számítógé-
pe, legyen az egy 10 millió dollá-
ros szuperkomputer vagy akármi-
lyen készülék, amely mikro
chipeket használ, von Neumann
gépnek nevezhetõ, mert annak az
alap számítógépnek a variációja,
amelyet Neumann a negyvenes
években fejlesztett ki. Sokkal ke-
vesebbért lettek tudósok híreseb-
bek, de ennek a magyar matema-
tikusnak, akinek a munkája fel-
ölelt a kvantummechanika mate-
matikai megalapozásától a játék-
elméleten keresztül  az Egyesült
Államok hideg háborús külpoli-

tikájáig majdnem mindent, a szá-
mítógép megteremtése talán nem
is a legjelentõsebb teljesítménye”.

Sajnos 1955-ben, alig 52 éves
korában, csontrákot diagnosz-
tikáltak nyakában. Mikor a neves
fizikus barátja, Bay Zoltán, meg-
látogatta, ezt mondta neki: “Nem
is tudom, hogy az emberek miért
félnek az atomenergiától. Inkább
kell félniük attól, hogy rákot ta-
lálnak a testükben”. 1956-ban,
már tolószékben ülve, átvette
Eisenhower elnöktõl a Szabadság
Érmet. Rövidesen kórházba ke-
rült, ahol végsõ betegágyán még
megírta “A számítógép és az agy”
címû könyvét. Biztonsági okok-
ból ágya mellett mindig egy ez-
redesi rangú tiszt volt jelen, ne-
hogy delíriumos lázálmában fon-
tos katonai titkokat beszéljen ki.
Az õrnek nem volt sok haszna:
Jancsi álmában csak magyarul
beszélt. Mikor állapota megmá-
síthatatlanul romlott, katolikus
hitéhez fordult. Temetésén egyik
egyetemi tanár kollégája ezt
mondta: “Ha Johnny ott van aho-
vá hite szerint készült, akkor ott
most biztos nagyon érdekes be-
szélgetések folynak”.

                  Székásy Miklós

Neumann János (1903-2003)
Magyar Tudósok Évfordulói

(Folytatás az 5. oldalról)
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A magyarok hagyományos utazási irodájában
Dõry Ilcsi (Elena) továbbra is rendelkezésére áll régi
és új klienseinek. Hajó és repülõjegyek - Társas és
egyéni utazások - Esküvõi ajándéklisták- Szálloda-

foglalás bel- és külföldön. Córdoba 323, p. 4.
Buenos Aires. Tel.: 5555-8000 - Fax: 4312-7285

e-mail: elena@cosulich-turismo.com.ar R. Fournier 3276  B1636GRZ Olivos  Tel.: 4761-8863

Mermeladas
Jaleas

Frutas al
natural

Chucrut Chalamade

Kren-Torma Pepinos agridulces

Dobostorta, Rigó Jancsi, krémes, meggyes-,
almás-, túros rétes, esküvõi torták, apró-süte-
mények minden alkalomra, házhoz szállítva:

Bakos  Babától !
A legjobb és legolcsóbb ajándék!

Tel.: 4799-3482

EESEMÉNYNAPTÁR

Magyar nyelvtanítás
Köztudomású, hogy az erõsen

megnövekedett érdeklõdés, a magyar
útlevél és állampolgárság miatt, so-
kan keresnek (nem magyar szárma-
zásúak is), magyart tanító nyelvtaná-
rokat. Az alábbiakban közöljük a tu-
domásunk szerint ezzel foglalkozók
telefonszámát:

Benedek Lászlóné Marika:
4799-2527.

Juhász Andrea: Szent László
Kollégium 4799-5044, lakás: 4797-
0146.

Lányi Lászlóné: Miskolczy
Dóra: 4503-0402.  (magyar  és spa-
nyol nyelvre is).

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi:
4790-7081 (magyar  és spanyol
nyelvre is).

OLVASSA
LAPUNKAT!

Zöldi Márton, a Hungária elnöke szavai

Az Értelmezõ Szótár szerint “elismerni” annyit je-
lent, mint igazságként, vagy tényként elfogadni vala-
mit és azt ki is nyilvánítani, illetve értéknek elfogadni
és aszerint megbecsülni valakit.

Pontosan ezt szándékozzuk tenni ma este. Elisme-
résünket fejezni ki Czanyó Adorjánnak — Dodónak
— a sok éves, fáradtságot nem ismerõ munkájáért,
amit szívvel-lélekkel végzett és továbbra is végez az
emigrációs magyarság érdekében.

Elérte, hogy rendszeresen összekapcsolja az itt élõ
magyarokat. Mindenkit, mindenkirõl és mindenrõl –
hol komolyan, hol tréfásan – tudósítson. Ez valóban
egy összetartó tevékenység; mint a testben keringõ
vér, életet ad a közösségnek.

Persze, hogy kritizáljuk. De kérdezem: van-e egy-
általán olyan tevékenység, amit nem lehetne kritizál-
ni — és ha nem kritizálnánk, akkor hogyan férhetnénk
meg saját magunkkal?

Sokat lehetne még mondani, de mindazt szeretném
két szóba tömöríteni: Köszönjük Dodó.

*
A szerkesztõ válasza:
Az ember örvend, ha elismerik munkáját, melyre, úgy érzi,

álszerénység nélkül lehet büszke. Mi is így vagyunk. Az újság
csak virtuálisan volt miénk, az igazi tulajdonos kis kolóniánk
volt, és marad. Megköszönjük a Hungária elnöke kedves sza-
vait, õszintén köszönjük kicsiny közösségünk elismerését. De
szeretnénk megismételni: munkánk nem volt teher, nem volt
kötelesség (ettõl van egy kis kényszerképzetem), még hon-
mentés sem idegenben, csak kapcsolat, egymásközti magyar
párbeszéd volt a cél, örömmel végeztük, szakma iránti lelkese-
déssel, néha gondokkal, de többet vigadva. Valóban jól esett,
hogy eljöttetek, és ezt szemtõl-szembe elmondhattam…

rendezett fogadáson
a lapunk tiszteletére 2003. augusztus 20-ánhogy augusztus 16-18-ig a

Sheraton Hotelben tartották
meg több mint félezer részve-
võvel a „Nemzetközi Szívtan
Kongresszust” (Congreso
Internacional de Cardiología),
amelyen 40 ország legkiválóbb
szakorvosai jöttek össze, köz-
tük 27 külföldi meghívott. A
háromnapos tanácskozásokon
Dr. Endrei László honfitár-
sunk,  a 40 éves múltra nézõ
Intézmény, elsõ magyar elnö-
keként debütált. Sok szeretet-
tel gratulálunk, a szép karri-
ert befutott Endrei Lászlónak!

hogy a Coral Hungaria szeptem-
ber 17-én a Mozarteum ez évi
déli koncert-programjában,
Dél-Amerikában elõször adja
elõ Liszt Koronázási miséjét.
A Quilmesi Filharmonikuso-
kat Leandro Valle vezényli, a
Kórust Leidemann Sylvia di-
rigálja, a következõ szólisták
szereplésével: Graciela Oddo-
ne, Susana Moncayo, Carlos
Pizzini és Marcelo Lombarde-
ro. A hangverseny  a Teatro
Gran Rex-ben (Corrientes 857
Cap.), 11 órakor kezdõdik.

hogy találkoztunk a Hungáriában
Páll Balázs, 22 éves a Buda-
pesti Pázmány Péter Tudo-
mány egyetem joghallgatóval,
aki rokoni látogatásra érkezett
a Schirl családhoz. A harmad-
foku unokatestvéri viszony
hozta õt a messze hazától, lát-
ta Iguazú-t, egy hónapot töl-
tött nálunk. Református-lelké-
szi család sarja (édesapja Kál-
vin téri templomnak volt fõ-
lelkésze) jól érezte magát Ar-
gentínában (keveset volt itt),
az otthoni politikai életért vi-
szont kevés rajongást mutatott
(õ tudja miért).

hogy körlevelek keringenek a ko-
lóniában. A Hungária éttermé-
nek olvasó standján is látható
Magyar Fórum július 3-i szám
két cikkének kópiáit küldözge-
tik szerteszét. „Felhívás ellen-
állási mozgalom és kormány-
buktatás megszervezésére –
Recrudescunt-” címmel, új ok-
tóberi forradalomra buzdítva
azotthoniakat. (No comments).

hogy megjöttek az utazók,
Monostory Ildikó Bostonból
sikeresen landolt Ezeizán,
Oberritter Judith már Buda-
pesti élményeit meséli barát-
nõinek, Sebess Zsuzsika vi-
szont elrepült Európai körút-
jára. Szerencsére,  legalább is
nem tudunk olyanról, akiket az
Északamerikai „apagon” köz-
vetve érintett volna. Három

hónapig körutazott lányával
Trefán Erzsike is, bejárták fél
Európát, most  pihenik ki a
fáradalmakat.

hogy augusztus 23-án 21,30 óra-
kor  Nuestra Señora de Pilar
(Junin 1904, Cap.) Baziliká-
ban  vezette oltárhoz Santiago
Lopez Medrano, Marina Far-
kas Canntone-t. Sok szeretet-
tel gratulálunk!

hogy október 4-én tartják meg a
Cserkészbált. A provinciai
helyhatósági választások miatt
történt a Cserkészek hagyomá-
nyos Gála-Est-jének elhalasz-
tása. A rendezõgárdának há-
rom héttel több idõ áll rendel-
kezésére, hogy újból a  meg-
szokott fényben ragyogjon a
Hungária összes termében az
év legfontosabb társadalmi
eseménye.

