
KKKKKANANANANANADADADADADAI AI AI AI AI MMMMMAAAAAGYGYGYGYGYARARARARAR

KKKKKULULULULULTÚRKÖZPONTTÚRKÖZPONTTÚRKÖZPONTTÚRKÖZPONTTÚRKÖZPONT

HHHHHUNGARIAN UNGARIAN UNGARIAN UNGARIAN UNGARIAN CCCCCANANANANANADIANADIANADIANADIANADIAN

      C      C      C      C      CULULULULULTURAL TURAL TURAL TURAL TURAL CCCCCENTREENTREENTREENTREENTRE

840 St. Clair A840 St. Clair A840 St. Clair A840 St. Clair A840 St. Clair Ave. Wve. Wve. Wve. Wve. Westestestestest
TTTTTorontoorontoorontoorontooronto, ON, M6C 1C1, ON, M6C 1C1, ON, M6C 1C1, ON, M6C 1C1, ON, M6C 1C1

TTTTTeeeeel.: 416-654-4926l.: 416-654-4926l.: 416-654-4926l.: 416-654-4926l.: 416-654-4926
FFFFFax: 416-654-4927ax: 416-654-4927ax: 416-654-4927ax: 416-654-4927ax: 416-654-4927

2007. V2007. V2007. V2007. V2007. VOL. 1, NOOL. 1, NOOL. 1, NOOL. 1, NOOL. 1, NO. 3. - . 3. - . 3. - . 3. - . 3. - ÉÉÉÉÉRRRRRTESÍTÕ TESÍTÕ TESÍTÕ TESÍTÕ TESÍTÕ - B- B- B- B- BULLETIN ULLETIN ULLETIN ULLETIN ULLETIN - V- V- V- V- VOL. 1, NOOL. 1, NOOL. 1, NOOL. 1, NOOL. 1, NO. 3, 2007. 3, 2007. 3, 2007. 3, 2007. 3, 2007
PPPPPUBLISHER UBLISHER UBLISHER UBLISHER UBLISHER - K- K- K- K- KIADÓIADÓIADÓIADÓIADÓ: V: V: V: V: VASKI ASKI ASKI ASKI ASKI GGGGGÁBÁBÁBÁBÁBOROROROROR

EEEEEDITDITDITDITDITOR OR OR OR OR - S- S- S- S- SZERKESZTÕZERKESZTÕZERKESZTÕZERKESZTÕZERKESZTÕ: D: D: D: D: DANCS ANCS ANCS ANCS ANCS TTTTTELCH ELCH ELCH ELCH ELCH RRRRRÓZSAÓZSAÓZSAÓZSAÓZSA

IIIIISSN SSN SSN SSN SSN 1913-23601913-23601913-23601913-23601913-2360

      ‘S ha valamelly tudomány méltó és
férjfihoz illõ, bizonyosan annál dicsõbb
nem lehet, ‘s egyszersmind édesb, ‘mint
embertársai java ‘s boldogsága okainak
nyomozása ‘s kifejtése. Dicsõbb nem,
mert az erénynek, melly szó erõbül
származik, legnagyobb fénye az, hogy az
erõs nem egyedül akar megelégedett
lenni, örvendeni, szerencsésnek érzeni
magát, a’ mi magányosan lenni nem is
tudna; hanem hogy másokon is segítni
törekedik, jolétekre kezet nyujt, ‘s
többeket kiván boldogságra juttatni. Csak
a’ gyenge szereti önmagát, az erõs egész
nemzeteket hordoz szívében!
       Gróf Széchenyi István. Idézet a  “HITEL”
c. könyvébõl. Kiadva, 1830
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       ‘And if there be any science more be-
fitting a man, surely there is none more glo-
rious and none withal more sweet, than to
search for and unravel the reasons for the
success and happiness of his fellow man.
None more glorious, because virtues’, a
word derived from virility, greatest bril-
liance is, that the strong does not wish to
be content with oneself alone, to rejoice,
to feel ones good fortune, which solitarily
would not even be able to be; rather be-
cause one strives to help others, offers a
hand for prosperousness, and desires to as-
sist many to achieve happiness. Only the
weak loves oneself, the strong carries en-
tire nations in ones heart!
      Count István Széchenyi. Excerpt from his
book “Credit and Credibility”. Published, 1830
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Dancs Rózsa

A Magyar Kultúrközpontban vasárnap, 2007. október 21-én délután két órakor a hatalmas Korona
alatt megilletõdött magyarok hallgatták az elõadókat, akik az 1956-os forradalom és szabadságharc 51.
évfordulójára emlékeztek. Elsõnek Vaski Gábor, a Magyar Kultúrközpont elnöke lépett a színpadra, és
üdvözölte a megjelenteket. Az ünnepi megemlékezés vendégszónoka a Budapestrõl érkezett Dr. Szakály
Sándor történész volt, akinek pályáját Jordán Emõke ismertette.

