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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK! 

Október 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Helén nevû kedves olvasóinkat.

Helén: A Heléna nôi név angol Helen 

és francia Hélene formájából alakult. 

Rokon nevek: Elina, Héla, Hella, Helé-

na, Ila, Ilka, Ilona.

Köszönthetjük még: Alán, Beatrix, 
Kocsárd, Domokos, Hella, Huba, 
Ilma, Lívia nevû barátainkat.

Október 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Teréz nevû kedves olvasóinkat.

Teréz: Görög eredetû név, eredete 

vitás. A Habsburg-házban a spanyol 

kapcsolatok révén vált népszerûvé.

Köszönthetjük még: Terézia, Aran-
ka, Auróra, Rella, Tekla nevû bará-

tainkat.

Október 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gál nevû kedves olvasóinkat.

Gál: Az ismeretlen jelentésû kelta-ír 

Gallo nevet a rómaiak Gallus formában 

vették át a kakas jelentésû gallus köz-

név hatására. Ebbôl lett a magyar Gál-

so, majd késôbb rövidülve a Gál.

Köszönthetjük még: Ambrus, Bald-
vin, Gálos, Gellért, Lehel nevû bará-

tainkat.

Október 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Hedvig nevû kedves olvasóinkat.

Hedvig: A német Hedwig névbôl. Az 

összetett név mind a két elemének je-

lentése: harc.

Köszönthetjük még: Alajos, Alojzia, 
Leó, Lucia, Margit, Margitta, Ru-
dolf, Salamon, Samu nevû barátain-

kat. 

Október 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lukács nevû kedves olvasóinkat.

Lukács: A latin Lucas névbôl. Fejlôdé-

si sora: Lukás, Lukács. Jelentése: Luca-

nia tartományból való férfi.

Köszönthetjük még: Jusztusz, Jusz-

tin, Jusztina, Aladár nevû barátainkat.

Október 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Nándor nevû olvasóinkat.

Nándor: A 19. század elsô felében  

mesterségesen a Ferdinánd név ma-

gyar megfelelôjévé tették.

Köszönthetjük még: Alpár, Berény, 
Lúciusz, Ferdinánd nevû barátainkat.

Október 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Vendel nevû olvasóinkat.

Vendel: A német Wendel névbôl, ez 

pedig a Wendel kezdetû nevek, fôkép-

pen a Wendelin  becézôje. Ez utóbbi  

jelentése: a vandálok népéhez tartozó.

Köszönthetjük még: Artúr, Aurélia, 
Bendegúz, Fülöp, Irén, János, 
Ödön nevû barátainkat. 
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Nem oda (Új)Buda! 
A névadásnak mindig van önmagán túl jelentôsége. Az is sokatmondó, ha 

megváltoztatnak egy nevet. Valamikor, úgy fél évtizede elkeresztelték szûkebb 

pátriámat, Budapest XI. kerületét. Nekem idétlen és megszokhatatlan az Újbu-

da nevezet. Nem tudok vele azonosulni. Megosztó név, az ôk és a mi, régi és új 

budaiak szembeállítását sugallja.

Eltöprenghet rajta az ember: ez a név vajon Óbudára akarna rímelni? Ó meg 

új. Orwelli újbeszéd. Ugyan mihez képest volna új a XI. kerület ? Azt gyanítom, 

arra szolgál csupán, hogy eltakarjon hagyományokat, elhomályosítja ôket. Rö-

vid ideig ugyan (valamikor a 19. század második felében) kötôjellel írva ez volt 

a neve a kelenföldi vasútállomásnak, de nem terjedt el, nem maradt meg az em-

lékezetben. A középkori elôzményre hivatkozni pedig egyszerûen nevetséges. 

Nem volt annak soha folytonossága. Az újrakeresztelés fô oka az volt, hogy 

véletlenül se hívják Szentimrevárosnak az egész kerületet.

A kommunistáknak már hatalomra kerülésük óta szálka volt a szemében a 

mi budai városrészünknek a tradíciója. Annak idején a Szabad Népben a leg-

reakciósabb kerület díszítô jelzôt kapta. Való igaz, a diktatúrával való szemben-

állásnak a XI. kerület számos nagyszerû példáját adta.

Újabb történelmünk egyik paradoxona, hogy egy történelmi pillanatban kon-

zervatív fôpap volt a demokrácia nagy hatású védelmezôje. A pálosok szik-

lakápolnája elôtt 1948-ban mintegy kétszázezren hallgatták Mindszenty bíbo-
ros prédikációját, a körmenetben egészen a körtérig hatalmas folyamként 

hömpölygött a tömeg.

1956-ról, a körtéri barikádokról már nem is szólva. A Himfy utca sarkán bol-

dog örömmel tapogattuk gyerekként a kilôtt szovjet tankot. A forradalom egyik 

budai gócpontja volt a körtéren. November 4-e hajnalától hôsi harcot vívtak a 

szabadságharcosok a várost ismét elözönlô óriási szovjet túlerôvel szemben. 

December elején a sztrájkolók még földöntötték a villamoskocsit a Gombánál, 

a csípôs szél hordta szét a meggyújtott Népszabadság-köteget. A forradalom 

leverése és az ellenállás hetei-hónapjai után egészen 1961 februárjáig élt kör-

nyékünkön a kiterjedt földalatti katolikus mozgalom (hitoktatás magánlaká-

sokban, önképzôkörök) és az illegális cserkészet. Büszke voltam annak idején, 

hogy fölvettek a József Attila Gimnáziumba (az egykori és mai Szent Imrébe), 

ahol a helyi legenda szerint a diákság kifütyülte a díszteremben Münnich Fe-

rencet, az áruló kormány miniszterelnökét.

Város a városban. És a városból, hiszen az egykori I. kerületbôl született, 

abból vált ki a XI. 1930-ban és 1934-ben. A Szentimreváros nevet kapta akkor. 

1931-ben emlékeztek meg az Árpád-házi királyfi (és szent) halálának 900. 

évfordulójáról. Ott áll emlékmûve az utak keresztezôdésébôl alakult fôtérnek, a 

BÉLYEGGEL AZ 
ÁRVIZKÁROSULTAKÉRT

Támogatási megállapodást írt alá Schmidt Pál, a Magyar Posta vezérigaz-

gatója és Spányi Antal megyéspüspök, a Katolikus Karitász elnöke Budapes-

ten.

A Segítsünk! Magyarország az árvízkárosultakért nevû feláras bélyeg 

értékesítésébôl befolyt 16,5 millió forint a Katolikus Karitász közremûködésével 

Felsôzsolca és Hollóháza rászorultjaihoz jut majd el. A felajánlást Felsôzsolcán 

62 ház felújítására, fûtôeszközök és más ingóságok pótlására, valamint a meg-

süllyedt hollóházai óvodaépület rekonstrukciójára használják. 

körtérnek a közepén. Ugyan nincsenek középületek rajta, de központ kétségte-

lenül, innen lehet indulni, és ide lehet megérkezni. Ahol a város találkozhatott 

vidékével, itt volt a Gellért tér után a HÉV végállomása is. A háború után a teret 

Móricz Zsigmondról nevezték el. Az író csak rövid ideig lakott errefelé, 

nemrégiben állott is a szobra néhány évig a tér sarkában, nem messze a Himfy 

utca torkolatától, azután egyszer csak, se szó, se beszéd, eltûnt onnan. Amikor 

1949–50-ben létrehozták Nagy-Budapestet, a XI. kerület is kapott új területeket, 

azért is, hogy kissé föllazítsák az értelmiségi-középosztályi közeget. Hasonló 

kommunista logikával, mint ahogy Krakkónál tették a „szocialista” gyárváros, 

Nowa Huta (Újhuta!) fölépítésével a város közvetlen szomszédságában. Hátha 

a megváltozó társadalmi összetétel majd változtat a mentalitáson is. Bizonyára 

az sem volt véletlen, hogy a hatvanas–hetvenes évek nagyszabású lakótelepi 

építkezései során a lakásprogramot szintén fölhasználták a kialakult helyi kö-

zösségek megbontására. A helyi folklór szerint a legtöbb XI. kerületi polgár 

akkoriban Óbudán, Békásmegyeren kapott lakást. 

Mi adta ennek a városrésznek a sajátos jellegét ? A sokféleség együttléte és 

a polgári minôség igénye. Ottlik szavaival: „…a dolgoknak megvolt a többletük, 

mindegyiknek a maga levegôje”. Háttérben a természet: hegyekkel-dombokkal, 

síksággal és a nagy folyóval. Ahol a különbözôségek egymáshoz tudtak simulni. 

A párizsias Bartók Béla út a Gellért tértôl a körtérig szecessziós ornamentikájú 

bérházakkal meg kisvárosi utcákkal a töltésen innen és túl, a hegyoldalak lan-

káival és a kertvárosi részletekkel. Volt otthona itt a 20. század eleji modern-

ségnek, 1896-ban kezdôdött környékünkön elsô virágkora, amikor az uralkodó, 

maga Ferenc József személyesen avatta föl karcsú hídját a turulmadárral. És 

mellette a szolid kispolgáriság, iparosokkal és tisztviselôkkel. Régen eltûnt 

elôkelô kávéházak és kisvendéglôk, ahol piros-fehér kockás abrosszal terítettek. 

Együtt a nagyvárosi levegô a szôlôk és gyümölcsöskertek illatával. A magyar 

értelmiségi elitnek olyan fellegvárai épültek itt föl, mint a Mûegyetem és az 

Eötvös József Collegium. Azután a híres középiskolák és a magyar gyáripar 

néhány zászlóshajója. Mindez sajátos harmóniában. Nem véletlen, hogy divatos 

városrésznek számított a két világháború között. Itt született meg a társasház 

fogalma és gyakorlata. Akinek nem tellett saját házra, így szerezhetett magának 

lakástulajdont.

Jól látszik a térképen, hogy a központtól, a körtértôl arányos távolságra van-

nak a vallások csarnokai: az errefelé csak nagytemplomként emlegetett kato-

likus Szent Imre-templom a Villányi úton, a Feneketlen-tóval a kerület emblé-

mája, azután a Medgyasszay István építtette református templom szemben a 

helybeliek által csak kispiacnak mondott mai vásárcsarnokkal, az evangéliku-

soké pedig kissé odébb a Bocskai úton. Az izraelita felekezet templomáról már 

jó ideje csak múlt idôben beszélhetünk, a Kosztolányi tér szomszédságában a 

bezárt épület ablakai sokáig csak a tragikus sors sötétbe hajló színeit vetítették, 

késôbb lett TIT-székház belôle. A nagy lakótelepekkel azután megbomlottak 

ezek az arányok. Sok minden eltûnt a tegnapi kisvárosi világból. Nem hiszem, 

hogy könnyû lehet efféle falansztervilágot szülôföldnek nevezni. Mintha 

némelyek a kerület metropolis jellegét akarták volna erôsíteni. Jó ideig nem 

értettem, mire akar utalni például a legújabban elôkerült Allee elnevezés. 

Bevásárlóközpontot hívnak így. Franciául meg németül fasorral szegélyezett 

széles utat jelent ez a szó. Hol van a fasor, hol a széles út? Mindenáron újat 

akaró bölcseink érezhetôen csak a fogyasztás kábítását akarták ráereszteni a 

magyarra, hiszen csak jobbnak, értékesebbnek gondolja mindazt, ami benne 

található, ha idegen nyelven van. A kisebbrendûségi érzésünkre apellál. Érteni 

pedig nem kell, mit jelent, csak vásároljanak benne. Egyébként azt is óvatosan, 

nehogy olykor szén-dioxid-mérgezést kapjon az ember. A nagy épülettömb erôt 

kíván mutatni, nagyvárost, amihez képest mi kicsik vagyunk. 
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HÍREK re növekedett.A KSH adatai szerint a munkanélküliség idén márciusban volt a 

legmagasabb, 11,8 százalékos, ami azóta folyamatosan csökkent. Az év elsô há-

rom hónapjában még közel félmillióan voltak állás nélkül.Tavaly június-

augusz-tusban a munkanélküliek száma 418,8 ezer, míg a ráta 9,9 százalék 

volt.

A vizsgált idôszakban a 15-64 éves foglalkoztatottak létszáma átlagosan 3,77 

millió volt, ami 55,7 százalékos foglalkoztatási rátának felel meg. Ez 

megegyezik az elôzô év azonos idôszakában mért adatokkal. A munkanélküliek 

53,7 száza-léka egy éve vagy annál régebben keresett állást. A munkanélküliség 

átlagos idôtartama 18,6 hónap, 2,3 hónappal hosszabb az egy évvel korábbinál.