hogy Rubido-Zichy Senta augusz-
tus 17-én az Öregotthonban
Nt. Demes András lelkész dél-
utáni istentisztelete után  fi-
nom és bõséges uzsonna-va-
csorával vendégelte meg a
bentlakó gondozottakat. A Se-
gélyegylet vezetõsége ezúton is
hálásan köszöni Senta, rend-
szeresen visszatérõ, gavallér
gondoskodását.

hogy Tavasz-jöttét ünnepli a Va-
lentin Alsinai Magyar Dalkör
szeptember 21-én, vasárnap
délben, zenés, táncos banket-
tel búcsúztatják el a nedves,
hideg tél múlását. Érdemes
kimenni Alsinára, ahol ma-

gyaros vendégszeretettel, kitû-
nõ hazai ízekkel, kellemes dél-
utánt tölt el az egyik legrégibb
magyar egyesületben.

hogy augusztus 22-én nyitották
meg Magyar László festmé-
nyeinek kiállítását a Centro
Cultural Recoleta-ban (Junin
1930). A kiállítás szeptember
14-ig tekinthetõ meg.
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MAUSI  SEBESS
INSTITUTO DE
GASTRONOMIA
PROFESIONAL

AV. MAIPU 594 - VICENTE LOPEZ - 4791-4355

A  szerkesztõség

A Hungáriában augusztus 20-án megtartott fogadás
résztvevõinek egy csoportja

Szent István mise a
Gaudalupe
templomban

Nagy pompával két magyar
pap celebrálta a Szent István mi-
sét a Guadalupe templomban. A
Coral Hungaria lélekemelõen sze-
repelt, a cserkészek álltak õrsé-
get a szentélyben. Köszönjük ne-
kik, de azért nagyanyai szívem
nagyon aggódott a nagy hideg-
ben, a gyerekek könnyû egyenru-
hájuk láttán. Finta atya

Szent István szép családi éle-
tét hangsúlyozta ki. A mise után
a ünnepi ebéd volt a Mindszen-
tynumban, ahol a szokottnál is
többen jöttek el. Aranka ennek
ellenére finoman és bõségesen
ellátott mindenkit. Honfi János
üdvözölte a megjelenteket, majd
Finta páter számolt be La Riojá-i
élményeirõl. Utána Varga misszi-
onárius mondta el, hogy Paraná
az elsõ állomáshelye, majd prin-
cipálisa dönt ötéves küldetésérõl.
Szent Istvánra két papunk volt,
most egy sincs…

              Monostory Ildikó.

Szent István  emlékére
a Buenos-Aires-i Cserké-
szek nevében az augusz-

tus 20-án  megtartott
fogadáson Haynalné

Kesserû Zsuzsó egy égõ
piros gyertyával emléke-
zett meg elsõ királyunról.

Emlék-tálcát is kapott a
szerkesztõ
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    Az egyetlen magyar patika Buenos Airesben:
FARMACIA ARGERICH

Tulajdonos dr. Szappanos Miklós Pedro Lozano és
Argerich sarok. Tel.: 4502-7469 - Villa del Parque

Magyaroknak árkedvezmény

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

Carlos Pellegrini 743 p. 10. of. 45.
Buenos Aires. Tel.: 4322-0902. Kérjen órát.

Prof. Dr. KERTÉSZ RÓBERT
Médico psiquiatra

Director, Instituto Privado de
Psicologia Médica

Psicoterapia breve, hipnosis
Camacuá 245 (1406) Capital

(alt. J. B. Alberdi 2100)
TeleFax: 4631-6243/8056

quintana 308 - tel/fax 4812-6970 - buenos aires

Dél-Amerikai  MAGYAR
HÍRLAP

A  Délamerikai magyarok
 független folyóirata
Kiadó-szerkesztõ:
Czanyó Adorján.

Munkatársak:
Makkos Erzsi, Tóth Endre.

Del Campo 18.  (B1603CYB)
V. Martelli.  Bs.  As. .Argentína.

Tel/Fax: (54-11) 4761-7981.
e-mail:

czanyo@datamarkets.com.ar
http://www.hhrf.org/dmh/
 Elõfizetés:  Egy évre 70 Peso.
Brazíliai  kiadóhivatal  vezetõje:

Besterné Fenyvesi Ági.
R. André Ampéré, 153, Cj. 42.

04562-080 Sao Paulo/SP
Fones: (011) 5506-5011/5088

Fax: (011) 5506-4321
Elõfizetés más országban

évi  60 USA Dollár.
A légiposta költséget  külön

felszámítjuk.

Dr. FARKAS ÁRPÁD
Dra. FARKAS I. PAULA

Fogorvosok
Rendelés:

hétfõ, kedd, csütörtök
és péntek 15-20 óráig

Av. San Martin 2443, Florida
Telefon: 4797-3410

Kérjen órát!

Prof. Dr. KERTÉSZ
RÓBERT

Médico psiquiatra
Director, Instituto Privado de

Psicologia Médica
Psicoterapia breve, hipnosis
Camacuá 245 (1406) Capital

(alt. J. B. Alberdi 2100)
TeleFax: 4631-6243/8056

Széljegyzetek

U G O R S.A.C.E.I.

FLOCULANTES INDUSTRIALES
Maipú 872 - 6 - B. Tel.: 4314-0355 Buenos Aires
Fábrica: Isleta 2488 - V. Alsina. Tel.: 4209-4909

Gral. Juan D. Perón 2160  -  San Fernando

Finom-mechanika

INTÉZMÉNYEINK
ARGENTÍNA. Telefon elõhívószámok: Argentína: 54; Nagy Buenos Aires: 11;

Rosario: 341; San Carlos de Bariloche: 2944.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE. Embajada de la República

de Hungría. Cnel. Díaz 1874 (1425) Buenos Aires. Nagykövet: Szõnyi Ferenc.  Elsõ
Követségi  és Gazdasági és kereskedelmi tanácsos: Dr. Király János. Konzul: Simó
Mária. Konzuli fogadóórák: kedd és csütörtök 10:00-13:00. Tel:4822-0767 / 4826-
4132. Fax: 4805-3918. email: hungría@escape.com.ar

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KONZULÁTUSA. Consulado de la República de
Hungría. Calle Pangue 12465, Nahuel Malal, (8401) San Carlos de Bariloche. C. C.
1233 (8400) San Carlos de Bariloche. Tiszteletbeli konzul: Halbritter Ferenc. Tel/Fax:
46-1374. Movil: 1560-8724. email: halbri@bariloche.com.ar

A MAGYAR  KÖZTÁRSASÁG KONZULÁTUSA. Consulado de la República de
Hungría. Santiago 1266 (2002) Rosari o. Tiszteletbeli konzul: Ádám Rózsa. Tel: 421-
4988. Fax: 439-3351 Email: rosadam@arnet.com.ar

ARGENTIN-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Cámara Argentino-
Húngara de Comercio e Industria. Elnök: Kalpakián Ervin. Av. R. S. Sáenz Peña 720
p. 9.”E”. (1035) Buenos Aires. Tel/Fax: 4326-5107. email: camcohu@uol.com.ar
Website:  www.camara-hungara.com..ar

ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE. Federación de
Entidades Húngaras de la Argentína. Ramón Freire 1739 (1426) Buenos Aires. Elnök:
Takács István, üv. alelnök Valentin Ferenc, Tel: 4796-0176

MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE. Federación Mundial de los Húngaros. A La-
tin-amerikai Régió védnöke: Dr. Orbán László. Arroyo 897. p. 26. (1007) Buenos
Aires. Tel/Fax: 4327-0726.

HUNGÁRIA. Asociación Húngara en la Argentína. Pasaje Juncal 4250 (1636) Olivos.
Elnök: Zöldi Márton. Hivatalos  órák: keddtõl péntekig 18-21:30, szombat 18:00-
22:00, vasárnap 12:30-16:00. Tel: 4799-8437 / 4711-0144.

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Círculo Juvenil Zrínyi. Monteverde 4241. (1636) Olivos.
Elnök: ifj. Zaha Sándor Tel: 4794-4986. Igazgató: Fóthy Zsuzsi Tel.: 4791-3386.

MAGYAR  SEGÉLYEGYLET - SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON. Asociación
Húngara de Beneficencia-Hogar  de  Ancianos “San Esteban”. Pacífico Rodriguez
6258. (1653) Villa Ballester, Chilavert. Tel: 4729-8092. Elnök: Molnár László. Félfo-
gadás telefon-megbeszélés szerint.

VALENTIN ALSINAI MAGYAR DALKÖR. Coro Húngaro de Valentin Alsina. Av.
Gral. Viamonte 2635. (1822) Valentin Alsina. Elnök: Szénási Pál Tel: 4244-1674.
Hivatalos órák: minden pénteken 21 óra.

WILDEI MAGYAR EGYESÜLET. Sociedad Húngara de Wilde. Victor Hugo 58.
(1875) Wilde. Elnök: Heckmann Dezsõ Tel: 4252-0390. Hivatalos órák minden pén-
teken: 21 óra.

SZENT ISTVÁN KÖR. Círculo de San Esteban. Moreno 1666. (1636) Olivos. Prov.
Bs. As. Elnök: Dra. Terek Zsófia. Tel.:4783-6462.

SZENT LÁSZLÓ ISKOLA. Colegio San Ladislao. Moreno 1666 (1636) Olivos.
Tel.: 4799-5044 / 6141. Igazgató: Arq. Redl  Erzsébet.

MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE (Argentínai Fõcsoport).
Comunidad de Camaradería de los ex-Combatientes Húngaros en la Argentína. Martin
Coronado 722. (1641) Acassuso. Fõcsoportvezetõ: vitéz Ferenczy Lóránd. Tel: 4743-
3879. Összejövetel: minden hónap 3. szombatján 17 órakor a Szent István Körben.

VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT. Orden de los Caballeros “Vitéz”. Ar-
gentínai székkapitány: vitéz Vattay Miklós, Nuestra Sra. Luján 1001 (1648) Troncos
del Talar. Tel: 4715-2351.

ARGENTÍNAI MAGYAR MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK EGYESÜLETE.
Asociación de Ingenieros y Arqitectos de Origen Húngaro. Ignacio Warnes 1378. (1602)
Florida. Elnök: Arq. Balogh-Kovács Antal. Tel: 4795-8223.

ARGENTÍNAI KATOLIKUS MAGYAROK SZÖVETSÉGE. “MINDSZEN-
TYNUM”. Asociación de los Húngaros Católicos en la Argentína. Aráoz 1857. (1414)
Buenos Aires. Tel: 4864-7570.  email: mindszentynum@hotmail.com Hivatalos órák:
kedden és pénteken 16:00-19:00. Elnök: Honfi János. Tel: 4 864-7570. Üv. alelnök:
Fóthy István. Tel: 4797-2230. email: fothy_esteban@hotmail.com

ARGENTINAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ. Iglesia Reformada Húngara
en  la  Argentina.  Ramón Freire 1739 (C1426AWI) Buenos Aires,  Argentina. Tel/Fax 00-
54- 11- 4551- 4903. Fõgondnok Pataky László, Tel.:  00-54-11-4798-5207.

“KRISZTUS KERESZTJE” MAGYAR EVANGÉLIKUS  GYÜLEKEZET. Iglesia
Evangélica Húngara “Cruz de Cristo”. Amenabar 1767. (1426) Buenos. Aires.Tel.:155-
160-1335. E-mail: cesargogorza@hotmail.com  Fõgondnok: Hefty Katalin. Lelkész:
César  Gogorza. Hiv. órák: minden szerdán 10:00-18:00. Magyar Istentisztelet min-
den  3. vasárnap 11 órakor. Lelkész Nt. Demes András.

EMESE KULTÚR-ÉS CSERKÉSZFENNTARTÓ EGYESÜLET. Asociación
Cultural Emese. R. Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Elnök: ifj. Zombory István Tel:
4742-6168. Cserkészház: Monteverde 4251. (1636) Olivos. Argentínai Cserkészkör-
zet parancsnok: Lomniczy Mátyás. Brazíliai körzetparancsnok: Tóth Eszter.

BARILOCHEI MAGYAR KÖR. Círculo Húngaro de Bariloche. Beschtedt 136.
(8400) San Carlos de Bariloche. Elnök: Mónica Retezár C. C. 538. (8400) San Carlos
de Bariloche. email: susie@bariloche.com.ar

PARAGUAY. Telefon elõhívószámok: Paraguay: 595 Asunción: 21
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KONZULÁTUSA. Consulado de la República de

Hungría. Estados Unidos 780 Asunción del Paragay. Tiszteletbeli konzul: Thömböly
Dénes.

URUGUAY. Telefon elõhívószámok: Uruguay: 598 Montevideo: 2
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KONZULÁTUSA. Consulado de la República de

Hungría. Av. Luis Alberto de Herrera 1082 (1130) Montevideo. Tiszteletbeli konzul:
Ing. Juan José Martony Schmidt. Tel: 622-0696 email: cue@adinet.com.uy

FFigyelem! Aktualizáltuk fenti rovatunkat. Kérjük az
érdekelt Intézményeket, hogy az esetleges  tévedéseket  és/
vagy  hiányzó adatokat minél elõbb közöljék - lehetõleg
emailen -  szerkesztõségünkkel.

Magyar órás és ékszerész
Fülöp Sándor üzlete

márkás órák javítása és ékszerek átalakítása
Sarmiento 1206 p. 1. Local 50. Capital (1041)

Tel.: 4382-3358 Cel.: (15) 5229-4979

Félelmesen közeledik Magyaror-
szág EU-ba történõ bekapcsoló-

dása. Ezzel megsokasodott az Nagy-
követség Konzuli hivatalának mun-
kája. Hosszú sorok ülnek a fogadóte-
rem székein, akiknek egyszerre eszé-
be jutott, hogy valami közük van a
magyarsághoz, így természetesen jár
nekik a magyar útlevél, és az állam-
polgárság is. Eszembe jutott elhunyt
barátom T. János, akkor még
ARMSZ-nak nevezett csúcsszervünk
fõtitkárának sokéve felvetett javasla-
ta: csináljunk katasztert az ittélõ ma-
gyarokról, keressük meg õket, jöjje-
nek közénk, ha többen leszünk – töb-
bet tudunk szolgálni. Felosztották az
önként jelentkezõk között a telefon-
könyvet és a magyarosnevû embere-
ket felhívták, érdeklõdve esetleges
kötõdésük iránt. A terv félig meddig
kudarcba fulladt. Sok minden hátrál-
tatta lebonyolítását. Most csak arra
gondoltam, hogy a felhívottak között
voltak, akik „vették a lapot” és néhá-
nyan ma is köztünk vannak. De mi-
ért ülnek most, azok közül, a konzuli
hivatal elõszobájában, akik annak
idején személyi sértésnek vették az
invitálást, sõt magyarszármazásukat,
kötõdésüket letagadva tették le a
kagylót. Ismerek egypár ilyen oppor-
tunistát. Hirtelen magyarrá lettek.
Kár – de ilyenek vagyunk…?

Egyik cikkünk a Föld ökológiai
problémáival foglalkozik. A veszé-
lyek részint  közeliek,  ezeket, az
összes ma élõ generációt is túléli.
Az Özönvizet túléltük, most az
Ózon-luk  a közel-távoli  veszede-
lem, amit hamarosan be kéne stop-
polni, mert elolvadunk, mint tepsi-
ben a vaj. Lásd elõlegnek: hõség
Európában. A komolyabb, távoli
bajok, mint olvastam: 5 ezer millió
évünk van még arra, hogy a Nap –
az éltetõ Fény – felére csökkenjen
intenzitásából. Erre még van
idõnk…

Valami más, és aktuálisabb: bol-
dogult úrfikoromban emlékszem egy
slágerre, pesti éjjeli lokálokban éne-
kelték: „Gyere lányom Miranda/ Fus-
sunk gyorsabb iramba,/ Mert tevehá-
ton baktatva/ Soh’se érünk el Bagdad-
ba”. Rácz Vali, (ismertem, annak ide-
jén a kaposvári apácák óvodájában ta-
nított énekelni és táncolni) a Hang-
liban, és Darvas Zsuzsa a Negrescó-
ban aratott frenetikus sikert ezzel a
szöveggel. (Az akkori „night-club”
szcenárium szerint, amikor már tetõ-
fokát érte a hangulat, az egyes vers-
sorokat, az éneklõ dizõz és a közön-
ség felváltva, kórusban énekelte).
Arra viszont nem tudok rájönni, hogy
ennek a szövegnek miért volt aktua-
litása „anno dacumal”, a 40-es évek-
ben. Mert ha a Bush énekelte volna
ezt nemrégen – még megérteném…

Kormányelnökünk parolázó
hangulatában, Castro után Chávez-
el ölelkezik. Mindkettõ abból él,
hogy az USA-t átkozzák. Ebbõl ma,
jól meg lehet élni – politikailag is.
Mert, amit mondanak, abban sok
az igazság. És az is biztos, hogy min-
den Busht  érõ szidalom ellenére, a
háttérbõl (?) mégis kapnak pénzt,
nem tudom honnan…? Hihetetlen-
nek tûnik, de a látszat az. Miért?
Talán, hogy ne mondjanak el min-
dent…?

Nem akarjuk tovább kevergetni a
kakaót. Akik a kérdést nem értették
meg, miért válaszoltak? (Utoljára
gimnazista koromban nem értettem
meg egy tanár kérdését, mert nem
tudtam az anyagot, nem tudtam felel-
ni). Akik tudták az anyagot - a Szé-
kely Kapu létezését - feleltek is, ter-
mészetesen mindenki saját szellemi
nívójának megfelelõen (meg is lát-
szott), köszönjük szépen. Érdemes
kérdéseket feltenni a kolóniában,
mindig megmozgatja a kedélyeket, és
ez fontos, nemcsak társadalmi, de
kulturális vonatkozásban is.

Nem akarunk beavatkozni egye-
sületek belsõ ügyeibe, a mindenko-
ri vezetés dolga, hogy alakuláskor

OCEANTUR  S.C.A. UTAZÁSI IRODA
Paraguay 577. 2. em. 1057 Bs. As.
Munkatárs: Colliané Theész Anna Rózsa
Bel- és külföldi utazások, hajó- és repülõjegyek
Szállodafoglalás stb.