Dr. Szakály beszédében hangsúlyozta, hogy „1956 az 51. évfordulón is üzenetértékkel bír mind a
határon belül, mind a határon túli magyarság számára. A magyar nemzet ezeréves történelme során nem
mindig irányította úgy a sorsát, ahogy szerette volna. De a XX. században mégis volt egy olyan pillanat,
amikor saját akaratából döntött. 1956. október 23. volt ez a pillanat. Szép, napsütéses októberi õsz volt
akkor is, és Budapest utcáin tízezrek, sõt az esti órákban, százezrek jelentek meg. Miért? Mert változtatni
akartak az életükön… A diákság október 22-én este 14 pontban foglalta össze követeléseit, azokat a
követeléseket, amelyeket már röviddel azelõtt Szegeden az egyetemi hallgatók összeállítottak, hogy aztán
másnapra 16-ra növeljék azok számát.

Mi volt a legfontosabb követelésük? Hogy az idegen csapatok, a szovjet megszállók hagyják el az
országot, azt az országot, ahol jogtalanul tartózkodtak… Amikor 1953-ban az ország élére egy új
miniszterelnök került, Nagy Imre, akkor az emberek megismerték, hogy lehet szabadabban lélegezni,
szabadabban gondolkozni. Ám 1955-ben ennek a fellélegzésnek vége lett. Az ÁVH, a terror, az elnyomás,
a nincstelenség és a sorbanállás következett. Amikor 1956 nyarán a lengyelországi munkások felemelték
fejüket és azt mondták, hogy tovább így nem mehet, akkor az általuk megfogalmazott szabadság, tisztesség,
becsület, az önállóság gondolata Magyarországon is követõkre talált. És kik voltak azok, akik ezt az eszmét
1956-ban továbbvitték?

Többek között önök, akik akkor hagyták el az országot, és azok, akik otthon maradtak és azok a
hõsök, akik valahol a 301-es parcellában nyugszanak. 1956. október 23-án ugyanis egy spontán népfelkelés
után a hatalom lövetett. A békésen felvonuló tömeg csak annyit kért, hogy a pontoknak megfelelõen legyen
egy önálló, független, demokratikus Magyarország, hogy hozzák haza a hadifoglyaikat, akik még a

„Egy nép színe-java gyûlt össze itt!

A vulkán felgörgette szörnyû köveit,

Izzva sistergett a legtisztább ércek lárvája,

Az indulatok hófehér tiszta felhõje…”

(Váci Mihály)



Szovjetunióban raboskodtak. A hatalom belelövetett a tömegbe.
És a tömeg nem hátrált meg… A spontán tüntetés és felkelés fegyveres harccá, forradalommá alakult

át.” De már október 24-én hajnalban Budapest utcáin lánctalpas szovjet harckocsik jelentek meg, szovjet
katonák érkeztek Ceglédrõl, Kecskemétrõl és Székesfehérvárról – így a küzdelem szabadságharccá alakult
át. Akik az utcán voltak, akik fegyverhez jutottak, szembefordultak az idegenekkel, mert tudták, hogy
nem lehet és nem is szabad már feladni. „Az emberek nem azt kérdezték egymástól, hogy ki vagy és
honnét jöttél, hanem azt kérdezték, hogy mit akarsz tenni. Ez volt a szép ebben a megmozdulásban. Illyés
Gyula ezt sokkal szebben, más szavakkal fogalmazta meg, de a lényeg itt is az volt: vajon van-e szebb és
felemelõbb érzés annál, ha egy nemzet esetében az emberek képesek vallási, világnézeti, s ha van ilyen, faji
különbségek fölé emelkedni és egységesen, egyként, magyarként gondolkodni és magyarként remélni azt,
hogy létre jöhet egy független, demokratikus Magyarország? Mert ez volt az alapgondolata 1956-nak.

Felvetõdik bennünk a kérdés: vajon 51 évvel a forradalom és szabadságharc után eljutottunk-e oda,
hogy azt mondhassuk: független és demokratikus Magyarország vagyunk? Vannak akik igennel, vannak
akik nemmel válaszolnak. Kinek van igaza? Nehéz kérdés. De vajon igazunk lehet-e nekünk, akik azt
mondjuk, hogy 1956-nak van ma is üzenete? Az üzenet pedig az, hogy a határainkon belül és határainkon
kívül együvé tartozunk, egy nemzet tagjai vagyunk, akiknek a legfõbb gondolata az kell hogy legyen,
hogy 1956 után nem háborúval, nem harcokkal, hanem valami mással kell kivívnunk a világ figyelmét!”
Az elõadó elmondta, hogy 1956. október 30-31-én az egész ország hitt abban, hogy gyõzött a forradalom,
mert eltûntek azok a személyek a közhatalomból, akik odaáig juttatták az országot, ahová jutott, és
elõjöhettek azok a politikusok, akik kiszabadulhattak a börtönökbõl, elõjöhettek azok a fiatal diákvezetõk,
akik az egyetem padjait koptatták. Akkor bekövetkezett az, amire talán csak 1848-49-ben volt példa:
hogy a nép nemzetté vált, felemelte a fejét és egy tisztességes, független, igaz Magyarországot szeretett
volna. „Hogyha csak ezt a rövid korszakot vennõk figyelembe, akkor is azt kell mondanunk, hogy a
nemzetnek ma is kötelessége lenne fölemelnie a fejét és kötelessége lenne nemzetben gondolkodnia, nem
csoportokban, nem érdekszférákban, hanem magyarságban. Hiszen ez a nemzet egy olyan világban él,
ahol megmaradni, fennmaradni nem könnyû.. Több mint ezeresztendõs történelme során jöhetett tatár,
jöhetett oszmán-török, német vagy orosz, de a magyar nemzet fölemelte a fejét és él. De hogy ne csak
fölemelje, de bátran és nyugodt szívvel fenn is tartsa, másra nincs szükség, mint összefogásra, és büszkén
vállalni azt, hogy magyarok vagyunk a határainkon kívül és a határainkon belül egyaránt.”