A kormány fontosnak tartja, 
hogy az MNB-elnök ne keressen 

többet kétmilliónál
Megtette észrevételeit az Európai Unió Pénzügyi és Gazdasági fôigazgatójá-

nak levelére a nemzetgazdasági miniszter, amelyben megerôsíti: „a Nemzeti 

Ügyek Kormánya a takarékosság, az államháztartási egyensúly, de pusztán az 

emberi tisztesség elve miatt is fontosnak tartja, hogy a közszféra vezetôinek és 

tisztségviselôinek, így a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének havi díjazása 

kétmillió forintnál ne legyen több”. A nemzetgazdasági tárca által kiadott 

közle-mény szerint a Marco Butinak szóló levélben Matolcsy György 
nyomaté-kosította: a magyar kormány szándéka továbbra is az, hogy a 

közszférában a vezetôi és tisztségviselôi illetmények teljesítményarányosabbak 

és igazságosab-bak legyenek.

Matolcsy György megjegyezte: az MNB elnökének keresete a bérplafon be-

vezetéséig kiugróan magas volt mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, 

hiszen több mint negyvenszeresét kereste a magyarországi átlagkeresetnek, 

de 25 százalékkal többet keresett Magyarország miniszterelnökénél és 

köztársa-sági elnökénél is.

A nemzetgazdasági miniszter levelében rámutatott, hogy a jegybank elnöke 

a bérplafon bevezetéséig kétszer annyit keresett, mint az Egyesült Államok 

jegybankjának szerepét betöltô Federal Reserve Kormányzótanácsának 

elnöke.

A nemzetgazdasági miniszter megerôsítette, a kormány a jegybanki függet-

lenséget eddig is és a jövôben is teljes mértékben tiszteletben tartja.

Az Index hírportál 2010. szeptember 7-én írta meg, hogy az Európai Unió 

Gazdasági és Pénzügyi Fôigazgatósága felszólította a magyar kormányt, hogy 

módosítsa a Simor András fizetésérôl rendelkezô új törvényt, és a 

kormánynak egy hónapja van a reagálásra, utána a fôigazgatóság kéri az 

Európai Bizottságot, hogy indítsa el az úgynevezett jogsértési eljárást 

Magyarország ellen az uniós szerzôdések megszegéséért.

Az EU Gazdasági és Pénzügyi Fôigazgatóságának vezetôje október 1-jéig 

kért választ arról, mit tervez a magyar kormány a Magyar Nemzeti Bank elnö-

ke fizetésének ügyében. Marco Buti fôigazgató szerint amennyiben hatályban 

marad a több uniós hatóság, így a fôigazgatóság által is az uniós jogot sértônek 

minôsített törvény, felkérik az Európai Bizottságot a jogsértési eljárás megin-

dítására.

Lôrincz L. László, Berg Judit és 
Bartis Attila mûvei is ingyenesen 

olvashatók a neten
A 15 éves Magyar Elektronikus Könyvtár születésnapja alkalmából 15 kor-

társ szerzô egy-egy mûvét tette elérhetôvé az olvasók számára. A www.mek-

.oszk.hu oldalon mostantól bármikor elolvashatjuk Lôrincz L. László A kicsik 

címû könyvét, ha pedig esti mesére lenne szükségünk, csak egy kattintás Berg 
Judit és a Mesék a Tejúton túlról. A kortárs próza kedvelôi hozzáférhetnek 

Bartis Attila Tizenegy novella, Csányi Vilmos Malion és Thea és Szív Ernô 
(Darvasi László) A vonal alattcímû köteteihez. Rajtuk kívül Heller Ágnes, 
Nyíri Kristóf, Nemeskürty István, Kenyeres Zoltán, Vekerdi József, 
Vajda Mihály, Szilágyi Szabolcs, Hévizi Ottó, Zimányi Vera egy-egy szö-

vege olvasható a digitális könyvtárban, érdemes kutakodni. 

Sokfelé az ellenállhatatlan modernizálás gôzhengerével igyekeztek fölszá-

molni kerületünkben az emberléptékû kisvárosi részleteket. Mintha nem vol-

nának például Párizsnak vagy Prágának belsô kerületeiben is hangulatos ne-

gyedek vidékies terekkel meg utcákkal, sarki sörözôkkel és bisztrókkal –– ahol 

hamisíthatatlan párizsi, illetve prágai a hangulat. A megújított Kopaszi-gát is 

sokat veszített régi hangulatából, nincs semmi bensôséges a földnyelvre fölhú-

zott kockaépületekben, inkább Skandináviába képzelné ôket az ember.

„Mi kell ide ?”, kérdezi és meg is válaszolja az író: „Hát Buda.”
Kiss Gy. Csaba (Magyar Hírlap)

Kirostálná a tízezer tag alatti 
egyházakat a kormány

Módosítaná a kormány az egyházakról szóló 1990. évi 4. törvényt, hogy elejét 

vegyék annak, hogy különbözô nem hiteles hitéleti tevékenységet folytató szer-

vezetek adóforintokat pumpáljanak ki a rendszerbôl a szabad vallásgyakorlás 

címén. Errôl Szászfalvi László egyházakért is felelôs államtitkár beszélt az 

MTV Ma reggel címû mûsorában.

Az államtitkár szerint az ilyen szervezeteket át kell tenni az adótörvények 

hatálya alá. Példaként említette, hogy az egyszázalékos támogatásra pályázó 

egyházak között állatmenhelyet mûködtetô egyházat is találtak. Szászfalvi sze-

rint már korábban is szerették volna megtenni ezt a módosítást, de a kérdéses 

törvény módosításához kétharmados támogatottság kell, és ezt elôzôleg nem 

si-került megoldani a parlamentben.

Elképzeléseik szerint minden egyháznak meg kellene újítania a regisztrá-

cióját, és csak a tízezer fônél több hívôvel rendelkezô egyházakat ismernék el, 

és megerôsítette, elfordulhat, hogy egy korábban bejegyzett egyháztól megvon-

hatják az állami támogatás jogát. A mûsorvezetô kérdésére, hogy a kis taglét-

számú, de kétségtelenül történelmi egyházakkal mi lenne, azt mondta, az egy-

ház történelmi voltát is figyelembe vennék a törvényben.

A terveik között szerepel az is, hogy csak egy testületnél, a Fôvárosi Bíró-

ságnál lehetne egyházakat bejegyeztetni, a bíróság munkáját pedig szakmai 

stábbal segítenék.

MARADT 11 SZÁZALÉKON 
A MUNKANÉLKÜLISÉG

Június-augusztus között a munkanélküliség 11,0 százalékos volt, ugyanannyi, 

mint május-júliusban, miközben a munkanélküliek száma 467 ezerrôl 471 ezer-

Visszavonul 
a fekete sereg

A tervek szerint az év végétôl megszû-

nik az a szocialista kormányok idején 

bevezetett, nehezen felfogható gyakorlat, 

amely szerint különféle civil cégek biz-

tosítják a honvédség laktanyáinak ôrzés-

védelmét. A megújulni akaró Honvédel-

mi Minisztérium úgy döntött, nem köt 

újabb szerzôdéseket a többnyire kopasz, 

kigyúrt, bicepszfeszegetô alkalmazotta-

kat foglalkoztató „fekete seregekkel”, s 

ezentúl –– milyen furcsa –– katonák 

védik majd a saját laktanyáikat. Ha már 

a hon védelmét vállalja a honvéd, csak 

meg tudja védeni a lakhelyét is. Tiszta 

sor. Dadus mellé sem kell bébiszitter. 

Természetesen esetünkben is pénz van a 

háttérben. Jelenleg a magyar állam ––

konkrétan az adófizetô –– évente kilenc-

milliárd forintot költ a laktanyák ôrzés-

védelmére. (Korábban az ideiglenes 

megszállók megüresedett és leharcolt 

körleteit is ôk ôrizték a kivonulás után –– 

bár ott már nem volt sok ellopnivaló).

Szélesítve a kört, a kiszervezés tipikus 

esetével állunk szemben. Ugyanolyannal, 

mint amilyennel legutóbb Pogácsás Szûcs 

Erikánál, csak ott a rafinált nyugdíjas 

miniszter asszony nem laktanyavédelem 

címen vette fel a pénzeket, hanem úgy-

mond sajtófigyelôként. Erre ugyan sem-

mi szükség nem volt, figyelték ott már 

éppen elegen a sajtót, ellenben Erikának 

jól jött a havi kilencszázezer, beállt hát ô 

is a „fekete seregbe”. Érdemes megfi-

gyelni, ahogyan mind mélyebbre ásnak a 

Gyurcsány-korszak munkásságát, relik-

viáit kutató tényfeltáró bizottságok, mi-

niszteri biztosok, mind több és több 

frontszolgálatosra bukkannak a külön-

féle „fekete seregekbôl”. Ezek sajnos 

színt vittek a mindennapokba. Amúgy 

masszív, összeszokott gárdákról van szó, 

állami zsoldban álltak, mi fizettük ôket. 

Ôk meg valószínûleg jót nevettek rajtunk. 

Patologikus tünetek
Jelenlegi ismereteink szerint Magyar-

országon ma az áll be patológusnak, aki 

szenvedélyes elkötelezettséget érez ezen 

szakterület iránt. Az emberi test szöve-

teinek és citológiai mintáinak vizsgálata 

(a halottak boncolása mellett ez a pato-

lógia fô feladata) alapvetôen fontos pél-

dául a rákdiagnosztikában; az elsô szö-

vettani kórisme dönti el a beteg sorsát. 

Vagyis el lehet képzelni a patológusokkal 

szembeni elvárás mértékét, a tévedhetet-

lenség iránti igényt. A megbízható lele-

tezésig hosszú szakmai gyakorlat szük-

séges, nagyjából negyvenévesen mond 

hatja magát felkészültnek egy patológus. 

Ez a rögvalóságban annyit jelent, hogy 

addig szolid fizetésbôl kell megélnie, 

bankbetétrôl szó sem lehet…

Az sem elhanyagolható, hogy egy vala-

mire való patológus számára elkerülhe-

tetlen az egész életen át tartó tanulás, a 

nemzetközi szakirodalom követése, a 

továbbképzés, a hazai gyakorlat szerint 

persze saját költségbôl, szabadidôben. 

Mindebbôl következik, hogy végzett 

szakembereink tömegesen mennek kül-

földre, hiszen ott jól megfizetik ôket, 

ráadásul a munkakörülményeik ideá-

lisabbak. Így az itthon maradóknak még 

inkább számolniuk kell a túlterheltséggel, 

emiatt megnô a téves klinikai döntések 

száma. A nem megfelelô kezelés nem-

zetgazdasági szinten is mérhetô költ-

ségekkel jár, mert gyakran túlkezelik a 

szerencsétlen pácienst. A betegeknek 

tehát nemcsak az életminôségük, hanem 

a puszta életük is veszélyben van. Ja-

vallat: magát a patológiát is boncolni 

kellene. 

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

ÖKOLÓGIAI KATASZTRÓFA
Négyre emelkedett az áldozatok száma Magyarország történetének 

legnagyobb vegyi katasztrófájában. Egy idôs asszony, egy férfi, egy hároméves 

és egy egyéves gyerek van az áldozatok között. Hét embert továbbra is 

keresnek a térségben nagy erôkkel dolgozó katasztrófavédelem, honvédség és 

tûzoltóság emberei. A kormány veszélyhelyzet kihirdetését rendeli el 

Veszprém, Gyôr-Moson-Sopron és Vas megye területeire. Illés Zoltán 

környezetvédelmi államtitkár ökológiai katasztrófának minôsítette a helyzetet, 

a vörösiszap-áradás a Marcal folyó mellett már a Rábát és a Dunát is 

veszélyezteti.

Az ajkai timföldgyár iszaptározónak gátja hétfôn szakadt át és több százezer 

köbméter súlyosan mérgezô, maró vörösiszap öntötte el több környezô 

települést. Az ajkai timföldgyár annak a MAL Magyar Alumínium Zrt.-nek a 

része, amelynek üzleti kapcsolata volt Gyurcsány Ferenccel és a céget mai is az 

ô korábbi cégtársai felügyelik.