GYORS ÉS PONTOS KISZOLGÁLÁS
Felvilágosítás: 4311-1761/0896, 4313-6648/1810

e-mail: ana@oceantur.com.ar

megállapított céljai szerint mûköd-
jön. Az általános társadalmi, és
kultúr gyûjtõszóba minden tevé-
kenység belefér, még a kifejezetten
egyházi célt szolgáló közösségek
alapszabályaiba is. De azt tisztelet-
tel megkérdezzük, ha már – meg-
hirdettek, meghívókat küldtek,
sajtóban propagáltak egy (most
hirtelenében vitatható), elõadást,
miért kellett egy hazulról látoga-
tóba érkezett (minden tiszteletünk
a reverendának) szerzetes ellenke-
zésére egy nappal megtartása elõtt,
lemondani a meghirdetett progra-
mot. Ha az egyesület vezetõségé-

nek, elnökének eddig nem volt ki-
fogása megtartása mellett – nem
emelt kifogást ez ellen senki – ak-
kor egy vendég papnak nincs joga
egyházi vétót foganatosítani. Más
lapra tartozik annak vizsgálata,
hogy a Mindszentynum  vezetõsé-
ge, elnöke milyen mértékben tölti
be alapszabályában lefektetett hi-
vatását,  és mennyire képzett az in-
tézmény  programjának megválo-
gatásában. Baltási Nándor jutott
eszembe…

OLVASSA
LAPUNKAT!
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Illyés Közalapítvány

(Folytatás az elsõ oldalról)

Bíró Béla:    Alternatíva
Nálunk még mindig a többségek döntik el, mi

jobb – szerintük – a kisebbségeknek
A kisebbségi kérdés megoldá-

sának módozatai egyre sokasod-
nak. Mintha már a bõség zavará-
val is küszködnénk. Legalábbis az
elvek szintjén.

Mert a gyakorlatban továbbra
is a régi beidegzõdések foglyai va-
gyunk. A szabadabb világban azt,
hogy mikor, milyen megoldások
a legalkalmasabbak a többség és
a kisebbség, a kulturális nemzet
és az egyes kulturális közösségek
viszonyának rendezésére, mindig
a szóban forgó közösségek sajá-
tos érdekei határozzák meg. Mi-
nálunk még mindig a többségek
döntik el, mi jobb – szerintük – a
kisebbségeknek.

A megoldáskeresést azonban
ma már senki sem fékezheti meg.
E pillanatban négy markáns
irányzat tapintható ki: az alaptör-
vények által szabályozott belsõ
rendezés, a kulturális és területi
autonómiák rendszere, a kedvez-
ménytörvényre alapozott nemze-
ti integráció és a kettõs állampol-
gárság intézménye. Ez a négy
azonban kettõre egyszerûsíthetõ:
az alaptörvények által szentesített
megoldásra, melynek – végsõ fo-
kon – a belsõ autonómiák rend-
szerének kialakításához kell ve-
zetnie; és a határokon átívelõ
nemzeti integrációra, mely az ide-
gen államokban élõ nemzetrészek
sorsát az illetõ kulturális nemzet
többségét tömörítõ ún. nemzeti ál-
lamhoz kötve próbálja meg orvo-
solni. A két változat elvileg merõ-
ben eltérõ eredményekre vezethet.

Az alapszerzõdésekre alapo-
zott közösségi integráció koncep-
ciója – távlatilag – csakis a ki-
sebbségi közösségek autonóm en-
titásokként való megszervezõdé-
sét, az egyes államokon belüli
kulturális és területi autonómiák
rendszerének kialakítását jelent-
heti, még akkor is, ha az alapszer-
zõdésekbõl következetesen kima-
radtak a kollektív jogokra és az
autonómiákra való utalások.
Hogy az alapszerzõdések csupán
a kérdéskör rendezésének kezde-
tét jelenthetik, s korántsem a
problémának – a kisebbségekre
nézve súlyosan hátrányos, mert az
asszimilációt favorizáló – a lezá-
rását, azt az Európa Tanácsban
bekövetkezett legújabb fejlemé-
nyek is félreérthetetlenül jelzik.
Az ET 1334-es – az állam egysé-
gének és az autonómiákra,
regionalizmusra, föderalizmusra
alapozott megoldásoknak az
összeegyeztethetõségét kimondó
– határozata egyértelmûen arra
utal, hogy az alapszerzõdéseket a
Nyugat nem látszatmegoldásokat
szentesítõ jogi dokumentumok-
ként, hanem a kérdéskör meg-
nyugtató és tartós rendezésének
nyitányaként gondolta el. S ez

akkor is így van, ha a határozat
csupán ajánlás értékû, hiszen eb-
ben a formájában is eligazító je-
lentõsége van.

A határokon átnyúló nemzet-
egyesítés koncepciója a kisebbsé-
gi közösségekre az úgynevezett
anyaország illetékességét is kiter-
jeszti. Ez jelentheti, a német pél-
da szerint, a kisebbségeknek a
nemzetállamba való fokozatos
áttelepítését, de ez a megoldás ma
már meghaladottnak látszik, hi-
szen a két világrendszer közti
szembenállás realitásain alapult.
És jelentheti a nemzetállam ha-
gyományos fogalmának feladását,
azaz az egyik állam illetékessé-
gének (azaz joghatóságának) a
másik állam területére való foko-
zatos kiterjesztését, egyfajta ket-
tõs szuverenitás kialakítását is.
Az utóbbival Nyugaton, jelesül
Észak-Írországban is kísérletez-
nek, ahol Belfast a tervek szerint
egyszerre lesz része Nagy-Britan-
niának és az Ír Köztársaságnak.
Ez utóbbi azonban csupán az
érintett államok közös megegye-
zésével következhet be, s így
maga is a elsõ alternatíva irányá-
ba mutat.

A Nyugat – most már félreért-
hetetlenül és a kelet-közép-euró-
pai térségben is – ezt az elsõ meg-
oldást tartja elfogadhatóbbnak, a
kelet-közép-európai térség álla-
mai nyilvánvalóan a másodikat
(bár magyar vonatkozásban az
ellen is tiltakoznak). Ezt az is jel-
zi, hogy a napokban a román kor-
mányfõ is a magyar kedvezmény-
törvény alapelveinek átvétele
mellett voksolt.

A ET-határozat körüli csönd
arra utal, hogy a nyugati javaslat
nem csak a román vagy a szlovák
de a magyar kormányzat adott
kérdésre vonatkozó elképzeléseit
is súlyosan megzavarta. Az auto-
nómiák követelése ugyanis koráb-
ban kizárólag a magyarok s azon
belül is a jobboldal argumentáci-
ójában szerepelt. Mindazonáltal
a nyugati alternatíváról – magya-
rán az alapszerzõdésekre alapo-
zott közösségi integrációról – való
lemondás súlyos hiba lenne. Még
akkor is, ha a Trianon óta eltelt
évtizedek erõszakos betelepítési
és beolvasztási politikája nyomán
a területi autonómiák Nyugaton
meghonosodott rendszerei ebben
a térségben csak komoly módosí-
tásokkal alkalmazhatók. Mivel
gyakorlatilag nem léteznek nyel-
vi-kulturális szempontból tiszta
területek (még települések is csak
elvétve), ebben a régióban meg-
nyugtató eredményekre csupán a
közvetlenül együtt élõ kulturális
közösségek kölcsönös kétnyelvû-
ségére alapozott autonómiák ve-
zethetnek.

Ez a megoldás azonban nem
összeegyeztethetetlen a határok
fölötti nemzetegyesítés elvével
sem. Ha az anyaország jogható-
ságának érvényesítése “át is fedi”
más államok joghatóságát, sem-
milyen vonatkozásban nem zárja
ki, hogy a másik állam jogható-
sága maradéktalanul érvényesül-
hessen. Az “anyaország” által
nyújtott kulturális szolgáltatások
csak kiegészítik, az állam saját
hatáskörben hozott kulturális in-
tézkedéseit, ezért az adott államok
szuverenitását semmilyen vonat-
kozásban nem sérthetik.

Az alternatíva – a sajátos ma-
gyar hagyományokra való tekin-
tettel – hosszú távon akár keresz-
tezhetõ is.

Hogy a kettõs politikai kötõ-
désnek ez az (egyelõre utópiszti-
kusnak tûnõ, de – amint azt az
északír példa is jelzi – távlatilag
korántsem lehetetlen) törvényi
rendezése csakis elõzetes meg-
egyezéssel, a szuverenitás kölcsö-
nös korlátozásával érhetõ el, ma-
gától értetõdõ. Ha ez bekövetke-
zett, és nyilvánvalóan csak az
Európai Unió keretei közt követ-
kezhet be, akkor majd az autonóm
entitásként szervezõdõ magyar
kulturális közösségek is önként és
természetszerûleg két politikai
közösséghez tartozónak tekinthe-
tik magukat, s megegyezéses ala-
pon fölöttük is két politikai kö-
zösség oszthatja meg a közjogi
illetékességet.

Hogy mindez konkrétan ho-
gyan is lenne megvalósítható, azt
csak az érintett országokon belü-
li, majd azok közti viták és egyez-
tetések dönthetik el. Egyetemesen
üdvözítõ megoldás sajnos nin-
csen, a helyileg alkalmazható
megoldásokat pedig csakis ke-
mény viták és alkudozások révén
lehet majd kialakítani. És ezek-
ben a vitákban a magyar állam-
nak is meghatározó szerepe lehet.

Egy dolog bizonyosnak lát-
szik: az irredentizmus minden
formája végképp tárgytalanná
vált. Az Európai Unióban a hatá-
rok megváltoztatásának ma már
nincsen értelme, s így tétje sem
lehet. E körül vitázni tehát merõ
értelmetlenség.

Az alternatíva végiggondolását
ásatag politikai szólamokkal ma
már nem lehet sokáig elodázni.