Dr. Szakály Sándor elõadása után került sor a kitüntetések átadására.
A megemlékezés hivatalos részét ünnepi mûsor követte, amelyet Weber András csellómûvész, Joós

Tamás szombathelyi énekmondó, valamint az Arany János Iskola és a Szent Erzsébet Iskola diákjai
szolgáltattak. A mûsorszámok befejezése után a szervezetek zászlófelvonással egybekötött koszorúzási
ceremóniája következett.

Este hat órakor az érdeklõdõk megtekinthették a Goda Krisztina rendezte Szabadság, szerelem c.
filmet.

Október 23-án a torontói Városháza elõtt szerény létszámú résztvevõ jelenlétében került sor a Magyar
Köztársaság zászlajának a felvonására. A zászlófelvonás elõtt Vaski Gábor, Dr. Beer Sándor fõkonzul és Joe
Mihevc, Toronto város képviselõje mondott beszédet. A déli ünnepség koszorúzással ért véget a Budapest
Parkban. Este a Paraméter Klubban folytatódott a forradalomés szabadságharcra való ünnepi megemlékezés,
ahol Joós Tamás mûvészetében gyönyörködhettek a hallgatók.
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Dr. Felkai Ferenc, az egykori „Széna-téri budai srác”, az idei megemlékezés alkalmával meghatottan
tolmácsolta az Ötvenhatos Igazolt Szabadságharcosok elnökének, a Budapesten tartózkodó Kulcsár Ervinnek
az üzenetét, aki értesitette, hogy Vaski Gábor, a Magyar Kultúrközpont elnöke és Kralik György, a Magyar
Kultúrközpont köztiszteletben álló tagja a Hõsök a hazáért Érdemrendet kapta kitartó, önfeláldozó
munkásságáért. A magyar nemzeti-történelmi hagyományok fenntartásáért végzett munka, amelyet
végeznek évek óta, példamutató az ötvenhatosoknak, de fõleg a fiatalabb nemzedék számára.

 „Az ötvenhatos eszmék elismerése, értékelése és terjesztése nekünk, akik a harcokban részt vettünk,
nagyon fontos. Vaski Gábor és Kralik György felbecsülhetetlen érdemeket szereztek az ötvenhatosok
körében. Kralik György úr gondoskodott a tiszteletlövésekrõl az 50. évfordulón a Budapest Parkban. Vaski
Gábor elnök úr és csapata a Magyar Házban szervezte meg az ünnepségeket. Nagyon köszönjük munkátokat,”
mondta Dr. Felkai. Az Érdemrendeket „egy pesti srác, a Korvin-közi” Terényi Ferenc nyújtotta át
kitüntetteknek.
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A Kanadai Magyar Fórum meghívására Budapestrõl Torontóba érkezett a Civil Jogász Bizottság négy
tagja, akik november 11-én este a Magyar Kultúrközpontban A MagA MagA MagA MagA Magyar Dyar Dyar Dyar Dyar Demokrácia határai – a 2006-osemokrácia határai – a 2006-osemokrácia határai – a 2006-osemokrácia határai – a 2006-osemokrácia határai – a 2006-os
õszi eseménõszi eseménõszi eseménõszi eseménõszi eseményyyyyek tükrében ek tükrében ek tükrében ek tükrében ek tükrében címmel elõadást tartottak. A vacsora díszvendége Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány megalapítója, aki szintén köszöntötte az egybegyülteket.

A Civil Jogász Bizottságot elkísérte észak-amerikai körútjára M. Szabó Imre újságíró és
televíziószerkesztõ, akit ismerõsként üdvözöltek Torontóban is. M. Szabó Imre egyike a legismertebb
riportereknek, akinek cikkei, televíziós mûsorai a nemzeti oldal hûséges és tántoríthatatlan szolgálatában
állanak, aki soha nem hallgat, ha valamely, közösséget vagy egyéneket érintõ igazságtalanságot tapasztal –
olykor akár személyes biztonságát is kockáztatva. Torontói rajongói fõleg a Zenit és az Echo TV mûsoraiból
ismerik M. Szabót, aki a Civil Jogász Bizottság megalakulásának pillanatától állandóan együtt dolgozik a
jogászokkal.