A mentôk 120 sérültet láttak el, ketten életveszélyes állapotban vannak. A 

mentésben nyolc tûzoltó, egy rendôr és egy katona is megsérült.  A négy áldozat 

közül kettô kisgyerek volt. A honvédség nagy erôkkel folyamatosan dolgozik a 

maró hatású vörösiszappal elöntött területek kármentesítésén, már zajlik az 

utcák fertôtlenítése – tette hozzá. Pintér Sándor.

Pintér Sándor elmondta, hogy a károsultak elhelyezése megtörtént, a 

kártérítésrôl csak a károk felmérését követôen tudnak dönteni. Az otthonaikat 

elhagyni kényszerülô emberek számára ruha- és élelmiszer felajánlást várnak 

a segélyszervezetektôl és ezek egyenlô elosztását az árvíz során kidolgozott új 

információs rendszer is segíti - tette hozzá.

A cég honlapján a környezetvédelem alatt a következô bejegyzést találtuk: 

„Lokalizált, korszerûen megépített, monitor rendszerrel ellátott üzembiztos 

tárolók szolgálnak a vörösiszap tárolására. Nagy gondot fordítunk a vörösiszap-

terek rekultivációjára, folyamatos a már feltöltött medencék termôfölddel és 

növényzettel történô lefedése.” 

Suite 1, 128 Acland St. St.Kilda VIC 3128
Tel.: 9534-0901

Bel- és külföldi utazását, rokonok kihozatalát 
nagy gyakorlattal végzi

Szabó Edith
Ha nyugodtan akar elindulni és hazaérkezni
akkor forduljon hozzánk bizalommal! 
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Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
Kétségkívül jobb otthonról nézni a 

parlamenti munkát, mint a helyszínen, 

közben ugyanis hasznos tevékenysége-

ket lehet végezni. A 2009-es év zárszá-

madásáról folytatott vita egyetlen ér-

dekessége, hogy nincs zárszámadási 

törvény, a csaknem ötezer oldalas 

jelentésbôl ki-ki kedve és ideje szerint 

mazsolázhat. Azt sem tudom, mi van 

akkor, ha az Országgyûlés nem fogad-

ja el a zárszámadást, nyilván nem áll 

meg az élet, elég lenne tömören meg-

állapítani, hogy az elôzô kormányzati 

ciklusban, így 2009-ben is nagyon so-

kat loptak, a részeredményeket folya-

matosan közlik az ügyészséggel. Mint 

az várható volt, a 4-es metró beruhá-

zása körül lesz a legtöbb munkája a 

hatóságoknak, itt talán nem jön be 

majd a szokásos taktika, hogy senki 

nem emlékszik semmire, ott sem volt, 

nem írt alá semmit, mert kezdettôl 

fogva gyanakodott. A Nagy Lopás 

társtetteseinek, cinkosainak kaján 

vigyora elôbb-utóbb az arcukra fog 

fagyni, nehéz politikai tôkére szert 

tenni annak ismételgetésével, hogy 

lám, annyi adósságot csináltunk, hogy 

ti sem tudtok kimászni a gödörbôl. 

Aczél Endre a Népszabadságban 

Kádár János 1985-ös példájával 

próbálja illusztrálni állítását, hogy 

lehetetlen egyszerre helyreállítani a 

pénzügyi egyensúlyt és dinamizálni a 

gazdaságot. Cikkének végét idézem: 

„Huszonöt éve Magyarország kiszol-

gáltatott volt, de még ebben a minô-

ségében is szerették. Ma is kiszolgál-

tatott (pénzpolitikailag egyáltalán nem 

szuverén, bármit mondjon is Orbán), 

de nem szeretik. Ez az érzület, mint-

hogy a kommunizmus bukása után 

valamennyien egynemûek lettünk, ki-

veszett.” Szegény Orbán Viktort már 

hasonlították jobb- és baloldalon min-

denkihez azok, akik visszavárják a D–

209-est, az ôszödi rémet vagy a libást, 

és valóban: az ô idejükben, sôt Kádár 

alatt is sokkal jobban szerettek minket 

–– a hitelezôk. Csak aztán jön a zárszá-

madás.

* * *
Mindig fogadkozom, hogy többé nem 

írom le a nevét, hiszen már leírta 

önmagát, de mit tegyek, ha Demszky 
nem akar eldugulni. Nem elég, hogy ô 

adja át személyesen a dalai lámának 

az oklevelet Budapest díszpolgársá-

gáról (szegény láma, ha tudná, kivel 

fog kezet!), ráadásul még panaszkodik 

is. A Népszabadságnak adott nagyin-

terjúban a büszke fôpolgármester 

egyebek mellett ezt mondja: „Én azon-

ban most biztosan nem szeretnék poli-

tizálni. Könyvet akarok írni, és közben 

próbálok valami új megélhetést talál-

ni. Nagyon sokan vannak hozzám ha-

sonló helyzetben, és a tapasztalataik 

elszomorítóak. Nem könnyû senkinek 

manapság, akin SZDSZ-es stigma 

van…” Mielôtt zokogni kezdenénk, 

emlékeztessünk arra, hogy korábban 

az ember, „aki hét miniszterelnököt élt 

túl” (a Népszabadság cikkének címe), 

azt ígérte, nyugdíjba vonul. Nyugdíjá-

nak összege bizonyára igen magas 

lesz, de be kell látnunk, a különféle 

prémiumok és ingyenes juttatások 

elmaradása után az még az ingatlanok 

villanyszámláját sem fedezné. Ugyan-

akkor lapunk információi szerint több 

volt SZDSZ-es és MDF-es képviselô 

korkedvezményes nyugdíjba kíván 

menni, kár, hogy MSZP-s politikusok-

ról nincs hír –– lehet, ôk a nagyon zárt-

körû, ingyenes állami ellátásra várnak. 

Szívesen szólnék egy-két szót a balett-

intézet körüli botrányról is, de inkább 

egy régi viccet idézek fel az átkosból. 

Bemegy a balettintézetbe egy féllábú 

férfi, és közli az igazgatóval, balett-

táncosnô szeretne lenni. Az igazgató 

megkérdi, mégis hogyan gondolja ezt, 

hiszen nem felel meg egyik kritérium-

M E G H Í V Ó 
A FÜGGETLEN MAGYAR SZABADSÁGHARCOS SZÖVETSÉG

és a NSW-i MAGYAR SZÖVETSÉG TAGSZERVEZETEI
Szeretettel meghívnak és várnak minden kedves honfitársukat 

2010. október 24-én
az 1956-os Dicsôséges Forradalom és Szabadságharc 

54. Évfordulójára megtartandó rendezvényekre.
A rendezvények sorrendje.

10.45 órakor az 56-os hôsök tiszteletére tartandó megemlékezés és a kegyelet 
koszorújának elhelyezése a Hôsök Keresztjénél a Rockwood-i Magyar 

Temetôben, ahol a NSW-i Magyar Szervezetek és Szövetségek zászlóikkal 
vesznek részt.

11.30 órakor Református istentisztelet a Uniting Churchben. 
Carrington Ave. Strathfield NSW 2135 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund.

Ezt követôen a Punchbowli Magyar Központban

E M L É K Ü N N E P É L Y
Kezdete du. 2.30 óra

Belépôdíj egységesen $10.00, Diákoknak díjtalan
12. és 2. óra között ebéd lehetôség. Ebéd rendelhetô, Krisztinánál és Gábornál, 

az üzenetrögzítôvel ellátott 9759 6974-es telefonszámon. 
Házilag készített sütemények, kávé és italok a helyszínen kaphatók..

nak sem. A férfi közli, szülei a Szo-

cialista Hazáért lettek kitüntetve. „Az 

egészen más, kedves elvtársnô!” ––

feleli a megszeppent igazgató. „És mi-

kor óhajt kezdeni?” Szóval az SZDSZ-

eseket féltenetek nem kell.

* * *
Merengve nézem a képriportot Kö-

vér László dorogi látogatásáról, és 

ráismerek a helyszínre: néhány évvel 

ezelôtt én is jártam ott. Dorog a szo-

cializmus egyik utolsó bástyája (volt), 

az egykori ipari fellegvár makacs 

nosztalgiával emlékszik a kádári szép 

idôkre. Az erôsen lepusztult mûvelô-

dési ház elé érkezve kezdtem rosszat 

sejteni, mert elôadásomra nem sereg-

lettek a lelkes és kíváncsi helybéliek, 

csak a szervezô és egy helyi tévés 

árválkodott a kongó teremben. A szer-

vezô panaszkodott: szorgos kezek 

letépték az összes plakátot. Késôbb 

befutott az egyetlen „közönség”, de ô 

sem dorogi volt. Az elôadás természe-

tesen elmaradt, a kamera elôtt röviden 

összefoglaltam, mit mondtam volna, 

ha lett volna értelme. A szegénység és 

kilátástalanság depressziós tünetei 

nemcsak az egykori iparvidékeken 

érzékelhetôk. Egyre magasabb inger-

küszöbünket már nem lépi át az állam-

titkok mögé búvó Szilvásy György, aki 

a hackert informatikai szakembernek 

nevezi, el sem mosolyodunk, amikor 

szegény Horváth Csaba „egészség-

nyereségrôl” beszél, és kilátásba he-

lyezi a fôvárosi behajtási díjat 2013-ra. 

Fásultan nézzük Szanyi kapitányt, aki 

a devizahitelekben történt eladósodá-

sért a Fideszt hibáztatja, és egyetlen 

megoldásnak a hiteles gazdaság-

politikát látja. Az egyre csúnyább ôszi 

idôben nem tudunk másra gondolni, 

csak arra, mi lett volna, ha 2002-ben 

Dorogon és a többi mély álomba 

süllyedt településen nem a D-209-es 

„Igen, igen, MSZP!” feliratú vörös 

tábláit lengetik, de hát késô bánat, eb 

gondolat, az elmúlt nyolc évet már 

senki nem adhatja vissza Magyaror-

szágnak, még ha valami csoda folytán 

az összes ellopott pénz visszakerülne 

is az államkasszába. A szocialisták most 

is jól szórakoznak rajtunk és velünk, 

feltöltötték a házipénztárt, ugyanaz a 

tervük, mint 1990-ben: lejáratni, kivé-

reztetni, és egy új Horn Gyulával visz-

szatérni. Van rá négy évük, hogy ta-

láljanak valakit, mert a mostani 

felhozatal szánalmas.

* * *
A rendszerváltás elôtt szerették egy-

mást az emberek” –– mondta Vágó 
István egy interjúban. Ezen a mon-

daton mélyen elgondolkodtam, mert 

van benne némi igazság, de még több 

hamisság is. Vágó Istvánt én például 

nem szerettem a rendszerváltozás 

elôtt sem, ahogyan a Magyar Televízió 

nevû intézmény számos más „arcát” 

sem, de tény, hogy egy diktatúrában 

egymás politikai nézeteit legfeljebb 

szûk körben volt tanácsos megszellôz-

tetni, így hát maradt a „szeretet”, vagy 

inkább a „bratyizás”, szakmabeliek 

között, és az ellenvélemény finom el-

hallgatása. Az emberek lehetôleg nem 

firtatták egymás származását, val-

lását, a szocialista tábor hatalmas 

eredményeit, és többnyire elfogadták, 

hogy felülrôl jön az áldás és a büntetés 

is, meglehetôsen kiszámíthatatlan mó-

don, mert mindig akadt, akinek szabad 

volt valami, amiért másokat rögtön 

lecsuktak. Azt azért a legostobább em-

ber is tudta, hogy Magyarország hosz-

szú évtizedek óta ideiglenesen meg-

szállt ország, és besúgók tízezreit 

alkalmazzák a lakosság ellenôrzésére, 

nem szólva a munkahelyi „hangulat-

jelentések” ma már viccesnek ható 

gyakorlatáról. Egy ilyen országban 

nem volt tanácsos ellenségeket sze-

rezni, így hát barátságosan mosolyog-

tunk, és „szerettük” egymást. Mivel 

mindenbôl egy volt csak (pártból, té-

vébôl, rádióból, közértbôl), érvényesül-

hetett a marxi értelemben vett sza-

badság, vagyis a felismert szükség 

szerûség. 1989 után beütött a nagy 

pluralizmus, most lehet választani pár-

tot, bankot, tévét, rádiót, bizonyos jogi 

határokon belül mindenkit elküldhe-

tünk melegebb égtájra, de a nép há-

látlan, az emberek valahogyan nem 

szeretik egymást, sôt Vágó urat sem 

mind. Sôt idônként az is felvetôdik 

néhány renitens gondolkodó agyában, 

hogy a szocialista és a kapitalista de-

mokrácia kísértetiesen hasonlít egy-

másra: mindig ugyanazok vannak 

odafent. Az egyben is, a sokban is.