“Hiperterrorizmus”—
a terror globalizációja

Öbölben állomásozó csapataira
vonatkozó nyilatkozatai arra utal-
nak, hogy az eretnek Nyugat el-
pusztításánál kevesebbel is beéri?
Másodszor, meg kell próbálnunk
ellensúlyozni legalább a
Kasszandra-szerû jövendõmon-
dókat, akik a tömegpusztító fegy-
verek alkalmazásának elkerülhe-
tetlenségérõl prédikálnak, mely-
re inkább a terroristák szándéká-
ból, mint képességeikbõl követ-
keztetnek. Egy eszköz megszer-
zésének szándéka nem jelenti
annak birtoklását.

A globalizáció nem új jelenség.
Számos egykori birodalmat a
(korlátozott) globalizáció formá-
jaként értelmezhetünk. Mégis, a
piacgazdaság és liberális állam-
modell jegyében elõrehaladó
globalizáció idején megnõ a moz-
gástere azoknak, akik ki akarják
használni a demokratikus állam-
modell örökletes gyengeségeit.
Továbbá számos, névelegesen

muzulmán fundamentalista kö-
zösséghez tartozó ember hozzá-
állását befolyásolhatja a
globalizáció jelenlegi irányzatai-
nak értelmezése, elmérgesítve az
iszlám évszázados kapcsolatát a
modernizációval. Végül, annak
következtében, hogy a globalizált
terrorizmus legfõbb képviselõje
pillanatnyilag egyetlen országra
korlátozza akcióit, a meglévõ szö-
vetségi rendszerben különbözõ-
képpen ítélik meg a veszély sú-
lyosságát. Ha azt állítjuk, hogy a
hiperterrorizmus kitágíthatja
mûködési körét és úgy dönt, hogy
más nyugati országokat is meg-
támad, akkor a jelenlegi nemzet-
biztonsági eszközök elégtelenek.
Ugyanakkor egy fontos következ-
ménye van annak, hogy az Egye-
sült Államok egyre gyakrabban
alkalmaz egyoldalúan katonai
eszközöket olyan országokban,
melyeknek más a kultúrájuk: vi-
lágszerte megnövekedhet az al-
Kaida újoncainak száma.

Mégsem feledkezhetünk meg
arról, hogy egy fecske nem csinál

nyarat. Az Egyesült Államok jo-
gosan üldözi azt a veszélyforrást,
mely a modern történelem legna-
gyobb terrortámadásáért felelõs.
Ugyanakkor egy, globális struk-
túrával rendelkezõ terrorszerve-
zet létezése, mely több ezer áldo-
zattal járó támadást hajtott vég-
re, még nem jelenti azt, hogy ez
a jövõ, és a klasszikus politikai
erõszakot felváltják a tömegpusz-
tító fegyverrel rendelkezõ funda-
mentalisták. Az al-Kaida félelmet
keltõ, de egyedi. Nem is szuper-
hatalom. A nemzettudat hiánya,
bár annak érdekében jár el, gyen-
gíti, minthogy legitimitása korlá-
tozott és elvileg megsemmisíthe-
tõ. Ma az a kérdés, hogy az Egye-
sült Államoknak vannak-e új esz-
közei arra, hogy megsemmisítse
a terrorszervezetet. Most úgy tû-
nik, hogy a múlt foglya és elavult
eszközökre épít. A helyzet meg-
változtatása azonban nem lehetet-
len. Remélhetõleg képes lesz al-
kalmazkodni az új ellenséghez,
mielõtt Európa is hasonló kihí-
vással szembesül.

2003. augusztus 15. - Hatvan-
öt évvel ezelõtt, 1938. augusztus
18-án alakult meg Budapesten
a Magyarok Világszövetsége
(MVSZ).

A világban szétszóródott, illet-
ve az Osztrák-Magyar Monarchia
utódállamaiba került magyarság
szervezeti összefogásának gondo-
lata már 1929-ben, a Magyarok
I. Világkongresszusán megszüle-
tett, de megalakításáról csak ki-
lenc év elteltével, a Magyarok
Budapesten megtartott II. Világ-
kongresszusán határoztak. A nyu-
gati világ 26 országából mintegy
950 magyar szervezet képviselõ-
inek részvételével megtartott,
1938. augusztus 14-én kezdõdött
tanácskozáson augusztus 18-án
mondták ki a Magyarok Világszö-
vetségének megalakulását. A szer-
vezet elnöke báró Perényi Zsig-
mond fõrendiházi tag, koronaõr
lett. Az alakuló közgyûlés a kö-
vetkezõképpen határozta meg az
MVSZ célját: “Támogatni min-
den olyan munkát, amely arra irá-
nyul, hogy a külföldön élõ magya-
rok között a magyar nyelvet és
kultúrát megõrizze és fejlessze, az
összetartozást ápolja, az óhaza és
a külföldi magyarság között a
kapcsolatokat erõsítse, a külföldi
magyarok életét és külföldön el-
ért eredményeit állandóan figye-
lemmel kísérje.”

Az MVSZ - az idõközben ki-
tört második világháború miatt -
érdemi tevékenységet már nem
fejthetett ki. A tetszhalott szerve-
zet 1945 áprilisában kelt életre, a
ki- és visszavándorlók ügyeivel
foglalkozott, szeretetadományo-
kat közvetített, újságot alapított a
határon túliak tájékoztatására. A
koalíciós idõktõl 1958-ig csak
névleg mûködött, a nyugati orszá-
gokban élõ magyarság számára a
Szovjetunió vezette béketábor te-
vékenységének propagálása volt
a feladata. Hasonló volt a célja az

Hatvanöt éves a Magyarok Világszövetsége

Báró Perényi Zsigmond és
Ripka Ferenc, a Világszövet-
ség záróülésén. (Gehl Z. rajza)

www.kallay.com

Ortutay Gyula javaslatára 1958-
ban megreformált szervezetnek is,
s 1963-ig fõleg a forradalom után
eltávozottak hazacsalogatásával
foglalkozott. Késõbb tevékenysé-
gét kibõvítette, 1970-ben létrehoz-
ta az Anyanyelvi Konferenciát,
1984-tõl megszervezte az egyes
rétegek, csoportok találkozóit,
könyveket adott ki, kiállításokat
szervezett.

Az MVSZ átalakulása 1988-
ban, fennállásának ötvenedik év-
fordulóján kezdõdött, amelyen
elsõ ízben ott voltak a szomszé-
dos országok magyar nemzetisé-
geinek a képviselõi - a romániai
magyarság kivételével. A szerve-
zet 1989. július 10-11-i közgyû-
lésén - amelyen nagy szerkezeti-
szemléleti változás indult meg -
mintegy harminc határon túli
szervezet, további ötven külföldi
és ugyanennyi hazai közéleti sze-
mélyiség vett részt. A közgyûlés
új alapszabályban rögzítette a szö-
vetség alapelveit, amely szerint az
MVSZ demokratikus társadalmi
szervezet. Ekkor az MVSZ - több
mint fél évszázad után - vissza-
nyerte azt a státust, amelyet ere-
detileg élvezett.

A szervezet legutóbb, 2000.
május 24-26. között tartott tiszt-
újító közgyûlést. Az akkor meg-
választott Patrubány Miklós elnök
és az általa irányított vezetõség
munkáját személyi ellentétek ne-
hezítik.         (MTI-Panoráma)
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A magyarok elegáns divatüzlete

2000 december 31-én a hu
szadik század tényleg is vé
get ért és másnap tényleg is

elkezdõdött a huszonegyedik. Jól
is tettük, hogy kétszer megünne-
peltük az ezredfordulót. Mert ha
nem sikerülne találni egy pirulát
amivel az emberi õrület gyógyít-
ható – és ha ezt a pirulát nem tilt-
ják be az õrültek, akik azt akar-
ják, hogy szüntelen szaporodjunk
– az Ember birodalma nagyon ne-
hezen jut el 2100-ig. Ebben az
ütemben egy évszázadon belül a
Föld már félig halott lesz, s az
Ember is. Aki élvezni akar, az
most tegye. Mert a holnap bizo-
nyossága bizonytalan (mindig is
az volt) mindegyikünk számára,
ellenben bizonyos az emberi nem,
a “homo sapiens”, számára. Ha-
csak nem sikerül felfedezni az
õrület elleni pirulát. Azt már min-
denki tudja – habár egyesek ad-
ják a hülyét – hogy a Föld nevû
bolygó véges, s mint ilyen nem
bírja fenntartani a népesség vég-
telen növekedését. Tény, hogy az
úgynevezett fejlõdésünk fenntart-
hatatlan.

Az ökológiai katasztrófa
egyetlen bizonytalan pontja az
ózonlyuk, amelyen keresztül az
ultaviola sugarak elégethetnek
bennünket. Az ózonlyuk kiterje-
dése már meghaladta az Egyesült
Államok területének háromszoro-
sát. Ez nemcsak önmagáért fon-
tos, hanem mert ez az egyedüli
veszély amivel sikerült szembe
nézni. Az ózont a hûtõgépekben,
jégszekrényekben és a “spray”-

okban használt gázok pusztítot-
ták. Az ilyen gázok használatát
nem volt nehéz betiltani s másfél
évtized múltával a hatás már érez-
hetõ. De mivel a gázok tartósabb-
nak mutatkoztak, mint azt elein-
te gondolták, több mint ötven év
is fog eltelni az ózonlyuk bezáró-
dásáig. De mindenképpen, javu-
lás csak ezen a fronton érezhetõ,
az összes többin csak rosszabbo-
dásról beszélhetünk.