A Bizottság levetítette azt a rövid filmet, amelyet a 2006 õszén történt budapesti atrocitásokról
készítettek, majd sor került a vendégek megszólalására.

      

 Elmondta, hogy tavaly Magyarországon végveszélybe került a szabadság, a demokrácia, a jogállamiság
és végveszélybe kerültek az emberjogok. 2006. szeptember 19-én és 20-án, október 23-án Magyarországon
krízishelyzet alakult ki - emberjogi krízishelyzet. A társadalom arra számított, hogy az október 23-án
megkínzott áldozatok elégtételt kapnak az elszenvedett borzalmakért, a felelõsöket megtalálják és
felelõsségre vonják. Sajnos nem így történt, mert még mindig nem következett be az ezzel kapcsolatos
igazságtétel. Még mindig nem vonták felelõsségre a bûnösöket, egy fillért kártérítést sem kaptak a kilõtt
szemû és más módon megsérült, jogsértett áldozatok, még mindig koncepciós eljárások vannak folyamatban
ártatlan emberek ellen, és „nem utolsó sorban még midig nem lehetünk biztosak abban, hogy ez nem fog
megismétlõdni Magyarországon,” hangsúlyozta a szónok. Az idén, szeptember 17-én a miniszterelnök azt
mondta az embereknek, hogy „Remélem, a magyarok tanultak az elmúlt õszi eseményekbõl.” Október 22-
én éjszaka a Civil Jogász Bizottság még dolgozott azoknak a tavalyi áldozatoknak a kiszabadításán, akiket
újra önkényesen elõállítottak, miközben hatalmas rendõri erõbedobás volt Budapest utcáin. Békés
megfigyelõként ott voltak a Bizottság tagjai is, akiket üvöltve igazoltattak, és megvalósították továbbra is
azt a félelemkeltést, ami tavaly szeptember 17. óta jellemzi Magyarországot. Az emberjogok és az emberi
jogok gyakorlóinak démonizálása, a tömegek megfélemlítése, az állandó erõdemontráció a hatalom részérõl,
és az emberek egymásnak ugrasztása –, a csendes többség és a randalirozó kisebbség - szembeállítása. Az
utóbbin azokat kell értenünk, akik emberi jogaikkal élni kívánnak. A jó Isten a Civil Jogász Bizottság
munkáját segítette, óvta a megalakulása óta eltelt egy évben, mondta Morvai Krisztina. Beszédének további
szakaszában bemutatta a Bizottság tagjait és azok munkáját. Három evangélium jel segítségével is érzékeltette
azt a küldetést, amelyet felvállalt hat társával együtt: az elsõ jel az utolsó vacsora, a lábmosás jelenetével,
a második, amikor Mária megkapja a Hívást, és szembesül azzal, hogy egészen más küldetése van, mint
amire addig készült, a harmadik pedig Krisztus szamárháton való bevonulása Jeruzsálembe. Ez utóbbival
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szemléltette, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy segítséget megtapasztalt. Többek között az utolsó vacsora
jelenetével azonosította azt a tapasztalatot, amikor odament hozzá országjáró körutjuk egyik elõadása
után egy asszony, és azt mondta: „Tudja, amikor hazamentem október 23-án az Astoriától, a fülemben még
hallva a gumilövedékek puffogását, a sérültek jajkiáltásait, orromban érezve még a könnygáznak a rettenetes,
orrfacsaró szagát, nyelve a könnyeimet, halálfélelemben lefeküdtem az ágyamba, és két hétig nem tudtam
felkelni. Nem tudtam bemenni a munkahelyemre, nem tudtam kommunikálni, nem voltam önmagam. És
akkor megjelent a TV képernyõjén a Civil Jogász Bizottság, és Önök el kezdték mondani az igazat arról,
ami ott történt 23-án. Hallgatva a Bizottság tagjait, hirtelen azt éreztem, hogy meggyógyultam.” A CJB
célja éppen az, hogy felemelje, reményt adjon az elesetteknek, a magyar embereknek a tények
megállapításával, a jogsértések feltárásával, a felelõsség tisztázásával, az áldozatok megfelelõ elégtételének
kezdeményezésével, a megtépázott életû, meggyötört, sokszor munkaképtelenné vált személyek emberi
méltóságának visszaállításával: A jövõre nézve pedig a rendõri brutalitás megakadályozásával, a koncepciós
tárgyalásoknak a befejezésével. Nagyon fontos annak az elérése, mondta, hogy Magyarországon olyan
fajta gyalázatos emberjogtiprásra, ami történt 2006 õszén, soha többé nem kerülhet sor. A bibliai Mária
kiválasztottságához hasonlóan, Magyarországon, és a 16.000.000-os magyarság soraiban minden egyes
embernek új küldetése van: megmutatni, hogy szereti hazánkat, egymás kezét megfogva képes újjáépíteni
a demokráciát, a jogállamiságot, a szabadságot. Kétféle magyar ember van Magyarország határain kívül és
határain belül: a hazáért aggódó, felelõsséget vállaló és azért cselekedni is hajlandó magyar, és a haza sorsa
iránt közömbös, tehát érte semmit nem vállaló, nem cselekvõ magyar. Morvai Krisztina ismételten
hangsúlyozta, hogy a Civil Jogász Bizottság tagjainak közös, együtt végzett munkája bizonyítja: hogy a
haza sorsáért vállalt felelõsség egyik legfontosabb megnyilvánulása az emberjogok védelméért folytatott
harc, az emberi jogi sérelmek kivizsgálása és orvoslása. Ezt vállalták fel 2006 novemberében.