ZIZI
PALACSINTÁZÓ
szeretettel várja magyar 

vendégeit.
Magyaros ételek, lángos, 

házi sütemények állandóan 

kaphatók.

Nyitva keddtôl szombatig
déli 12-tôl 3-ig ebéd,

vacsora este 6-tól késôig.
Vasárnap ebéd 

déli 12-tôl este 3-ig.
Rendezvényekre

bérelhetô 20 fôig.

Cím: 14 Norton Street
Leichhardt

Tel: 9569-2111
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Magyar mozaik
Firka
A szép emlékezetû Halász Gyula, 

alias Brassaï, Picasso és a francia 
mûvészvilág fotográfusa, valamikor a 
múlt század derekán nagy feltûnést 
keltô albumot készített az „utca mû-
vészeinek” munkáiból.

A párizsi utcaképet sajátos bájjal 
díszítô falfirkákat ô nevezte el graffi-
tinek. Mint emlékirataiban írja, szép-
nek, ötletesnek, a párizsi utca embe-
rének sajátos lelkületét kifejezônek 
találta ezeket a falakra firkált vagy 
éppenséggel falakba vésett 
„mûveket”.

A graffitik ôshazája, s valamikori 
nagyhatalma Párizs volt, ám minden 
jel arra mutat, hogy mára ezt a 
státust feladni kényszerült Budapest 
javára. De vajon helyes-e ez az állítás, 
mert az ugyan kétségtelen, hogy fô-
városunk szinte minden szabad falfe-
lületét valamilyen firka ékesíti-ékte-
leníti, ám afelôl már alapos kétsége-
ink vannak, vajon megilleti-e ezeket 
„az utca mûvészete” megnevezés.

Azon is alapos okunk van elgondol-
kodni, miért éppen a rendszerváltozás 
táján kezdett igazából honossá válni e 
szokás, s miért éppen az utóbbi egy 
esztendôben váltott át ez egy agresz-
szívebb formára, feladva „mûvészi 
elveit”. A mai falfirka érthetetlen, 
sokunk számára értelmetlen s épp 
ezért félelmet keltô jelrendszerével 
valamit üzen, mégpedig, mert köz-
szemlén van, valamennyiünknek. De 
ugyan mit? Az utca emberének sajá-
tos lelkületét fejezi-e ki? Ha így van, 
akkor lelkiek terén felettébb rosszul 
állunk. Netán fenyegetnek? Ez eset-
ben a helyzet még rosszabb.

Nem lenne haszontalan, ha egy-két 
bágyatag kísérletet leszámítva, a vá-
rosgazdák többet foglalkoznának ez-
zel az egyre inkább elharapózni látszó 
jelenséggel, amely alighanem még a 
rend ôreinek is adna munkát.

Paizs Tibor (Nagyítás)

Majdnem tízmillió
hajléktalan
Döbbenetes tényt kell közölnöm: 

Magyarországon csaknem tízmillió 
hajléktalan él. Legalábbis annak az 
illetônek a definíciója szerint, akit 
egy blogger hallott a villamoson érte-
kezni.

A modern városi folklórt gyûjtô 
blogok böngészgetése népszerû tevé-
kenység e hazában, ez már csak a 
posztokhoz fûzött kommentekbôl is 
kiderül. Egy ilyen böngészgetés köz-
ben bukkantam arra a bejegyzésre, 
amely szerint a villamoson utazó ro-
ma család egy gyermek tagja csodál-
kozva mutatott ki a villamos ablakán 
néhány toprongyos járókelôre: azok 
kik? Az apa habozás nélkül vágta rá a 
helyes választ: hajléktalanok. A kis-
gyerek nem hagyta annyiban, tovább 
kérdezett: kik azok a hajléktalanok? 
És apa megint tudta a választ: akik 
nem kapnak segélyt.

Az egyik hozzászóló megjegyzi: most 
kellett rájönnie, hogy ôs hajléktalan, 
mivel ô sem kap segélyt.

Nos, ezért mondom: e definíció sze-
rint a magyarok többsége az.

Kerékgyártó György (Nagyítás)

Puskalövés nélkül
Miközben a legelképesztôbb bûn-

ügyek gyanújával sorozatban viszik 
el állami vállalatok, közigazgatási szer-
vezetek élérôl a vezetô tisztségvise-
lôket, a balliberális véleményvezérek 

egyre azt furcsállják, hogy az ügyé-
szek, a rendôrök egyszerre így lendü-
letbe jöttek. Sokan meg éppen azt 
nem értik, az ördögbe is, hol késtek 
eddig!

Korrupciós ügyek, szélsôséges cso-
portok megerôsödése, forintválság, 
szlovák nyelvtörvény: látszólag egy-
mástól független problémák, valójá-
ban ugyannak a dolognak a következ-
ményei. Az állam cselekvési készsége 
és képessége csökkent, a hatalom 
visszahúzódott csigaházába az utóbbi 
évtizedben. Vármegyényi területek 
és komplett iparágak maradtak felü-
gyelet nélkül, ahová bevonult az el-
lenség. Még nem a török vagy a tatár 
lett az úr, csak a szervezett bûnözés, 
a fogyasztók – és a beszállítók - meg-

károsítása, a határokon túl pedig a 
magyar érdekek semmibe vétele.

Ráadásul az államszervezet, amely-
nek ki kellene kényszerítenie a szabá-
lyok betartását, a jogállamiságot, ma-
ga is telis-tele van zûrös ügyekkel. A 
rendôrkapitány autóját olyan alapít-
vány tankolja meg, amelynek vagyo-
na bûncselekményekbôl származik. A 
hadsereg magas rangú tisztjei védel-
mi pénzt szednek piaci szereplôktôl. 
Az európai forrásokat fejlesztésre 
fordító önkormányzat sorozatban pe-
reket veszít a kivitelezôjével szem-
ben, közösen így csapják be az uniót 
és a magyar közbeszerzési hatóságo-
kat is. Csoda-e, hogy a rendôrök nem 
üldözik teljes elszántsággal a bûnt, 
csoda-e, ha elmaradott vidékeken 
élôk kétségbeesett helyzetükben irre-
guláris védelmi erô után kiáltanak, és 
ha valaki ilyet ajánl nekik, azt hálásan 
fogadják?

Az országot nyolc éve nem kormá-
nyozzák, az uralkodó politikai elit a 
maga üzleteivel, túlélésével van el-
foglalva. A magyar vidéket, a mezô-
gazdaságot, az élelmiszeripart, a kis-

kereskedelmet, és még folytathatnánk 
a sort, az állam kiengedte a kezébôl. 
Miközben egyesek ma is Nagy-Ma-
gyarországot vizionálnak, a szociál-
liberális kormányok két ciklusa alatt 
kis-Magyarországot sem tudtuk meg-
tartani. Átengedtük alvilági erôknek 
és multinacionális szereplôknek, egyet-
len puskalövés nélkül.

Az új kormányra nem kevesebb 
feladat vár, mint hogy foglalja vissza 
a nemzet számára az elveszített or-
szágrészeket. Vívjon meg az alvilági 
erôkkel, tisztítsa meg az államszerve-
zetet a korrupciótól, kössön új megál-
lapodást a multinacionális tôke képvi-
selôivel. Ugyanakkor fel kell lépnie 
az unióban és azon kívül a határon 
túli nemzetrészek, és általában a ma-

gyar érdekek védelmében is. Több-
frontos háborút kell folytatni, vissza-
szerezni azt, ami elveszett, és úgy, 
ahogy elveszett: egyetlen puskalövés 
nélkül.

Nagy Viola (Nagyítás)

Utcafoglaló 
A „Blaha” meg a „Felszab”, a „Pe-

csa” és a „Bajcsi” és a „Szecska”… 
meg a többiek. A jövô–menô pesti 
ember szívesen becézi azokat a helye-
ket – utcákat, tereket és a közterekre 
nyíló középületeket –, ahol megfordul. 
És amelyek – így-úgy, akár névcseré-
vel, de – megmaradtak. Nem tudom, 
a „Csili” megvan-e még, de a „Kispisz-
kos” nevezetû mozi biztos, hogy nincs, 
ahogy nem ihatsz kávét a „Nyujork-
ban”, spriccert a Hullamosóban a 
Rókus mögött (cipszer dédöreganyám 
ezt a kórházat mindig amúgy családi-
asan „Rókusznak” nevezte, a tepsi-
tepszi analógiájára), nem bámulhatod 
a nôket az „Orfiban” – ez a Fôvárosi 
Orfeum volt a Nagymezô utcában, 
semmi köze az Országos Reumatoló-
giai és Fizikoterápiás Intézethez, 

amelynek székhelye a Frankel Leó ut-
ca Budán.

Frankel Leó – e nevet nem lehet be-
cézni. Tudjuk, miként és miért is 
került ide a házfalakra 1953-ban (és 
névadójának teteme Párizsból a Ke-
repesi temetô munkásmozgalmi pan-
teonjába), de azt nem, miért van még 
mindig kiírva a házakra és meddig 
még. Jelesül: mi közünk is van ma-
napság a párizsi kommünhöz, amely-
nek ez az ember egyik vezére volt.

Sokfelé elágazó vita- és viszályfor-
rás minden rendszerváltoz(tat)áskor 
a közterek és közintézmények elne-
vezése. Ennek a most folyó Szabó 
Ervin-féle névproblémának annyi le-
galább köszönhetô, hogy a polgárok-
nak és a fôváros posszibilis új vezeté-
sének felhívja figyelmét a kívánatos, 
a helyénvaló, magyarán: az elkerülhe-
tetlen, azaz a kötelezô változtatásokra. 
Új nevek kiválasztására, emléktáblák 
le-, illetve fölcsavarozására, szobrok 

elsétáltatására és felemelésére. Káro-
lyi Mihály ott kripliskedik, ahol, de a 
hívei által meggyilkolt Tisza István-
nak, az egyik legnagyobb magyar ál-
lamférfinak sehol nincs szobra. És ez 
nincs jól így. Nagyon nincs. Zárójel-
ben megjegyezném, hogy ennek az 
„átalakításnak” a megszervezésével a 
posszibilis fôpolgármesternek talán 
nem ama – valószínûsíthetô munka-
társaként megnevezett – bizonyos 
Bojár Iván András nevû „szakembert” 
kellene megbíznia, akinek legrészlete-
sebb életrajza jelenleg is Demszky 
Gábor honlapján érhetô el…

Utcák, intézmények, emléktáblák, 
szobrok… – mindenféle tér, épület, 
térbeli mûtárgy és díszítmény elsô-
sorban használati értékkel rendelke-
zik, de egyben emlékeztetô is. Alka-
lom az emlékezésre. És most, amikor 
az új hatalmi térben hallatlan lehetô-
ségek nyíltak az ország jövôjének új-
rafogalmazására, itt az alkalom min-
den eszköz megragadására, amivel a 
megnyomorított, eltorzított nemzeti 
azonosságtudat is helyreállítható, sôt 
– maga is – újrafogalmazható lehet. 

Nagyon is erôs tudatformáló hatású 
az, hogy jövésünk-menésünk közben, 
köznapi dolgainkat intézve miféle 
személyek nevei és miféle esemé-
nyek megnevezései szivárognak a 
fülünkbe. Hogy jó érzésünk, büszke-
ségünk, hazatudatunk így is – észre-
vétlenül – erôsödjék.

Helyi és országos diskurzusra van 
szükség azoknak a nagy magyarok-
nak (és nem magyaroknak) és lélek-
emelô magyar (és világ-) történelmi 
eseményeknek a megnevezésére, 
akiknek és amiknek a szelleme-üze-
nete ott kell mûködjék folyamatosan 
tudatunk mélyén.

És valamit ne feledjünk. Az elmúlt 
húsz évben – Csurka István hajdani 
kedélyes szavával élve – a „magyar 
ügy” ezen a területen is defenzívában 
volt. A budai polgárnak testével kel-
lett védenie a turulszobrot, Tóth Ilona 
nem kaphatott köztéri emlékmûvet, 
Telekirôl sem neveztek el se hidat, se 

utcát… és folytathatnánk a végtelen-
ségig. A parlamenti választások után 
eljött az idô a „környezettudatos” 
változtatásokra. Most mi vagyunk az 
ötletadók és az engedélyezôk is egy-
ben. Magyar polgárok, akik „itt” van-
nak otthon.