Kezdjük a melegház hatással.
Vagyis a Föld felmelegedésével,
ami az üzemanyagok és a szén
égetésébõl származó széndioxid-
nak köszönhetõ. A 2000 novem-
berében Hágában magtartott kon-
ferencia mégcsak nem is ratifikál-
ta az 1997-es Kioto-i határozatot,
pedig az is csak szerény csökken-
tését írta elõ a széndioxid kibo-
csátásnak. Tehát a levegõ széndi-
oxid tartalma továbbra is emelke-
dik, annak ellenére, hogy pusztí-
tó kihatása a klímára evidens. Az
Antarktisz jege olvad, a tengerek
szintje emelkedik, a csapadék el-
oszlása magváltozott: hol az ár-
vizek pusztítanak, hol az aszály.

Ökológia és gazdasági fejlõdés
Idejében menteni meg a Földet

Giovanni Sartori, a neves olasz politológus és gondolkodó, “A Föld
felrobban. Túlnépesedés és fejlõdés.” c. könyve egy apokaliptikus figyel-
meztetés a hiperfejlõdés veszélyei ellen; amirõl a szerzõ úgy vélekedik,
néhány éven belül végezhet bolygónkkal.

Tény, hogy a vízhiány egyre nyo-
masztóbb; évente ötmillió ember
hal meg, mert fertõzött vizet iszik.
A világ egyötödének nincs elég
ivóvize. Nem megoldás elvonni a
vizet a mezõgazdaságtól, az pe-
dig merõ ábránd, hogy a tenger-
víz számottevõ mennyiségben
sótalanítható.

Következik az elsivatagodás és
a termõföld felszínének eróziója:
a föld termékenységének hanyat-
lása. Ez ma már 2000 millió hek-
tár termõföldet és legelõt érint –
annyit mint az Egyesült Államok
és Mexikó területe együttvéve –,
1000 millió ember élelmezését
veszélyezteti. Ha az elsivatagodás
és az erózió jelen ritmusa folyta-
tódik Afrika ötven éven belül el-
veszti termõföldjének felét —
ugyanakkor lakossága 2000 mil-
lióra emelkedik.

Végül az erdõk pusztulása. A
fák és a növényzet egyrészt tisz-
títják a levegõt; széndioxidot szív-
nak be és oxigént bocsátanak ki.
Másrészt megakadályozzák az
eróziót, az esõvizet a talajba ve-
zetik. A történelem folyamán az
ember az erdõk négyötödét már
kiirtotta. Most a maradék húsz
százalék fele is veszélyben van:
évente 16 millió hektár erdõt
pusztítanak el, a sokszorosát mint
amennyit ültetnek. A papírgyár-
tásra használt fák helyébe ültet-
nek újakat, de nem ahol az erdõt
azért irtják, hogy termõföldhöz
jussanak, hogy éhségüket csilla-
píthassák.

S mindez miért? Miért törté-
nik így? A sivatagok terjeszked-
nek, a halak, az állatok, a fák, a
termõföld és az ivóvíz fogy. Mind-
ezt nem az a széndioxid mennyi-
ség okozza, amely mindig is léte-
zett, hanem annak pártatlan
emelkedése; s ennek oka a népes-
ség robbanásszerû növekedése,
amit még senki sem vállal meg-

állítani. 1500-ban 500 millióan
voltunk, 1990 elején 1600 milli-
óan, ma 6000 millióan vagyunk.
Egy évszázad alatt a Föld népes-
sége bõven megháromszorozó-
dott. Az Unicef napi 30000 gye-
rek haláláról számol be — gyó-
gyítható betegségekben. De az
nem említi, hogy a világ lakossá-
ga naponta 230 ezerrel növeke-
dik, ami havonta 7 milliót, éven-

te 84 milliót jelent. 2015-re 7000
millióan, 2050-re 9 vagy 10 ezer
millióan leszünk.

Megõrültünk? Igen, aki egy
ilyen emberi hangyaboly létrejöt-
tét támogatja az biztos hogy õrölt.
Azt mondják, a gazdasági fejlõ-
dés természetes velejárója a sza-
porodás csökkenése. Igen ám, de
a korlátlan szaporodás úgy oka
mint okozata a szegénységnek, a
gazdasági lemaradásnak. És fi-
gyelem: ha kétszer annyian le-
szünk mint ma, a Föld lakható
részébõl fejenként csak fele annyi
jut majd mind most. Nem tudom,
a huszadik század hosszú volt-e
avagy rövid, de félek – ha nem
nyitjuk ki szemünket idejében –
a XXI. század nagyon rövidre fog
sikerülni.

Megdöbbenünk, ha egy tank-
hajóból kiömlõ olaj katasztrófát
okoz a Galapagos szigeteken —
de a Föld katasztrófája hidegen
hagy. A kicsiny, egyedi, képeken
látható események megdöbbentõ-
ek. Ha események millióiról van
szó az elme elhomályosodik, a
komoly gondolkodás helyett
könnyelmû vágyelvûség vesz  erõt
rajtunk. Amit mondok elutasítják,

(Folytatás a 4. oldalon)

És figyelem: ha kétszer
annyian leszünk mint ma, a

Föld lakható részébõl
fejenként csak fele annyi
jut majd mind most. Nem
tudom, a huszadik század
hosszú volt-e avagy rövid,
de félek – ha nem nyitjuk ki

szemünket idejében – a
XXI. század nagyon rövidre

fog sikerülni.

Reménykedni mindig kell
és nem szabad kétségbe-

esni sem. A kétségbeesés a
beletörõdésbe, a tehetet-

lenségbe vezet.
A másik tévedés a csoda

várás s amíg várjuk a
csodát, úgy tenni mintha

semmi sem történne.
Bízni abban kell, ami

remélhetõ is.

Isten-e a Google?
2001 szeptember 11. óta a világ egyre szétdaraboltabbnak

érzi magát. Az újságokat olvasva az a benyomásunk támad, az
amerikai emberek nagy része érzelmileg visszahúzódik a vi-
lágtól, a világ pedig elkülönül az Egyesült Államoktól. A 90-es
években, a globalizáció, az integráció, azt az optimista érzetet
is keltették, hogy a világ zsugorodóban van. Ez az érzés meg-
szûnt. Mindazonáltal, a valóság mást mutat. Szeptember 11.
óta, miközben aludtunk, a technológiai integráció folyamata
nemcsak folytatódott, de még fokozódott is. Ez a tény mélyre-
ható következményeket von maga után.

    Vezetéknélküli fidelitás
A közelmúltban Silicon Valley-ben jártam, alkalmam volt

meglátogatni a legnépszerûbb Internet böngészõ – a Google –
irodáit. Mondhatom, a tapasztalat lehengerlõ volt: egy monito-
ron figyelni mi után érdeklõdik a hálón a világ. (Leggyakoribb
a szex, az Isten, a munkaajánlatok és akár hiszik akár nem, a
profi birkózás.)

Az elmúlt három év alatt a Google-ben a keresések napi 100
millióról napi 200 millióra emelkedtek. Ennek csak egyharma-
da ered az Egyesült Államokból, a többi – 88 nyelven – a világ
más vidékérõl származik. Az Internet különbözõ lehetõségei
használatának növekedési ritmusa nemcsak hogy nem csökken,
de emelkedik — állítja Eric Schmidt a Google elsõ embere.

Az Internet infrastruktúrájának nagy részét a VriSign üze-
melteti. 2000 elején naponta 600 millió kérelmet dolgoztak fel,
ma naponta 9000 milliót. S ez még mind semmi! Néhány éven
belül – hála a vezeték nélküli fidelitas vagy “wi-fi” elterjedésé-
nek – lehetséges lesz, laptoppal vagy palmtoppal, bárhonnan
kapcsolatot teremteni az Internettel: vendéglõbõl, a tengerpart-
ról, vagy otthonról.

Alain Cohen, az egyik “wi-fi” szolgáltató alelnöke így véle-
kedik: aki tudja használni a Googlet, az bármit megtalálhat. A
drótnélküli rendszerrel ez azt jelenti, hogy bárki, bármit, bár-
honnan és bármikor megtalálhat. Ezért mondom – teszi hozzá
–, hogy a Google a “wi-fi”-vel társulva már egy kicsit a Jóisten-
hez hasonlít. A Jóisten is vezeték nélküli, mindenût jelen van,
mindent tud és mindent lát. A történelem folyamán az ember a
Jóistennel is drótnélkül kommunikált. Manapság a Google-t kon-
zultáljuk egyre inkább — és vezeték nélkül.

Más szóval, ha egyszer a “wi-fi” kártyát beszerelték egy lap-
topba, elég kapcsolatot teremteni az Internettel, hogy onnan
bármit levehessünk s azt bárhol terjeszthessük. Ez egy jó hír;
úgy a tudósoknak, mint a terroristáknak, mindazoknak akik az
Egyesült Államok szimpatizánsai és mindazoknak is, akik an-
nak ellenségei.