      

Azt ecsetelte, hogy a tavaly õsszel tapasztalt rendõrterror hogyan csapódott le az emberi sorsokban.
Október 23. számára olyan nap volt, amikor egy utazás ért véget, és egy új utazás kezdõdött. Pontosan egy
évvel ezelõtt, október 10. és 22. között az Egyesült Államokba kapott meghívást a Nemzeti Jogi Alapítvány
küldöttsége és ott már azon gondolkoztak, hogy október 23-án feltétlenül otthon kell lenniük, mert azok
után, ami szeptember 18-19-én és 20-án történt Budapesten, nem lenne meglepõ, ha valami még
borzalmasabb következnék. Sajnálatos módon a történelem õket igazolta. Október 23-án délelõtt, amikor
Ferihegyen leszálltak a repülõgéprõl és bekapcsolták a telefonjukat, egyre-másra érkeztek az üzenetek a
segélyhívó vonalon szülõktõl, barátoktól, akik mind arról számoltak be, hogy szembetalálták magukat
valami elképesztõ agresszióval, durvasággal, és ennek folytán szeretteiket elfogták, megverték,
meghurcolták, és segítségre szorulnak. A jogvédõ számára ezek az idõszakok azok, amikor ott kell lennie,
és ki kell nyújtania a jogvédelem segélyét a rászorultak számára.

Jelentésében külön fejezetben fejtette ki, hogy az 1990-es rendszerváltás után a posztkommunista
hatalmat gyakorló kormányzat idõszaka alatt mennyire nem tisztelték az alapvetõ emberi jogokat, pl.
1997-ben a magyar föld védelmében kiálló emberek jogait. Többek között ott fordult elõ, hogy Pongrácz
Gergely 56-os szabadságharcost a Horn-kormány elnöksége megbilincselve húzta végig a földön. A
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következõ években is a szervezett tüntetések alkalmával a rendõrség és a hatalom minden alkalommal
bizonyította, hogy nekik semmi sem drága annak érdekében, hogy az embereket elrettentsék jogaik
gyakorlásától.

A szeptemberi események kiváltó oka, hogy a 2006-os választások után a magyar választókat
becsapták, félrevezették. Az emberek kimentek az utcára tiltakozva, felháborodásuknak hangot adva,
megfogalmazták követeléseiket és a Magyar Televízió székháza elé vonultak azok beolvasását kérvén
csakúgy, mint ahogy történt 1956-ban. Ezt megtagadták tõlük, ezzel megszegve az ide vonatkozó
jogszabályokat. Az emberek felháborodásukban megostromolták a TV székházát és így egymásnak
ugrasztották a rendszer szenvedõ alanyait, a tömeget és a rendõrséget. Mert a rendõrök épp olyan nehéz
helyzetben dolgoznak, mint a társadalom többi része, családjaikon keresztül megélik mindazt a rosszat,
amitõl az ország szenved. A rendõrök is kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, számosan megsérültek, és ezt a
teljes rendõri állománnyal végignézették, nem küldték segítségül a közelben felfegyverkezve, bevetésre
várakozó nagyszámú rendõri erõket. Ez indított el egy olyan tudati folyamatot a kisrendõrökben, hogy
sokkal inkább képesebbé váltak azokra az agressziókra, amelyekre október 23-án sor került.

Személyes élménye, hogy amikor megkapta az értesítést, hogy Novák Elõdöt az Alkotmány utcából
szintén elfogták, akkor mikor becsukódott mögötte a rácsos ajtó, akkor egy megdöbbentõ légkör fogadta.
Három elfogott tüntetõ megbilincselve, testileg-lelkileg összetörve, odatámasztva homlokkal a falhoz -
szétvetett lábakkal. Homlok magasságban véres volt a fal. Olyan agresszív volt a hangulat, hogy attól
tartott, õ is fogva tartottak sorsára jut. A Civil Jogász Bizottság munkájának eredményességét bizonyítja,
hogy tudtak segíteni a szerencsétlenül járt embereken, akiknek ügye most jutott el a bírósági szakaszba.
Megemlítette Tátrai Péter kanadai állampolgár esetét is, aki fizikailag szenvedett életre szóló sérülést a
rendõri önkény következtében.