Alexa Károly (Magyar Hírlap)

Az úszó
Csaba villamossal jár dolgozni. Mun-

kahelyén elvégzi mindennapos infor-
matikusi teendôit. Este hazamegy és 
pötyög tovább a gépén. Hobbiból 
úszóknak szóló weboldalt tart fenn. 
Büszke, mert nap mint nap többen 
olvassák oldalát, s mégis azon töri 
fejét, hogy szerezhetne még több 
klikkelôt. Titkon úszósulit tervez. 
Csaba gyerekkora óta rabja a meden-
cének. Európa-bajnoki aranyérem 
birtokosa. S még most, a dicsôség 
múltával is lejár az uszodába. Szor-
galmasan rója a hosszokat. A hát az 
erôssége. Többször átúszta már a Ba-
latont. Mindezt úgy, hogy Csabának a 
Teremtô nem adott karokat.

Tallián Hedvig (Nagyítás)
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HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=
Veszélybe került az európai alapjogi 

charta hatálya alól kapott cseh men-

tesség, amelyet Václav Klaus elnök 

csikart ki tavaly annak feltételéül, 

hogy aláírja az Európai Unió lisszaboni 

szerzôdését –– írta szombaton a Lidové 

Noviny. A prágai újság emlékeztet rá, 

hogy a svéd elnökség vezette Európai 

Tanács azt ígérte tavaly a Cseh Köz-

társaságnak, hogy mentességét Hor-

vátország csatlakozási szerzôdésével 

együtt fogják az unió reformszerzôdé-

séhez csatolni, s a 27 tagállam annak 

szerves részeként ratifikálja majd. A 

horvát csatlakozásról tárgyaló jogá-

szok azonban egyre inkább megkér-

dôjelezik a cseh mentességet, és sze-

retnék elválasztani egymástól a két 

ügyet.

Ez esetben azonban nagyon valószínû, 

hogy a magyarok és az osztrákok elu-

tasítanák a cseh mentesség ratifiká-

lását –– írja a lap meg nem nevezett 

diplomáciai forrásokra hivatkozva.

* * *
Nem sérti a szlovák alkotmányt a 

földrajzi megnevezések kétnyelvû 

használata a kisebbségi iskolák tan-

könyveiben –– állapította meg a kassai 

székhelyû szlovák alkotmánybíróság 

plénuma zárt ülésen. A korábban mó-

dosított oktatási törvényt a volt par-

lament 31 koalíciós képviselôje - 19 a 

Szlovák Nemzeti Pártból, 12 a Nép-

párt-Demokratikus Szlovákiáért Moz-

galomból –– támadta meg az alkot-

mánybíróságon idén júniusban, rövid 

del a választások elôtt. Anna Pancu-
rová, a taláros testület szóvivôje sze-

rint a bíróság a beadványt elutasítot-

ta.

A beadvány aláírói kifogásolták, 

hogy a nemzeti kisebbségek anya-

nyelvén kiadott tankönyvekben elsô 

helyen a kisebbség nyelvén kell fel-

tüntetni az általánosan közismert föld-

rajzi neveket, s ezt követôen törtvo-

nallal, vagy zárójelben, esetleg kötô 

jellel a szlovák elnevezést.

A képviselôk azt állították, hogy a 

szlovák megnevezésnek kell szerepel-

nie az elsô helyen.

* * *
Osztrák-magyar kulturális- és gaz-

dasági napokat rendezett a salzburgi 

Osztrák-Magyar Társaság. A 11. ta-

lálkozó alkalmával az új Magyar Házat 

is felavatják a Salzburg tartományban 

található Dorfgastein községben. Ho-
molya Zsófia, a társaság elnöke az 

osztrák közszolgálati rádió és televízió 

(ORF) burgenlandi, magyar nyelvû 

rádiós szerkesztôségének elmondta: a 

salzburgi Osztrák-Magyar Társaság 

célja, hogy a város környékén élô ma-

gyarokat és osztrákokat összekösse. 

Salzburg környékén hivatalosan mint-

egy 1100 magyar ajkú él, ennek mint-

egy fele rendelkezik osztrák állampol-

gársággal.

Az osztrák-magyar gazdasági és kul-

turális napokon a társaság közgyûlé-

sével kezdôdik a program. A gazdasági 

fórum középpontjában a magyarorszá-

gi turizmus ausztriai népszerûsítésé-

nek lehetôségeirôl tanácskoznak a 

résztvevôk.

Az új kulturális központban osztrák 

és magyar képzômûvészek kiállítása 

nyílik, valamint a Bécsi Magyar Kul-

túregyesület Délibáb Néptáncegyüt-

tese színesíti az programot –– olvasható 

az ORF nemzetiségekkel foglalkozó 

internetes híroldalán.

* * *
A Kárpátaljai Magyar Pedagógus 

Szövetség diszkriminatívnak tartja az 

ukrán felsôoktatási felvételi rend ter-

vezetét, mely továbbra sem teszi le-

hetôvé az emelt szintû érettségit az 

oktatás nyelvébôl a nemzetiségi isko-

lák végzôsei számára –– írta a Kárpát-

alja címû lap. Diszkriminatívnak tart-

ják, hogy a magyar iskolák végzô 

seinek ukrán nyelvbôl és irodalomból 

továbbra is ugyanazt a tesztet kell 

teljesíteniük, mint az ukrán anyanyel-

vû, ukrán iskolában érettségizetteknek. 

Szerintük abszurd, hogy 2011-ben is 

magyar nyelv és irodalom szakra uk-

rán nyelvbôl és irodalomból, Ukrajna 

történetébôl és egy európai nyelvbôl, 

vagy oroszból tett emelt szintû érett-

ségi alapján veszik fel a jelentkezôket.

A KMPSZ sértônek tartja, hogy míg 

az orosz nyelv választható vizsgatárgy 

lesz, addig a magyar nyelv és irodalom 

továbbra sem lesz az. Egyúttal arra 

emlékeztet, hogy a legutóbbi elnök-

választási kampányban Viktor Janu-
kovics beregszászi látogatása során 

ígéretet tett a nyelvi kérdés rende-

zésére, illetve az emelt szintû érettségi 

rendszer minden nemzeti kisebbséget 

egyformán sújtó problémájának meg-

oldáára.

Mivel a KMPSZ vezetése az ukrán 

médiában megjelenô „kampányízû, 

pozitív változásokat sugalló” vélemé-

nyek és ígéretek ellenére sem érzékeli 

az ukrajnai magyar oktatást sújtó 

problémák megoldását, ezért ismét le-

vélben fordul az illetékes miniszté-

riumhoz és Viktor Janukovics állam-

fôhöz.

* * *
Magyar tannyelvû szórvány-iskola-

központ építéséhez kezdett a szamos-

újvári Téka Alapítvány. Az intézmény 

épületének alapkövét október 9-én 

helyezik el az erdélyi városban. „Elér-

kezett az idô arra, hogy önálló isko-

laközpontot létesítsünk. Ez csak egy 

teljesen új épület és egy új intézményi 

rendszer kialakítása révén valósulhat 

meg, mivel Szamosújváron nincs ma-

gyar iskola” –– nyilatkozta az Új 

Magyar Szó címû bukaresti napilapnak 

Balázs–Bécsi Attila, a Téka Alapít-

vány elnöke. A Téka Alapítvány tizen-

egy évvel ezelôtt, a Kallós Zoltán 

Gyászszalagos 
történelem

(Elsô rész)

Ausztráliában a gyászszalagos (black armband) vita 

arról szól, hogy az ausztrál történelem túlságosan pozitiv 

vagy pedig negativ szempontok felé gravitál. A gyász-

szalag irányzatú történelem kifejezést elöször Geoffrey 
Blaney professzor használta 1993-ban. Ez a meglátás az 

ausztrál történelem multikulturális idöszaka elötti részét 

szégyenletesnek minôsíti és fôleg az ausztrál bennszü-

löttek viszontagságos sorsára helyezi a hangsúlyt. Az 

ellenkezô vélemény szerint, –– ezt a professzor három 

hurrának nevezett –– az ami a fegyenc telep megszün-

tetése után történt nagyon is jó volt, s erre a kontinens-

ország polgárai büszkék lehetnek.

Ebbe a vitába még a legmagassabb politikai szinten is 

bekapcsolódtak. John Howard miniszterelnök 1996-ban 

leszögezte, hogy van egy felfogás, hogy az ausztrál tör-

ténelem 1788 óta csak egy szégyenteljes történelem 

aminek jelvonásai az imperializmus, kizsákmányolás, 

fajgyülölet, a nôi nem elnyomása és más fajta megkülöm-

böztetés. Én úgy hiszem, mondta Howard, hogy a mi 

történelmünk mérlege egy hôsies teljesitmény, és mi 

mint egy nemzet sokkal többre lehetünk büszkék, mint 

amin szégyenkeznünk kell.

Nos, Magyarországon már régóta folyik a gyászszal-

lagsok történelem hamisitása. A második világháború 

után a szovjet hadsereg jóvoltából uralomra került bal-

oldali „haladók” megpróbálták a Himnusz helyébe a 

Köztársasági Indulót meghonosítani. Ez a dal, pontossab-

ban a szövege a gyászszallagos történelem- irás kima-

gasló példája. Mindjárt az elején odavág

    Elnyomás, szolga sors,

    Ez volt a rend ezer évig,

Utána ezt az állapotot részletezte így:

    Hullt a pór, hullt a gyereke

(Itt egy megrögzött, haladásra alkalmatlan cinikus reakciós 

feltehette a kérdést, hogy miért csak a pór gyerekét említet-

ték s hogy vajon a pór anyósa kimaradt-e a hullásból)

De maradjunk komolyak, mert ami itt jön annak már  fele 

se tréfa:

    A múltba nézô csupa sebet lát,

    Csak vért, jajt, panaszt, könnyeket …

Itt aztán nehéz elkerülni azt a következtetést, hogy ahol 

csak vér, jaj, panasz és könny van azt a helyet pokolnak ne-

vezhetjük. De a pokolban vannak démonok és ördögök akik a 

sanyargatást és kinzást elvégzik, –– kérdezzük meg hát, hogy 

kik voltak ezek a gonoszok akik ezt 1000 éven át Magyaror-

szágon végrehajtották? Az ilyenfajta kérdésre csak egy vá-

lasz lehet: a magyar nemesek! De várjunk csak egy pillanatra, 

–– ennek a nemesi osztálynak olyan tagjai voltak mint II 
Rákóczi Ferenc, Kossuth, gróf Batthyány Lajos, Kölcsey 
Ferenc, gróf Teleki Pál, Wesselényi Miklós, Dobó István, 
Deák Ferenc, gróf Andrássy, gróf Apponyi. Bethlen Gá-
bor és sokan mások.

Ha viszont baloldali hôsöket keresünk akkor még Diogénesz 

lámpájának segítségével sem találunk egy olyat akire büszke 

lehetnénk. 

Befejezésül néhány szót „nemzeti nagylétünk nagy teme-

tôjérôl” Mohácsról

A mohácsi csatában a királyon és számos föúron kívül még 

egy 500 tekintélyes nemes is hôsi halált halt. Tomori Pál 
hadvezér kalocsai érseken kívül odaveszett a magyar fôpapi 

kar jelentôs része, Szalkai László esztergomi érsek, Perényi 
Ferenc váradi, Móre Fülöp pécsi, Paksy Balázs gyôri, 

Csaholy Ferenc csanádi püspök, a bárók közül Drágffy 
országbíró. A szultán a csata után néhány nappal 1500-2000 

hadifogolyt kivégeztetett. Akadt olyan familia amelynek több 

tagja is odaveszett. A csata szinte lefejezte a közigazgatást, a 

fôispánok, alispánok, tekintélyes köznemesek hiánya néhány 

hónapra anarchiába taszította az országot.

(Folytatjuk)

Kroyherr Frigyes



Alapítvánnyal közösen indította el a 

térségben a mára már sikeresnek bi-

zonyuló Mezôségi szórványoktatási 

programot.

A program lényege, hogy a Mezôség 

tájegységén szórványban élô kis- és 

középiskolás diákoknak minôségi ma-

gyar oktatást biztosítsanak.

A 11 év alatt két kollégiumi épület 

létesült, egy Válaszúton, egy másik pe-

dig Szamosújváron.