    Az Egyesült Államok és a világ
Eljutottunk a cikk velejéhez: úgy néz ki, hogy mialatt az

amerikaiak érzelmileg eltávolodtak a világ többi részétõl, az
egyre jobban integrálódik. Ez pedig azt jelenti: a világnak az
amerikaiakról kialakuló véleménye egyre jelentõsebb lesz. Az
elektronika zsugorította világ népei egyre hathatósabban tud-
nak szövetkezni s egyre hathatósabban tudják megérinteni az
Egyesült Államokat — úgy komputer vírusokkal, mint anthraxot
terjesztõ receptekkel, amiket az Internetrõl vettek le. A lényeg
nem az, hogy gyûlöletet éreznek-e vagy mást, hanem az, hogy
amit éreznek, az növekedik és terjed — jegyzi meg Robet Wright,
aki “Nonzero” címmel írt könyvet az integrált világról.

A veszély nem is annyira a házilag készített tömegpusztító
fegyverekben rejlik. Inkább abban, hogy amikor már mindenki
és bárki használhatja az emailt, a “wi-fi”-t és a Google-t, a kis
csoportoknak ezentúl könnyebb lesz szimpatizánsokat toboroz-
ni, gyûlöleteket kikristályosítani és gyilkoló erõket mozgósíta-
ni. A szélessávú Internet sokkal változatosabb lehetõségeket
kínál, új toborzó módszereket tesz lehetõvé. Az Internetrõl le-
vett videofilmeket otthonunkban nézhetjük; hangulatkeltõ ha-
tásuk óriási. Osama ben Laden toborzó videói nagyon is haté-
konyak s a szélessávú Interneten egyre könnyebben jutnak majd
el a megcélzott hallgatókhoz.

Ez még nem jelenti, hogy az amerikaiaknak azt kellene ten-
ni amit a világ kíván, de a világot komolyan kellene venniük,
odafigyelni mások véleményére is. Wright állítja: “az Egyesült
Államokban hidakat kellene építenie” mert az informatika le-
hetõségei – a palackból kiszabadulván – önmagukra hagyatva
zárt csoportok létrejöttét idézhetik elõ a világ bármely pontján,
melyek ha nem is néznek ki fontosnak és hatalmasnak, mégis
káros hatással lehetnek Amerikára.

                         Thomas L. Friedman. New York Times.

Augusztus 20. Magyarországon
Nemzeti ünnep politikai felhangokkal. Augusztus 20-án ország-

szerte megemlékeztek az államalapító Szent István királyról.
Az idén elsõ ízben a Szent Korona (másolata) is részt vett a Parla-

ment elõtti ceremónián. Közjogi méltóságok, történelmi zászlók, a
Szent Korona – e címszavakban foglalható össze a budapesti Kossuth
téren augusztus 20-án lezajlott állami ünnepség.

Az államalapítás évfordulója a hagyományoknak megfelelõen zaj-
lott. Volt vízi parádé légballonokkal, este tûzijáték a Duna fölött. Ami
ezelõtt nem volt: az ünnep elõestéjén Örömkoncert a Hõsök terén,
több tízezer résztvevõvel.

A kormánytagok és az ellenzék rendezvényei a szokásoknak meg-
felelõen, kampányhangulatban teltek. A kormánytagok javarészt a
gyermekek jövõjérõl szóltak, és többen is az államalapításhoz hason-
lították Magyarország EU-csatlakozását, ami – az összetartás fontos-
ságának hangoztatása mellett – a másik hangsúlyos témája volt az
idei augusztus 20-i megemlékezéseknek.
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Telefonía Larga Distancia
A rõzseszedõ lány

mert engem apokaliptikusnak tar-
tanak. Dehogy is jön el a világ-
vége — állítják könnyelmûen.
Nem jön el, ha szemet nyitunk és
valóban munkához látunk. De
rossz végünk lesz, ha azokra hall-
gatunk, akik a kellemetlen híre-
ket csak lekopogni tudják.

Reménykedni mindig kell és
nem szabad kétségbeesni sem. A
kétségbeesés a beletörõdésbe, a te-
hetetlenségbe vezet. A másik té-
vedés a csoda várás s amíg vár-
juk a csodát, úgy tenni mintha
semmi sem történne. Bízni abban
kell ami remélhetõ is.

Itt merül fel a kérdés, mennyi-
re bízhatunk a technológiában?
Fentebb már kihangsúlyoztam a
bûnöket: szennyezõdés és meleg-
ház hatás. Az érem másik oldal a
technológia: képes-e az megoldá-
sokat megtalálni? A nagy remény
a “tiszta” energiagazdálkodás:
hidrogénbõl nyerni energiát. De
a hidrogént is termelni kell, s az
eddig ismert két módszer egyike
sem kielégítõ. Ha a hidrogént
metánból nyerjük ki, annak mel-
lékterméke pontosan a széndi-
oxid. S elõbb utóbb metán is el-
fogy. A másik módszer a hirogént
(tenger)vízbõl kitermelni, elekt-
rolízis által. Ehhez pedig az a
“piszkos” energia kell, amit a
szénhidrogének vagy a szén ége-
tésével vagy atomerõmûvekben
hoznak létre. Így tehát csöbörbõl
vödörbe jutottunk.

Hát akkor: megmentheti-e az
emberiséget a technológia? Igen,
de az is lehetséges hogy a tech-
nológia adja majd meg a kegye-
lemdöfést. S bizonyosan végez
velünk ha úgy gondolkodunk,
hogy a probléma nem a fejlõdés,
hanem annak a hiánya.

Ökológia és gazdasági
fejlõdés
(Folytatás a 3. oldalról)
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Magyar Magic:
Magyarország kulturális éve Londonban

London, 2003. augusztus 18.
(MTI) - Különleges jelentõségû,
hogy az európai uniós csatlako-
zás évében Magyarország, kultu-
rális éve által, a figyelem fóku-
szában lehet Nagy-Britanniában
- mondta Hiller István kulturális
miniszter, aki hétfõn a Magyar
Magic programsorozat nyitódátu-
mának ünnepélyes londoni beje-
lentése elõtt találkozott Denis
MacShane-nel, a brit kormány
EU-ügyi államminiszterével.

A nemzeti kulturális örökség
minisztere a brit politikussal Ma-
gyarország közelgõ európai uni-
ós csatlakozásának fényében
szakpolitikai, diplomáciai kérdé-
seket is megtárgyalt. Szót ejtet-
tek a csatlakozással kapcsolatos,
illetve a csatlakozás utáni együtt-
mûködés lehetõségeirõl - tájékoz-

tatta Hiller István az MTI-t tele-
fonon.

A miniszter ezt megelõzõen
megbeszélést folytatott Robin Ba-
kerrel, a British Council vezér-
igazgató-helyettesével, illetve
Terry Sandellel, a Visiting Arts
igazgatójával is - mindketten ve-
zetõ személyiségei a brit kulturá-
lis intézményrendszernek, illetve
támogatói a magyar kulturális
évnek.

A Magyar Magic - Fókuszban
Magyarország 2004 kulturális év
programjai szinte minden mûvé-
szeti ág hazai képviselõinek be-
mutatásával igyekeznek ízelítõt
adni a brit érdeklõdõknek a ma-
gyar kultúrából.

“Elsõsorban az eredetiséget, a
valóban sajátos közép-európai
kreativitásunkat tudjuk elhozni”
- mondta a magyar miniszter.

Hiller István büszkén szólt ar-
ról, hogy néhány nappal ezelõtt a
magyar kulturális év fõvédnöksé-

Itt és most...

gét elvállalta mindkét ország ál-
lamfõje, II. Erzsébet brit király-
nõ és Mádl Ferenc magyar köz-
társasági elnök is. Hiller szerint
különleges kiváltság, hogy a brit
királyi család ilyen jellegû - kül-
földi állami érdekeltségû - ren-
dezvény mellé áll, ráadásul az év
valamely kiemelkedõ rendezvé-
nyén a királyi család több tagja
tiszteletét is teszi majd a progra-
mon.

A miniszter még vasárnap
megtekintette a rendezvénysoro-
zat több helyszínét is, köztük a
november 3-i nyitó kiállításnak
otthont adó Somerset House mú-
zeumot és a jövõ novemberi
zárórendezvény helyszínét, a Tate
Modern múzeumot.

• Dolfi nászúton volt. Nem a
feleségével. Dehogy — még egy-
szer azt nem! Úgy gondolták, a
Földközi Tenger egyik szigete fö-
vényén inkognitóban élvezhetik a
napocska melegét, meghitt
együttlétüket senki sem háborít-
hatja. Ám ott is akadt egy lesifotós
aki lencsevégre kapta õket. S most
mi is irigykedve gyönyörködhe-
tünk a hölgyemény XL méretû
tomporában és mûvészien szilikon-
ba szobrászott pucér keblében.

• A fegyõrök szénája sem áll
jobban mint a rendõröké; hetve-
nen sárosak. Bizalmukba fogadott
rabokat kiengedtek dolgozni (a.
m. rabolni). A zsákmányon
fogláraikkal osztozkodtak. Né-
hány fegyõrbõl most fegyenc lett.

• Mialatt a Képviselõház a
“Végsõ pont” és a “Kötelezõ en-
gedelmesség” törvények megsem-
misítését tárgyalta, a Kongresszus
elõtti tér megtelt
tüntetõkkel. A két
l e g n a g y o b b
transzparenst az
Argentin Kom-
munista Párt tag-
jai cipelték. Ne-
héz volna, kerek e
világon, jelenték-
telenebb gittegy-
letet találni mint
a – hajdan
moszkvahû –
AKP. S már talán
kevesen emlékez-
nek, az 1983-as
‘rendszerváltás’ után a párt köz-
ponti bizottsága lemondott. Tag-
jai, mindegyszálig, a katonai re-
zsim kollaboránsai voltak.