Dr. Gaudi Nagy Tamás mindenkinek szánt, hogy ne féljen élni alapvetõ emberi jogaival annak
érdekében, hogy saját nemzetét és az egész emberiséget a jó irányába mozdítsa. “Ennek eszközét látjuk
magunkban,” mondta. Deák Farkas, erdélyi, a XIX. században élt gondolkodó szavaival fejezte be elõadását,
amely egyben a jogvédõ bizottság hitvallása is: “Légy ember! Ez a cél. Légy Magyar! Ez az eszköz.”

A tavaly októberi események világszinten felhívták Magyarországra a figyelmet. Az emberi jogok,
amelyek többszáz éves múltra tekintenek vissza, nagyon-nagyon kényes területét jelentik a jogvédelemnek,
hiszen az emberi jogvédelemért való küzdelem az emberi méltóság letéteményese. Azé az emberi méltóságé,
amely papíron jogszabályokban látszólag nem telik meg tartalommal.A gyülekezési jogról elmondta, hogy
ez pozitív kötelezettséggel is jár az állam és személy számára egyaránt. Azt a pozitív kötelezettséget jelenti,
hogy meg is kell védeni azokat, akik gyülekezési jogukkal élni kívánnak. A gyülekezési jogával élni kívánó
tömeget az Astoriánál a magyar kormány, illetve annak a rendõrsége sehogysem védte meg. A vélemény-
nyilvánítás szabadsága szintén nagyon régi jog, összefügg a gyülekezési joggal, mert nem csak összegyûlni
szeretnek az emberek, hanem szeretik is kinyilvánítani a véleményüket azokkal együtt, akik hasonlóképpen
gondolkodnak. Egyik gyújtópontja a tavaly õszi eseménysornak pontosan az volt, hogy az emberek a
vélemény-nyilvánítási jogukkal szerettek volna élni, amit a hatalom nem engedett meg számukra. Ezek az
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események még néhány más alapvetõ jogot is sértettek Magyarországon. Alapvetõ jog a kínzástilalom.
Magyarország már 1976-ban, tehát Kádár János idején csatlakozott a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányához. Ez többek között tiltja a kínzást. Budapesten tavaly tömegesen fordultak elõ a
kínzás fogalmát kimerítõ cselekedetek. Ezek közé tartozik az, hogy a magyar rendõrség a szeptember,
októberi események idején egy villanyszerelõk által használt mûanyag gyorsbilinccsel, kábelkötegelõvel
oldotta meg a megkötözést. Ez egy vékony mûanyag szíj, amelyet csak szorítani lehet, de engedni nem. Ezt
húzták meg kegyetlen módon szinte minden fogva tartott személy esetében. Ez a szíj aztán órákon rajta
volt a letartóztatottakon, mélyen a húsukba vájva akár maradandó károsodást okozva. Maguk a rendõrök
is elmondták, hogy sok esetben alig tudták levágni, nehéz fizikai munka árán, az emberekrõl ezt a bilincset.
A másik kérdés az ütlegeléseknek és egyéb testi sértéseknek a kérdése. Az egyik meghallgatott személy,
egy 65 év körüli színész bevallotta, hogy õ megpróbálta megbékíteni a rendõrsorfalat és a tüntetõket.
Kivált a tüntetõk sorából, és lassan, minden támadó szándék nélkül a rendõrök felé tartott. Amikor
hallótávolságra ért, hallott két parancsot. Az egyik az volt, hogy álljon meg, a másik az, hogy távozzék a
helyszínrõl. Akkor õ már állt. A rendõrök megrohanták, berántották a rendõrsorfal mögé, és miután
megbilincselték, két rendõr szorgosan elkezdte rugdalni. Másik nemzetközi szervezet az Emberjogok Európai
Egyezmény, amelynek több mint 40 európai ország a tagja, és legfõbb szerve a Strasbourgban mûködõ
bíróság. Ez az egyezmény is védi az emberi jogokat és minden tagállamra kötelezõ korlátozásokat jelöl
meg. De szemben az ENSZ kereteiben mûködõ Egyezményokmánnyal, ezek egyedi jellegû jogvédelmet
biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy ha a magyar bíróságok elõtt nem sikerül valamely ügyben a jogvédelmet
kivívni, el lehet menni vele a strasbourgi bírósághoz.