Jelenleg Szamosújváron négy iskolá-

ban mûködnek magyar tannyelvû osz-

tályok. Az elképzelések szerint ezeket 

az osztályokat vonnák össze a megé-

pítendô Kemény Zsigmond Mezôségi 

Szórvány-iskolaközpontba, ahová a 

környezô falvak magyar diákjai jár-

nának majd.

* * *
Dohányfüst a fulladozó tengerésznek, 

terpentin a bélgiliszta ellen és ren-

geteg alkohol –– ezek voltak a Királyi 

Haditengerészet kötelékében dolgozó 

orvosok gyakran használt gyógymód-

jai a XIX. században. A brit levéltár 

1000 haditengerészeti orvos naplóját 

osztotta meg a nagyközönséggel. 

Az írások rengeteg különleges jele-

netrôl számolnak be: lázadások, ré-

szegség, tengeri harcok elevenednek 

meg a tengerészorvosok sorait olvas-

va. A legérdekesebbek azonban két-

ségkívül a naplóírók mesterségébe 

vágó részletek, amelyekbôl kiderül, 

milyen borzalmas betegségek fertôz-

ték a XVIII–XIX. század tengerjáróit, 

ahogy az is, milyen különös módsze-

reket vetettek be az életükért aggódó 
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ményt. 

A legszívbemarkolóbb eset talán a 12 

éves Ellen McCarthyé, akit szalagfér-

gek fertôztek meg a Corkból Quebecbe 

tartó úton. „A beteg édesanyja 2,2 mé-

teres férget hozott nekem, melyet a 

kis Ellen aznap reggel hányt ki” –– írja 

Mr. Power. A hajóorvos, hogy az élôs-

ködôk kikerülését gyorsítsa, kalamin- 

és terpentinkúrát írt elô a gyermeknek 

(ma mindkét anyag lenyelését súlyo-

san veszélyesnek tartják). Ellen azon-

ban túlélte a kezelést és a fertôzést is, 

így Power büszkén jegyezte fel, a ter-

pentin „az egyik leghatékonyabb fé-

regûzô”. 

Mark Porter, a Times által megkér-

dezett háziorvos szerint a naplókból 

egy dolog bizonyosan leszûrhetô: az 

ellenséget leszámítva a hajóorvos 

praktikái jelentették a legnagyobb ve-

szélyt a legénységre nézve. „Ma a kül-

sôleg alkalmazott alkoholon kívül egyik 

gyógymódot sem mernénk ajánlani” –

– mondta Porter. 

A naplók egy része megtekinthetô a 

http://www.nationalarchives.gov.uk/

surgeonsatsea/ internetcímen. 

* * *
A kelet-európai térség, azon belül 

pedig Lengyelország volt tavaly az Eu-

rópai Unió költségvetésének legna-

gyobb nyertese. Az Európai Bizottság 

megjelent dokumentuma szerint Ma-

gyarország szintén több uniós költ-

ségvetési forrást kapott, mint amit 

befizetett a közös kasszába, így a lista 

élén helyezkedik el.

Az Európai Bizottság által közzétett 

pénzügyi jelentés szerint az unió az 

elôirányzat 97 százalékát használta fel, 

a teljes kiadások pedig meghaladták a 

112 milliárd eurót. Ennek a nagy ré-

szét a gazdasági növekedést, a fog-

hajóorvosok. 

Ben Lara, az 1802-ben tengerre bo-

csátott HMS Princess Royal orvosa 

arról számol be, hogyan mentette meg 

egy vízbe esett tengerész életét do-

hányfüsttel. James Calloway 12 per-

cen át fuldoklott a jeges csatornában, 

ráadásul a segítségére sietô hajó is át-

ment rajta. Nem csoda hát, hogy ami-

kor végül kihúzták, „holttesthez volt 

hasonlatos”. Lara azonnal megszáríttat-

ta a tengerészt, majd gyapjúba tekert 

ónlemezekkel igyekezett melegíteni a 

testét, Calloway állapota azonban nem 

javult. Ekkor került elô a pipa. „Do-

hányfüstöt juttattam a tüdôbe egy 

egyszerû pipa csutkáján keresztül ––

írta Lara. –– A kihúzást követô há-

romnegyed órán belül a páciens szíve 

különös dobogásba kezdett. Tíz perc-

cel ezután óriási sóhajt hallatott, majd 

becsukta a száját. Négy órán belül ma-

gához tért.” 

A hasonló sorsot elszenvedô James 
Farley nem volt ilyen szerencsés: a 

HMS Garnet matrózát nem sikerült 

feléleszteni, pedig Belgrave Ninnis, a 

hajóorvos mindent megpróbált. „Bran-

dyt fecskendeztünk a rektumba és az 

epigastriumba, majd brandyvel és am-

móniával nedvesítettük a száját” –– 

írja. Farley perceken belül elhalálozott. 

Az 1800-ban vízre bocsátott HMS 

Arab orvosa is az alkoholra esküdött, 

Thomas Sappen azonban nagyobb si-

kerrel alkalmazta a rumot, mint kol-

légája a brandyt. A pók- és skorpiócsí-

pés helyén alkalmazott szesz szinte 

minden esetben elérte a kívánt ered-

lalkoztatást és a kutatás-fejlesztést 

élénkítô intézkedések, valamint a me-

zôgazdasági kiadások tették ki –– derül 

ki a dokumentumból.

A 2009. évi költségvetés több mint 30 

százalékát a gazdasági fellendülésre 

és növekedésre fordítottuk –– közölte 

Janusz Lewandowski uniós költség-

vetési biztos. A tôkeáttételi hatásnak 

köszönhetôen minden, a régióinkba 

befektetett euró kétszeresen-három-

szorosan térül meg. Az uniós költség-

vetés tehát nem elhanyagolható kéz-

zelfogható eredményekkel jár.

Nominális értelemben Lengyelország 

volt az uniós költségvetés tavalyi nyer-

tese, ugyanis 6,5 milliárd euróval több 

forrást kapott, mint amennyit befize-

tett. 2009-ben Magyarország ismét 

profitált az uniós költségvetésbôl, mi-

vel a kifizetések 2,7 milliárd euróval 

haladták meg az ország közös kasszába 

történô befizetéseit. Eközben Csehor-

szág és Románia szintén (nettó szinten) 

1,8 milliárd eurót nyert az uniós költ-

ségvetésbôl.

A GDP-hez viszonyítva ugyanakkor 

Litvánia volt a legnagyobb „kedvezmé-

nyezett”, mivel 1,5 milliárd euróval 

több forrást kapott a közös kalapból, 

mint amennyit befizetett, ez nemzeti 

össztermékének 5,7%-ára rúg.

A legnagyobb nettó befizetô ezúttal is 

Németország volt a maga 8,1 milliárd 

eurós hozzájárulásával. De Svédor-

szág, Dánia és Hollandia a legnagyobb 

befizetôk között volt tavaly.

A jelentésbôl az is kiolvasható, hogy a 

dél-európai államok egyre kevésbé 

profitálnak az uniós kasszából, miután 

egyre gazdagabb országokká válnak 

és így kiesnek a támogatások körébôl. 

Spanyolország például 2009-ben 1,8 

milliárd eurónyi nettó támogatást ka-

pott az EU-tól, miközben 2005-ben ez 

az összeg 6 milliárd euróra rúgott. Az 

Olaszországnak történt nettó kifizetés 

ez idô alatt 4,1 milliárdról 2,2 milli-

árdra apadt –– mutat rá a Reuters.

* * *
Három magyar külképviseleten is ad 

ki Magyarország Szlovákia nevében 

vízumot, errôl állapodott meg buda-

pesti látogatásán Mikulás Dzurinda 
szlovák külügyminiszter magyar part-

nerével, Martonyi Jánossal –– közölte 

a Külügyminisztérium. A tárcánál el-

mondták: a két külügyminiszter által 

aláírt vízum-képviseleti megállapodás 

értelmében a jövôben a helyi állam-

polgárok a szaúd-arábiai Rijád, a mol-

dovai Chisinau és az albániai Tirana 

magyar külképviseletéhez fordulha-

tnak, ahol Szlovákia nevében állíthat-

nak ki schengeni vízumokat a képvise-

letek. Egyelôre nem tudni, pontosan 

mikor lép életbe az együttmûködés.

A Külügyminisztérium még 2009-ben 

nevezte alapvetô külpolitikai érdek-

nek, hogy a schengeni tagállamokkal 

sikerüljön megállapodni a vízumképvi-

seletrôl olyan városokban, ahol nincs 

magyar diplomáciai vagy konzuli kép-

viselet.

Egy 2009-es megállapodás értelmé-

ben például Finnország perui, nicara-

guai és tanzániai külképviseletén ma-

gyar vízumot is lehet igényelni, Isz 

tambulban pedig Magyarország Észt-

országgal és Szlovéniával nyitott kö-

zösen uniós vízumközpontot, ugyan-

csak 2009-ben. A visegrádi négyek 

––– Magyarország, Szlovákia, Csehor-

szág és Lengyelország –– 2010. már-

ciustól a fokvárosi Visegrád Házban 

közösen, egymást hetenként váltva lát-

ják el a diplomáciai és konzuli felada-

tokat.

Karel Schwarzenberg cseh külügy-

miniszter idén augusztusban Buda-

pesten szintén arról tárgyalt magyar 

partnerével, hogy a Cseh Köztársaság 

és Magyarország közösen mûködtet-

hetne diplomáciai képviseleteket, miu-

tán Prága takarékossági okokból több 

nagykövetsége bezárásáról döntött.

Mikulás Dzurinda találkozott Orbán 
Viktor kormányfôvel, Kövér László 
házelnökkel, valamint Schmitt Pál ál-

lamfôvel is.

MEGHÍVÓ
Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség 

hagyományos ebédjét 
október 17-én vasárnap d.u. 12.30-kor rendezi

a Magyar Központ Ifjúsági termében,
(760 Boronia Rd. Wantirna)

ahol szeretettel várja Önt, kedves családjával és 
barátaival együtt.

Az erdélyi vendégszeretettel megrendezett 
háromfogásos ebéd 28.00 dolláros egységárban 

(családjegy $65.00), kiváló lehetôséget nyújt réglátott 
barátok és ismerôsök találkozására.

Gazdag tombola, többek között; 
vacsora 2 személyre a Korona Csárdában 

és egy magyar különlegességekkel megrakott kosár.
Bôvebb felvilágosítás és asztalfoglalás;

Gyôri Izuka 9801 1926 Fazakas Lola 9877 9598
Bálint Kálmán 9794 6429

Az ebéd tiszta bevételét az erdélyi iskolák, árvaházak és az
általunk ösztöndíjazott diákok megsegítésére fordíjuk.

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
NE HAGYD ELVESZNI ERDÉLYT ISTENÜNK

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

LÁSZLÓ
MAGÁNNYOMOZÓ
Személyes ügyek vizsgálása, 

diszkrét bizonyíték kezelések, 
ügyfélképviselet.
P.O. Box 4021 

GEELONG 3220 Victoria
mob: 0451 146-665

vagy mob: 0415 147-864
web cím: www.laszlopi.net/contact

Email: info@laszlopi.net 

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és 

akkreditált fordító 
(NAATI No: 22224): 

Hajdu Gábor, 
email:

gh@netspeed.com.au,
telefon:

0423-893-206
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„Fölvittek Péter Gáborhoz, aki a 

nagy íróasztal mögött ült a bôrfotel-

jében, kínált nekem helyet, cigarettát, 

alkoholt, minden fenét fölajánlott. 

Elôtte egy dosszié feküdt a nevemmel, 

jó nagy dosszié. Miután engem is te-

gezett, természetesen visszategeztem, 

és megkérdeztem, hogy olvastad-e. 

Azt mondja: „Nem olvastam, de bele-

néztem.” Mondom: „És van benne va-

lami értelmes, kézzelfogható vád el-

lenem?” Azt mondja: „Nincs.” Modom: 

„Nagyszerû, ez azt jelenti, hogy 

kikerülök innét.” Azt mondja: „Nem, 

behoztak, és itt is fogsz megdögleni!” 

Azt mondom erre: „Miért?” 

Azt mondja: „Mert rád nincs szükség. 

Hülyékre nincs szükség.” Mondom: 

„Miért volnék hülye?” Amire ô átnyúl 

az íróasztalon, mert ingben ültem ot-

tan, csupa véresen, föl volt szaggatva 

az ingem, megráz engem, és azt mond-

ja: „Te ne volnál hülye, aki Amerikából 

hazajöttél ebbe a szarba?” 