•Mary Julie elõzetesben. Az
emberek nagy többsége nagy
örömmel hallotta, hogy hûvösre
tették ezt a léha, öntelt, gõgös, po-
litikailag privatizált sex symbolt,
a kilencvenes évek erkölcsi
subnívójának egyik emblematikus
exponensét.

De az elõzetes letartóztatás
még nem jelenti – a törvények ér-
telmében – hogy a vádlott bûnös.
Féltucat per van ellene folyamat-
ban; az elsõ tárgyalás októberben
lesz. Majd akkor derül ki: bûnös-
e vagy sem. (Egyébként az elõze-
tes letartóztatás elrendelõ bíró
múltja sem patyolat fehér.)

A közélet tisztasága a társada-
lom akaratától függ. Követeljünk
jobb törvényeket, valamint az
1994-es alkotmány-reformban lé-
tesített – a kormánytól független
– ellenõrzõ szervek tényleges
mûködtetését. Kéz pedig ne mos-
son kezet.

•3500 állami alkalmazottnak
folyósították belföldi tartomá-
nyokban, egy éven át, a munka-
nélküli segélyt. Valószínûleg nem
õk folyamodtak a segélyért. In-
kább, közölték velük: ezt a pénzt
felveszitek, másnap a felét lead-
játok. Nekünk. Akinek nem tet-
szik, az repül az állásából.

• A városlakó családok 60 szá-
zaléka jövedelme kevesebb mint
havi 700 peso (230 dollár), a fe-
léé még a 600 pesot (200 dollár)
sem éri el. 1.272.000 fiatal se nem
tanul, se nem dolgozik.

• 1997 és 2001 között az ét-
olaj- és gabonaexportõrök 22,5
ezer millió dollár értékben adtak
el külföldre. Ugyanakkor 19 mil-
lió dollár jövedelmi adót fizettek,
az eladások 0,08 százalékát —
minden száz dollár után kevesebb
mint egy centet.

Az államháztartás hiányának
csökkentése érdekében nem elég
csak a kiadások lefaragásáról zso-
lozsmázni és számlát követelni a

Helsinki, 2003. augusztus 3.
(MTI) - Tizenhat percig és 15
másodpercig bírta a 110 Celsius
fokosra felhevített hõkamrában a
finn Timo Kaukonen és ezzel
megnyerte az ötödik szauna-vi-
lágbajnokságot, amelyet termé-
szetesen a szauna hazájában, Fin-
nországban rendeztek a hét vé-
gén.

A több mint negyedórányi po-
koli izzadással a finn világbajnok
65 férfi vetélytársát utasította
maga mögé.

A nõk versenyében az eddigi
címvédõ, a szintén finn Annikki
Peltonen helytelen ülõ testtartása
miatt diszkvalifikálta magát a
versenybõl és kénytelen volt át-
engedni a világbajnoki titulust a
fehérorosz Natalia Trifanavának,
aki kereken 13 percig bírta a for-
róságot az egyszemélyes hõ kam-
rában. “Vörös vagyok, mint a rák,
de legalább boldog” - mondta a
belorusz világbajnoknõ a kimerí-
tõ izzadás után.

Az ausztrál Luke Edwards már
3 perc után feladta, mert túlságo-
san felhevültek a fülei. De még
ezzel is megelõzte kilenc másik,
nála is kevésbé hõtûrõ versenyzõ-
társát.

Ötezer halottja van az
európai hõ-hullámnak

sarki fûszerestõl és a borbélytól
• A Cingár népszerûsége meg-

haladja a 90 százalékot, a gaz-
dasági miniszteré a hetvenet. De
vannak akik már epedezve vár-
ják a mézeshetek végét, azt szin-
te sürgetik.

A motorcsónak-versenyzõbõl
alelnökké avanzsált ifjú titán so-
kat fecsegett. A Cingár szájon le-
gyintette. Az angol nyelvû napi-
lap megjósolta: ha ez a kormány
is kudarcot vall, nem az alelnök
lesz az aki lemond.

Obdulio Varela, a felejthetet-
len emlékû uruguayi futballista,
már hetven évvel ezelõtt meg-
mondta: sosem a labdát, az ellen-
fél bokáját kell rúgni.

• Megint itt járt a Chávez, a
latin-amerikai politika divatos bo-
hóca. Szófolyását egzaltált kép-
pel hallgatták a hetvenes évek
baloldalának kövületei. De le-

gyünk tárgyilago-
sak: mondaniva-
lójában sok az
igazság is, habár
ez nem az õ érde-
me. Profitál elõd-
jeinek (a szocde-
meket is beleért-
ve) kudarcából,
nemtörõdömsé-
gébõl, korrupt
mivoltából.

Ha benzinku-
takat akar Argen-
tínában, építse
meg nyugodtan,

nem fogjuk a többi olajvállalatok
félteni ezért. S ha évi 850 millió
dollárért akarna itt vásárolni: ör-
vendünk — ha fizet is.

Utána a Cingár a Világcsõsz
küldöttjét fogadta. Megerõsítette
neki: lankadatlanul küzd a kor-
rupció és a nemzetközi terroriz-
mus ellen. Másnap – egy argen-
tin bíró kérésére – letartóztatták
Irán volt buenos airesi nagykövet-
ét. That means bussines, Chávez
do es not.

• Lezajlott a választások elsõ
fordulója Buenos Aires Városban.
Második forduló is lesz — ezt
már tudtuk. De a voksolás meg-
lepetéseket is tartogatott. A jobb-
közép ápoltbajszú jelöltje a meg-
jósoltnál nagyobb elõnyt szerzett
a balközép bodorított hajú képvi-
selõjével szemben.

A szélsõbal meglepõen sok
szavazatot kaszált az elégedetlen
– sõt elkeseredett – középosztály
voksaiból. Híveiket most érvény-
telen szavazatok leadására bíztat-
ják a második fordulóban. Szá-
mukra a jobbközép nyújtana na-
gyobb támadható felületet.

A választások nagy vesztese a
Piba — és alkalmi támogatója a
Murfi. A jelenleg szintén a jobb-
középen állomásozó hölgy poli-
tikai pályafutása Gábor Zsazsa
férjhezjárásához fogható. A “La
Nación” nem is mulasztotta el
múltját felhánytorgatni. Potenci-
ális választóinak számottevõ ré-
sze már az elsõ fordulóban a má-
sik táborba vándorolt, alkú pozí-
cióját aláásta.

A szavazatok területi megosz-
lódása feltûnõen markáns. A vá-
lasztópolgárok 30 százaléka pe-
dig el sem ment szavazni. Ame-
lyik jelölt tanulni képes a szlovák
és a magyar példából; a második
fordulóban sikeresen mozgósítja
ebben a 30 százalékban rejtõzkö-
dõ potenciális támogatóit komoly
elõnyre tehet szert.

A végeredmény szeptember
14-én derül ki. Addig a kiélezett
kampány egyre agresszívebb szó-
zuhataga önt el bennünket.

    (Tóth Endre)

Szaunázási világcsúcs:
16 perc 15 másodperc 110 fokon

Hívja fel telefonon
Simone Palit,

4799-3482 szívesen
házhoz megy és

Párizs fellélegezhet, a keddi 42
fok után szerdán már csak 36 fok
lesz! Észak-Európában is alább-
hagy a rekkenõ hõség - állítják a
meteorológusok. A tegnapi 40 fok
feletti hõmérséklet után ma már
csak maximum 36 fokot jósolnak
a meteorológusok Észak- Franci-
aországban. A francia meteoroló-
gia intézet munkatársa szerint a
hõmérséklet az elkövetkezõ idõ-
szakban ismét visszaesik az ilyen-
kor átlagos értékre.

Párizs és Észak-Franciaország
idei kánikulája példanélküli és
még a hírhedt 1947-es hõmérsék-
leti rekordot is megdönti - állítja
a francia meteorológiai intézet
munkatársa.

Az állami tulajdonú Eletricité
de France (EdF) közölte: kedden
1500 házban idõszakos áramszü-
net volt a környezõ atomerõmû-
vek túlmelegedése miatt. Az Edf
szerint a hõmérsékletcsökkenés
az észak-európai országoknak,
így Németországnak is a legjobb-
kor jött. A légkondicionálók, hû-
tõszekrények és ventillátorok
soha nem látott mértékû haszná-
lata teljesen kimerítette az áram-
szolgáltatók energiaforrásait.

Az elmúlt hónapban tomboló
hõségnek Párizsban több mint
száz áldozata van. Ez csaknem
annyi, mint az 1995-ös chicagói
kánikula áldozatainak száma, ám
- a hõmérséklet csökkenésének
köszönhetõen - remélhetõleg nem
éri majd el a szomorú csúcsot. 

A tizenöt országból érkezett 65
férfi és 15 nõi versenyzõ csak
egészségügyi igazolás birtokában
léphetett az izzasztókamrába, s a
szaunázás ideje alatt is orvosok
felügyelete alatt álltak.

A Heinola városban tartott két-
napos izzadóversenyt 3000 nézõ
kísérte figyelemmel a dpa jelen-
tése szerint. Finnországban
egyébként a szaunák átlagos hõ-
mérséklete 80 Celsius fok.

A közélet tisztasága a
társadalom akaratától
függ. Követeljünk jobb

törvényeket, valamint az
1994-es alkotmány-

reformban létesített – a
kormánytól független –

ellenõrzõ szervek tényle-
ges mûködtetését. Kéz
pedig ne mosson kezet