Juhász Imre kitért Magyarország Európai Uniós tagságára is. Az Unió a tagállamaiban történõ
jogtiprások esetén szankciót vezethet be. Magyarországon huszonegyféle szándékos bûncselekményt
követtek el a magyar rendõrök a múlt év õszén – a nemzeti zászló meggyalázásától a legsúlyosabb testi
sértésekig. Az Európai Parlamentben viszont nem hoztak semmiféle szankciót, mert gyõzött a baloldali
kormánypropaganda. Juhász Imre ismételten hangsúlyozta, hogy az emberjogok kérdése, amely a
demokráciának alapvetõ értéke, a Bizottság számára gyújtópont. Sütõ András-idézettel vezette be
mondandójának utolsó üzenetét: „Nem mindegy, hogy valaki New York mellett egy villában írogat
kalandregényeket, vagy valaki Erdély közepén egy erdei házikóban titokban írja könyveit, és vállalja egy
nép sorsát.” „Emeljük fel a fejünket, legyünk büszkék, hogy így-úgy, de kapcsolatban vagyunk a
magyarsággal, gondoljunk arra az 1100 esztendõre, amely a Kárpát-medencei haza megválasztása óta
mindenképpen összefog minket, és ne hagyjuk, hogy ez az 1100 éves munka, amelyben õseinknek vére,
verítéke bennevan, veszendõbe menjen.”

Boldogan üdvözölte a közönség soraiban rokonát, Máriássy Katit, majd elmondta, hogy az emigrációs
magyar irodalom két jeles írójának, Márainak és Wass Albertnek a mûveibõl értette meg igazán, hogy
magyarnak lenni?

A magyarság nagyon sokat adott Kanadának és az Egyesült Államoknak, tehát nemcsak mi kaptunk
Észak-Amerikától, hanem Észak-Amerika is rengeteget kapott a magyarságtól. „Legyünk büszkék arra,
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hogy magyarok vagyunk, mert magyarnak lenni erkölcsi kötelezettség. Hiába próbálták elsumákolni a
bécsi döntéseiket, hiába próbálták ellenforradalomnak beállítani ellenforradalomnak 1956-ot, mi emelt
fõvel vállaljuk a magyarságunkat.”

Rátérve a múlt évi eseményekre, elmondta, hogy a Bizottság szókimondó, és nem eseményekrõl
beszél, hanem tömeges rendõri brutalitásról. 2006. szeptember 17-én a morális válság elmélyült, és morális
pánik tört ki Magyarországon. Gyurcsány Ferenc deviáns magatartást tanúsított, és erre válaszolt a
társadalom, és kialakult a „Csináljon már valaki valamit!” állapot az országban. Az emberek az utcára
mentek a várakozás izgalmában. „Legalább fél órát ott voltam a Kossuth téren a gyermekeimmel és férjemmel
együtt. Majd úgy éreztük, hogy felelõsséget kell vállalnunk, megéreztem, hogy egy jó cél mellé összefogott
a magyarság. Sokat köszönhetünk Gyurcsány Ferencnek, mert összekovácsolt bennünket, megteremtõdött
a virtuális határok között élõ 16.000.000 magyar lelki kohézióját, és ezt neki is köszönhetjük. Ahogy az
utcán álltunk és figyeltem, hogyan eszkalálódnak az események, ott voltunk a TV-ostromnál, ott voltunk
19-én és 20-án, amikor soha nem látott embervadászatot tapasztaltunk Budapest utcáin, akkor végig arra
gondoltam, hogy mit tehetünk a magyarságért, amikor úgy érzem magam, mintha egy filmjelenetben
vagyok, mintha nem is velem történne, és nap mint nap nekem ezt végig kell néznem. Arra gondoltam,
hogy megtudom a diktatúra legfõbb eszközét, miszerint a rendõröket szembeállítják a civil társadalommal.
Próbára teszem a rendõrséget. Kiosztottam 300 kokárdát a rendõrök között a Kossuth téren, és mind a 300
rendõr elvette tõlem. Ebbõl megértettem, hogy a rendõreink is ennek a diktatúrának az áldozatai.
Szembeállítanak minket, így gerjesztik a félelmet. Október 14-én õk is tüntetni akartak, sõt tüntettek is a
kormány ellen, mert az életkörülményeik nagyon rosszak. Október elsején önkormányzati választások
voltak Magyarországon, és elsöprõ sikerrel gyõzött a nemzeti oldal. Akkor úgy gondoltuk, hogy valami jó
fog történni. De Lampert Mónika úgy gondolta, hogy csak rajta keresztül történhet valami, ekkor mondta,
„Csak bízzatok bennem!” Október 23-án a magyarság nem tüntetni, hanem ünnepelni ment. A Kossuth
téren a politikusok, a rendõrök egyetértésben együtt voltak, és a civil társadalom valóban tüntetett. Tüntetett
az igazságtalan kormány ellen, a jogszabályok tiprása ellen. Október 23-án furcsa jelenséget tapasztalt már
a közlekedésben is, valósággal odahajszolták a Deák-térre. Már az Operánál érezte a szúrós szagú könnygázt,
ugyanakkor a Deák téren már kardlapozás, könnygázgránátdobálás, lövöldözés zajlott. A kisebbik fia
sokkos állapotba került, ezért hazamentek, de a férje azt mondta, ha mindenki így gondolkozna, soha nem
történne semmi ebben az országban, de õ a gyermekeit biztonságban akarta tudni. Otthon gondolkozott el
azon, hogy micsoda igazságtalanság, micsoda médiamanipuláció az, hogy ha valaki elmegy egy szép
megemlékezésre, és engem hibáztat a társadalom. De Budapest utcáin nem egyszerû agresszióval találkozott
az ember, hanem azzal a bizonyos frusztrált, destruktív agresszióval. A rendõröket érzékennyé tették a
tüntetõkre, amely elkezdõdött a TV-székház ostrománál, amikor a parancsnokok cserben hagyták a
kisrendõröket, majd folytatták azzal, hogy sok ideig nagyon keveset kaptak enni, nem engedték haza a
családjukhoz, tehát gyûlölniük kellett az ünneplõ tömeget. 36 órát dolgoztak, frusztráltakká váltak,
megbocsáthatatlanul durvákká. Mintegy aktív éber hipnozisban estek neki a tüntetõ tömegnek. Félelmetes,
hogy ha valaki elmegy emlékezni az 56-os hõsökre, akkor el kell veszítenie a szeme világát. „Mi úgy
érezzük, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy valóban megteremtõdjék 16.000.000 magyar ember
lelki kohéziója, meg kell ezt tennünk, hogy segítsen rajtunk az emigráció és együtt segítsünk az elszakított
területek magyarságán. Segítsük egymást!”