Faludy György
A hetvenes évek végén Vigh Ká-

rolyt, a Nemzeti Múzeum fômunka-

társát magához kérette az igazgató, 

Fülep Ferenc. Kiderült, valójában 

nem ô kívánt beosztottjával beszélni, 

hanem az irodájában tartózkodó két 

ismeretlen elvtárs, akik a Belügymi-

nisztérium tisztjeként mutatkoztak be. 

Vigh Károly Bajcsy-Zsilinszky Endre 

életének és munkásságának kutató-

jaként, illetve a nyilas-hatalomát-vé-

telrôl éppen ekkortájt napvilágot látott 

Ugrás a sötétbe címû könyve révén az 

ismertebb történészek közé tartozott.

Az „illetékes” elvtársak voltaképpen 

illetéktelen látogatására nem a meg-

jelent írások szolgáltattak ürügyet, 

hanem az a téma, amellyel Vigh 

Károly csak úgy „mellékesen” foglal-

kozott egy ideje: Recsk, a recski kény-

szermunkatábor, a recski foglyok. Az 

utóbbiakra név szerint az irányította a 

figyelmet, hogy nyugdíjazásukkor 

nem számították be az internálás so-

rán Recsken töltött éveket. A pártköz-

pontból kézi vezérelt emlékezetkiesést 

azzal indokolták, hogy Recsk mint 

olyan nem volt. Ugyanezen oknál fog-

va ajánlották a belügyis elvtársak is 

Vigh Károlynak elôbb szépen kérve, 

majd fenyegetôen, hogy ne foglalkoz-

zék azzal, ami nem volt, nincs és nem 

is lesz. Ezzel mintegy „a fennálló rend” 

örökkévalóságába vetett hitüket is 

kifejezésre juttatták, vagyis azt, hogy 

a Kádár-rendszer nem csupán az 1956-

ról kialakított hazugság (agyag)lábain 

áll, hanem a recski láger megszerve-

zésének és embertelen mûködtetésé-

nek szemérmes mindennapi tagadásán 

is.

A (gumi)botcsinálta történész szak-

értôk Nemzeti Múzeumban tett ké-

retlen látogatása után jó fél évtizeddel, 

1986 októberében a Mozgó Világ 

hasábjain interjú jelent meg Zimányi 
Tiborral, az antifasiszta fegyveres 

diákellenállás egyik vezetôjével recski 

éveirôl. Az egyetemi hallgatóként 

1948-ban letartóztatott Böszörményi 
Nagy Géza, aki maga is megjárta a 

recski poklot, ekkor már készült arra, 

hogy Gyarmathy Líviával együtt 

dokumentumfilmben állít emléket 

Recsknek, a recski áldozatoknak. E 

munkafolyam elsô látható része Fa-
ludy György életébe ágyazva mutatta 

be a recski lágert 1988 februárjában. 

Pontosan egy évvel késôbb vetítették 

le a Recsk, 1950–1953 –– Egy titkos 

kényszermunkatábor története címû 

dokumentumfilmet. A benne szereplô 

interjúkból válogatás jelent meg az 

Alföld címû irodalmi folyóiratban, 

majd a filmbeli fôcímmel 1990-ben 

A több hullámban letagadott láger: Recsk 
kötetben is. A beszélgetések teljes 

egészében –– a kötetbôl kimaradt in-

terjúkkal, interjúrészletekkel kiegé-

szítve –– 2005-ben a második, bôvített 

kiadásban láttak napvilágot a Szép-

halom Könyvmûhely gondozásában. 

Azóta már megjelent a harmadik kia-

dás is.

Ma gyakran halljuk, hogy ne fesze-

gessük a múltat, összpontosítsunk in-

kább a jelen feladatainak megoldására. 

Amíg Recsk, a szovjet gulág, a náci 

haláltáborok és tanulságaik nem tuda-

tosulnak a magyar társadalomban, na-

ponta beszélni kell róluk! Éppen emi-

att a Recsk, 1950–1953-nak –– szûkebb 

válogatásban –– középiskolásoknak 

ajánlott olvasmányként évente meg 

kellene jelennie, hogy a jövendô „ille-

tékesei” ne tudják megalázó, ember-

pusztító létét letagadni. A tagadásra 

áttételesen ugyan, de a rendszervál-

tozás után is komoly kísérlet történt. 

Emlékezetes, milyen felháborodást 

váltott ki, hogy a Kuncze Gábor 

vezette Belügyminisztérium személy-

zeti fôosztályának vezetôje, Császár 
Józsefné igazolást adott ki arról, hogy 

az „ÁVH vizsgálati osztályán 1950 és 

1952 között nem volt megengedett a 

gyanúsítottak bántalmazása”. A hazug-

ságot tartalmazó belügyminisztériumi 

dokumentumot –– mint errôl annak 

idején a Magyar Nemzet is beszámolt 

–– az 1956 óta Ausztráliában élô Vajda 
Tibor egykori ÁVH-s ôrnagynak cí-

mezték, akit áldozata, az auschwitzi 

haláltábort is megjárt Bárdy Magda 

1993-ban Sydneyben felismert, s bo-

csánatkérésre szólított fel. Ezt Vajda 

megtagadta tôle, mondván, sohasem 

volt az ÁVH tagja, amit késôbb azzal 

kívánt bizonyítani, hogy a Császár 

Józsefné által szignált dokumentumot 

lobogtatta, miszerint Bárdy Magda és 

férje kihallgatója nem Vajda Tibor 

volt. Pedig az volt, s Bárdy Magda 

férje, a feltehetôen agyonvert Somo-
gyi István haláláért is felelôsség 

terhelte. (A házaspár letartóztatásának 

igazi oka: veszprémi házuk elkobzása a 

megyei párttitkár részére.)

Amit a rendszerváltozást követôen a 

Császár Józsefné által kiállított doku-

mentum tagadott, arra valójában már 

a Nagy Imre-kormány alatt fény de-

rült, amikor Vajda Tibort „foglalkozása 

során elkövetett, halált okozó súlyos 

testi sértés bûntettében és folytatóla-

gosan elkövetett társadalmi tulajdon 

elleni bûntettben” vétkesnek találván 

hatévi börtönre ítélték. Kérdés, hogy 

1956-ban Vajda mi módon szabadult és 

került ki Ausztráliába.

Kár, hogy a rendszerváltó belügymi-

niszter, a Belügyminisztérium fô- és 

alhivatalnokai nem olvasták a Recsk, 

1950–1953 elsô kiadását. Annak ugya-

nis minden egyes interjúja cáfolata 

Császár Józsefné dokumentumának az 

ÁVH humánumáról. A közgazdaság-

tudományi egyetemet végzett és 1948-

as letartóztatásakor az Országos Árhi-

vatal statisztikai osztályán miniszteri 

osztálytanácsosként dolgozó Sztáray 
Zoltán így vall meghurcoltatásáról: 

„Két ôrrel átvittek egy másik szobába, 

ahol négy tagbaszakadt ember állt, 

kettejük kezében gumibot. Alig léptem 

be, kettô elkapta a karomat, letepertek, 

lerángatták a nadrágomat, letépték a 

cipômet, hasra fektettek, és elkezdtek 

verni. Verték a fejemet, a nyakamat, a 

hátamat, a meztelen alsótestemet, a 

talpaimat. A széken ülve lenéztem, 

mind a két talpam alatt vérnyomok 

voltak…” Sztárayt arra akarták rá-

venni: ismerje el, hogy 1948 tavaszától 

kezdve összeesküdött az államrend 

megdöntésére.

Az 1945 után csillésként, majd kômû-

vesként dolgozó, 1950-ben párttitkárrá 

avanzsált, de röviddel ezután letar-

tóztatott Gortva Gyula így emlékezett 

vissza: „Addig ütöttek-vertek, míg a 

határozatot, amit ôk megmondtak, alá 

nem írtam, amely azt tartalmazta, 

hogy demokráciaellenes tevékenysé-

get fejtettem ki. És ha nekem azt 

mondták volna, hogy én öltem meg 

Napóleont, megmondom én úgy, 

ahogy van, el kellett volna vállalnom, 

mert addig ütöttek-vertek, míg én a 

jegyzôkönyvet alá nem írtam.”

A buchenwaldi, majd bergen-belseni 

haláltábort túlélt Steiner Gyulát, aki 

rövid ideig az ÁVH-nál is szolgált, 

azzal a váddal tartóztatták le, hogy 

amerikai kém. (Gumibottal beszélték 

rá a kémkedésre.) Ô meséli el, hogy 

Recsken többek között egy Csepeli 

nevû ávós tizedes verte –– igazi neve 

Petrovics ––, akit érdemeiért a Kádár-

korszakban kiküldtek katonai attasé-

nak a párizsi magyar nagykövetségre.

Györgyey Ferenc Aladárt végzett 

mûvészettörténészként tartóztatták le 

azzal a váddal, hogy –– a változatosság 

kedvéért –– De Gaulle tábornok kémje. 

A vele készített interjúsorozatban egy 

nem mindennapi bátor döntésérôl is 

beszámol: „Én nehezen bírtam a ve-

rést, összehúztam magamat, ha csak 

lehetett, talán gyáván is viselkedtem, 

de volt egy pont, amikor kísértésbe 

estem, hogy hôs legyek. A következô 

volt a helyzet. Éjszaka közepén visz-

nek, félig agyonverve, valahova a 

zárkámból. Persze nadrágszíjam nem 

volt, úgyhogy fogtam a gatyámat, 

cipôfûzôm nem volt, tehát botladozva 

slattyogtam, és hát nem a legjobb 

gondolatokkal. Voltak már éjszakai 

tapasztalataim. De most egy olyan 

helyre értünk, ahol még sohasem vol-

tam. Hatalmas tölgyfa ajtó, elegáns, 

nagy iroda. És ott ül Péter Gábor. Rám 

néz, azt mondja: »Mi az, fél? Megver-

ték?« És abban a pillanatban futott át 

az agyamon, hogy ô talán nem is tudja, 

hogy micsoda disznóságokat, kegyet-

lenségeket követnek el a nevében. 

Tudod, ahogy az iskolában tanultuk 

ezeket a dolgokat, hogy a császár, a cár 

vagy a király nem is tudta, hogy mit 

csináltak a nevében. Én eszement, 

ilyen gondolat! Szóval gondoltam, 

hogy Péter Gábor nem tudja ezeket a 

dolgokat. És bár veszélyes rám nézve, 

hogy én ezt neki elmondom, de elmon-

dom. Mert ezzel talán megmenthetem 

mások életét, szóval az volt bennem… 

most igen, most hôs leszek. És mond-

tam, hogy igen, megvertek, kínoztak, 

és másokat is, és ilyet a XX. században 

emberekkel… Péter Gábor még csak 

rám sem nézett, és azt mondta: »Meg-

verték? Biztosan megérdemelte.«”

Persze Recsken nem csupán verték 

az embereket. Gyakori volt a gúzsba-

kötés, és elôfordult a vesszôfutás is. 

Dr. Benkô Zoltán szerint „a gúzsba-

kötést 1951 nyarán vezették be a recs-

ki táborban. Lényege az volt, hogy az 

embernek a kezét csuklóban és boká-

ban öszszekötik. Általában két órára 

volt megszabva. Egyszer, ez a második 

büntetôbrigádban volt, kaptam napi 

ötórai gúzsbakötést, egyszeri megsza-

kítással.” Steiner tanulságos összeveté-

seket tesz a „rendszerfüggô” gúzsbakö-

tések között: „Én a Horthy-hadseregben 

munkaszolgálatos voltam. Nagykáta 

mellett volt egy hadirepülôtér, mi 

gyeptégláztunk ott. A repülôsök csem-

pészték ki feketén a leveleinket, mert 

nekünk tilos volt a levelezés. Egyszer 

egy repülôs kiskatona lebukott. Nem 

tudom, vele mit lett, de öt munkaszol-

gálatos borzasztó ítéletet kapott: két 

óra gúzst. Két óra hosszat voltak gúzs-

ba kötve, és állandó orvosi felügyelet 

alatt, mert az orvos végig ott volt ve-

lük. A horthysta hadseregben, amit én 

nem védek, mert nagyon is távol állt 

tôlem, mert én csak munkaszolgálatos 

páriája lehettem, de a gúzsba kötöttek 

mellett akkor is ott volt az orvos. Itt, 

Recsken, a fogdafolyosón csak egy 

ÁVH-s szakaszvezetô, az is élcelôdött 

meg gúnyolódott velünk, gúzsba kö-

töttekkel.”