Dancs Rózsa



HHHHHAAAAAVVVVVASASASASAS J J J J JUDITUDITUDITUDITUDIT A A A A ADDDDDYYYYY-----ESTJEESTJEESTJEESTJEESTJE K K K K KANANANANANADÁBADÁBADÁBADÁBADÁBANANANANAN

Dancs Rózsa

Ismét vendégül láthattuk Torontóban Havas Judit budapesti
elõadómûvészt. Ezúttal a Mátyás Pincében hallgathattuk meg Ady-
összeállítását. A rendkívül finom érzékkel összeválogatott versek
tolmácsolásával szinte élõvé varázsolta a “lidérces messzefény”-ként
ragyogó Ady-szellemet, ismételten felébresztette a költõ versei iránti
érdeklõdést azokban is, akik talán régóta nem nyitották ki köteteit.
Judit bugó hangjával becsempészte hallgatói szívébe a „föl-földobott
kõ”-ként mindig haza-és visszaérkezõ nagy poétát azért, hogy lerója
az életet, „egy régi adósság”-ot a „szent lehetetlenség zsoltárjá”-n.
Havas Judit kanadai elõadói körútját Montreálban kezdte, az ott tartott
estje után érkezett Torontóba. Az elõadómûvész felsõfokú tanulmányait

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsész Karán magyar-könyvtár szakon végezte. 1975 óta
elõadómûvész. 2003-ban PhD fokozatot szerzett az ELTE Irodalomtörténeti Intézetében. Beszéd- és
elõadómûvészetre Cserés Miklós dr., Latinovits Zoltán, Wacha Imre, Montágh Imre, Török Tamás és Kerényi
Miklós Gábor tanították. Évek óta az ELTE Alkalmazott Irodalomtudományi Tanszékén oktat beszédkultúra-
beszédmûvelés tárgyat. Számos önálló estet állított össze, többek között Ady Endre, József Attila, Illyés
Gyula, Kányádi Sándor verseibõl. Kodály Zoltán és Bartók Béla válogatott levelezésébõl és a róluk szóló
versekbõl, Embernek Fia címmel a XX. századi spanyol és latin-amerikai líra gyöngyszemeibõl, valamint
a kortárs héber költõk verseibõl készített válogatást A hajnali imádság margójára címmel, amely CD-n és
kazettán is megjelent. A Magyar Rádió és Televízió mûsorainak rendszeres közremûködõje, Verselõ címmel
állandó mûsort vezetett és szerkesztett a Duna Televízióban. Judit a Petõfi Irodalmi Múzeum tudományos
fõmunkatársa.

1982-ben kapta meg irodalmi mûsoraiért a Magyar Rádió Nívó-díját, 1997-ben a Jeruzsálem 3000
év kitüntetésben részesült. 1994-ben a Komédium Színházban mutatta be Földes Mária A séta címû
regényébõl készült monodrámát. Gyermekmûsorai közül a Weöres Sándor verseibõl összeállított a Ha a
világ rigó lenne címû, valamint a Kik is azok a boszorkányok? – a magyar nép hiedelemvilágát bemutatók
a legnépszerûbbek. Az Útibatyu címû, magyarországi és a határainkon túli magyar költõk gyermekverseibõl
készített összeállítását Torontóban is bemuatta.

A magyar líra avatott tolmácsolójaként nem csak Budapesten és vidéken, hanem Európa számos
országában – Csehországban, Franciaországban, Romániában, Szlovákiában, Németországban, Hollandiában
Angliában, a Vajdaságban, Kárpátalján és Belgiumban, valamint Izraelben, az Egyesült Államokban és
Kanadában is képviselte a magyar irodalmat és kultúrát.
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