Legtragikusabb következménye 

Kiss Dániel joghallgató gúzsbaköté-

sének lett, amelyre az érintett így 

emlékezik vissza: „Szomszédom Óno-
di Mihály volt, aki a szegedi tanya-

világból került hozzánk, egy közép-

korú, nagyon jellemes, aki mindent 

eltûrt szó nélkül, és az egyik ôszi reg-

gel hiába szóltam hozzá, nem válaszolt. 

Éhen halt. A másik szomszédom Csík 
Mátyás volt, akihez csak ennyit 

szóltam: »Úgy látszik, innen soha nem 

fogunk elkerülni« –– mert annyira 

elkeserített Ónodi halála. Csík Mátyás 

engem beárult a parancsnokságnál, és 

ennek következtében kétheti éjszakai 

fogdát kaptam, minden éjszaka kétó-

rás gúzsbakötéssel.

És a hetedik éjszakán, 1951. október 

31-én a fogdán a dobkályhához kerül-

tem, ahol egy általunk Viplának neve-

zett ávós tizedes a kályhához fordított. 

A kályhát megrakta, és két órán 

keresztül –– annak ellenére, hogy fi-

gyelmeztettem, kértem, a társaim is 

figyelmeztették, mert érezték, hogy 

pörkölôdik a kezem –– nem vett el a 

kályhától, hanem elégette a kezemet. 

Mikor szóltak, hogy vegyen el a kály-

hától, szokása szerint káromkodással 

válaszolt, és az ajtóban állva nézte a 

csillagos eget, míg a kezem pörkölô-

dött. A Batthyány téri rabkórházban 

találkoztam elôször a Gáti Béla nevû 

ávós sebésszel, ôrnagyi rangban volt, 

aki megdöbbenten hallgatta, hogy mi 

történt velem, és közölte, hogy nem 

tudja megmenteni a kézközépcson-

tokat, mert teljesen el vannak rohadva.  

Miután Gáti a kezemet levágta, ami 

egy borzasztó lelki érzés, és a kezemet 

a vödörbe dobta, akkor azt mondta, 

hogy maga sem fog többé zongoráz-

ni.”

Dr. Tóth Géza, a Meteorológiai 

Intézet munkatársa azért került 

Recskre, mert „egy meteorológiai 

jelentésében bemondta, hogy északke-

let felôl súlyos viharfelhôk közelednek 

hazánk felé. Arról fogalma sem volt, 

hogy mikor ezt az idôjárás-jelentést 

kiadta, egy szovjet páncéloshadosztály 

érkezett be vonattal Magyarország 

területére…”

Kárpáti Kamilt, a költôt tiltott ha-

tárátlépési kísérletért tartóztatták le 

1949 májusában, mert középiskolás 

diákként hivatalos kérvényt nyújtott 

be, hogy Olaszországban képzômûvé-

szetet tanulhasson. Ôt 1951 augusztu-

sában hetedmagával kiemelték Recsk-

rôl, s 1952 márciusában katonai 

bíróság elé állították. (Jóllehet hetük 

közül senki se volt katona.) Hogy az 

ellenük felhozott képtelen vád mi volt, 

azt Kárpáti Kamil az alábbiakban 

ismerteti: „Az, hogy mi át akartuk ven-

ni a hatalmat Recsken. Le akartuk 

fegyverezni az ôrséget, utána azzal az 

ürüggyel, hogy fegyenclázadás tört ki, 

oda akartunk csalni más államvédel-

mis, illetve katonai alakulatokat. Eze-

ket az odacsalt alakulatokat is, ugye, le 

akartuk fegyverezni, aztán be akartuk 

öltöztetni a recski tábor lakóit, aztán 

elindulni a teherautóikon, irány Bu-

dapest, elfoglalni a fôváros katonai 

szempontból legfontosabb pontjait, 

rádiót, minisztériumokat és így tovább 

és így tovább.” Witold Gombrowicz 
tollára való téma: a XX. század legab-

szurdabb drámája születhetett volna 

belôle. Kárpátiék számára azonban ez 

valóságos dráma volt, mert az ügyész, 

„egy rezgô tokájú, pirospozsgás, rette-

netesen buta ember” a legsúlyosabb 

büntetés kiszabását kérte rájuk.

Az interjúkötetbôl egyértelmûen ki-

derül, hogy a Rákosi-rendszert elké-

pesztô ostobasággal elegyes fondorla-

tos aljasság, a különbözô szintû 

döntéshozók vakhite és páni félelme 

mozgatta. A Recsk, 1950–1953 hely-

zeteket és sorsokat szembesít: a rabok 

és rabtartóik sorsát, a besúgókét és 

besúgottakét, a tartásukat pillanatra 

fel nem adókét és azokét az ôrökét is, 

akik meg tudták ôrizni emberségüket. 

(Utóbbiak kevesen voltak.) Az egykori 

rabok közül többen önkéntelenül mér-

legre helyezik a két totális rendszert: a 

nácit és a kommunistát. Éles fényben 

teszi ezt Nyeste Zoltán mérnök, az 

antifasiszta diák-ellenállási mozgalom 

tagja: „Politikai fogoly voltam az 

Andrássy út 60.-ban 1944 végén is meg 

1948-ban is. Szálasi meg Hitler és 

Rákosi meg Sztálin alatt is. És meg kell 

mondjam, hogy a két társaság között 

nincs különbség. Az ávós nyomozók 

éppoly kegyetlenek voltak, mint a ná-

cik és a nyilasok, és fordítva. De: egy 

különbség mégis volt. A náci nyomo-

zók azt akarták tudni, amit elkövettem, 

kínoztak, de tényeket akartak. Az ávó-

sokat nem érdekelte a valóság, nem 

arra vallattak, amit elkövettél, hanem 

azért kínoztak, hogy vállald el, amit ôk 

kitaláltak. Egy elôre kitalált, megterve-

zett abszurd bûnt akartak a nyakadba 

varrni.”

A Recsk néven ismert elsô hazai 

kommunista lágert a Belügyminisztéri-

umtól teljesen függetlenedô Államvé-

delmi Hatóság állította fel szovjet 

mintára 1950 ôszén. Személy szerint a 

magyarul rosszul beszélô NKVD-

ezredes, Garasin Rudolf adaptálta az 

általa jól ismert gulágrendszert, amely 

Magyarországon mintegy harminc 

tábort foglalt magába. (Érdekes volna 

tudni, hány Garasin utca van még ma 

is hazánkban…) A lágerszervezôk arc-

képcsarnokában persze ott láthatók 

többek között Péter Gábor ÁVH-altá-

bornagy és Décsi Gyula ÁVH-ezredes, 

Princz Gyula és Bánkúti Antal ôrna-

gyok fotói is.

Recsk létrejöttéhez hozzájárult az a 

tény is, hogy a különféle koncepciós 

perek számára letartóztatottakat, de 

valamilyen oknál fogva bíróság elé 

nem állítottakat nem helyezték sza-

badlábra… Azokat sem, akiket azért 

tartóztattak le, hogy javaikat bírósági 

ítélet nélkül megszerezzék. Meghatá-

rozatlan ideig internálták ôket. (Tör-

vényesen ezt csak hat hónapig lehetett 

volna.) A különféle nem kommunista 

szervezetek, pártok befolyásos vezetô-

inek, hangadóinak (feltételezhetôen 

majdani hangadóinak) internálása is 

az illetô által képviselt szervezet, kö-

zösség, párt megfélemlítésének eszkö-

ze volt. A recski lágerbe elhurcoltak 

számottevô csoportját alkották a jobb-

oldalisággal vádolt szociáldemokraták, 

akik ellenállást tanúsítottak a Szociál-

demokrata Párt és a Magyar Kom-



munista Párt 1948-ban bekövetkezett 

egyesítésével kapcsolatban. (A fogva 

tartók számára a horthysta csendôr-

altiszt és a szociáldemokrata pártve-

zetô egyaránt „rohadt fasiszta” volt.) 

Külön figyelemmel válogatták ki és 

tartóztatták le azokat, akik a néme-

tekkel szembeni ellenállási mozgalom-

ban részt vettek. Mintha az új diktató-

rikus hatalom attól tartott volna, hogy 

akik a kilátástalan körülmények között 

is vállalni merték a harcot, azok el-

szántságuk miatt a jövôben is veszé-

lyesek lehetnek. A visszatérô vád: 

kémkedés, hazaárulás, az államrend 

megdöntésére szôtt összeesküvés, 

szabotálás stb.

Az 1950 ôszén mintegy hatszáz „in-

ternáltat” számláló Recsk 1951 tava-

szára már több mint ezerkétszáz rabot 

foglalkoztatott. Többségük kétkezi 

munkás volt. E társadalmi összetétel 

okára a kötetben a következô válasz 

található: „Ezek az egyszerû emberek 

olyan etikus értékrend szerint éltek, 

amely a hagyományos európai kultú-

rában gyökerezik, és homlokegyenest 

ellenkezik a sztálini ember magatar-

tásával, amelyet nem a humánum 

vezérel, hanem az osztályharc célsze-

rûsége, a párt iránti tökéletes hûség és 

alávetettség.”

A foglyok meg voltak gyôzôdve ar-

ról, hogy Recsk megsemmisítôtábor. 

Ezt erôsítették bennük a parancsnokok, 

ôrök megjegyzései is: „innen nem ke-

rültök ki élve”, „a kányák, amikor ha-

zaviszik a csontjaitokat, akkor mentek 

ti innét haza”. A nehéz fizikai munkát 

végzô rabok, akiknek napi kalóriaszük-

ségletük négy-öt ezer kalória volt, 

1200 kalóriát tartalmazó ételt kaptak. 

Ez csak kétszáz–négyszáz kalóriával 

volt több, mint amennyit az auschwitzi 

foglyoknak elôírtak. Ezzel kapcsolat-

ban jegyzi meg Nyeste Zoltán: „A 

legszörnyûbb nem a kínzás, nem a 

verés, nem a végkimerülésig hajtott 

munka, hanem az a rettenetes éhezés, 

amikor az ember már egy éve, már két 

éve nem lakott jól.” Hoyos János 

doktor így beszélt az éhezésrôl: „Olyan 

fokú lett Recsken, hogy mindenki 

mindenre hajlandó volt, hogy valamit 

egyen. Mindenféle füvet megettünk. 

Nagyon segített nekünk az akkori 

kocsis, aki állatorvos volt civilben, 

mert hagyta, hogy mi ellopjuk a zabot, 

amelyben melasz volt a lovak számára, 

és akkor melaszt ettünk, hogy pár 

kalóriára szert tegyünk.”

A helyzet azt követôen változott meg 

némileg, mikor Michnay Gyula meg-

szökött, kijutott nyugatra, s hónapok 

múltán a Szabad Európán át sikerült 

hírt adnia Recskrôl, s ennek kapcsán 

hatszáz fogoly nevét is beolvasták. 

(Persze nyugaton tudtak Recsk és a 

többi magyarországi láger létérôl.)

Érzékelhetô „kalóriamennyiséget” 

adott –– és ezzel a túlélés esélyét 

növelte –– az a szellemi töltekezés is, 

amelyhez a rabok különbözô „éjszakai” 

elôadások szervezése és hallgatása 

révén jutottak. Ennek kapcsán jegyzi 

meg Egri György, a Szociáldemokrata 

Párt ifjúsági mozgalmának háború 

utáni vezetôje, hogy az a meggyôzôdés 

alakult ki bennük, miszerint „a szel-

lemi élet pótolja az elvont kalóriákat, 

de mindenesetre olyan lelki tartást ad, 

amelyik a krízisen nagymértékben át-

segít”. A „szabadon választható szak-

mai tárgyakat” illetôen „nagy élmény 

volt az akkor még igazán kezdetleges 

lábon álló atomfizikáról hallgatni elôa-

dásokat Nyeste Zoltántól… Közgaz-

dasági elôadásokat hallgatni Jónás 
Páltól és dr. Sztáray Zoltántól, vagy 

ha éppen arra volt az embernek kedve, 

 2010. október 14.                                                 MAGYAR ÉLET                                                                    9. oldal 
akkor megrendelt estére magának egy 

operát, amit Czebe Valér, különben 

vezérkari százados, az elsô taktustól az 

utolsóig elfütyült.” Egri György 
hozzáteszi: „Én magam a költészetnek 

voltam a specialistája, talán még ma is 

el tudok 1500 verset mondani fejbôl. 

Görgey Guidó, aki kései leszármazott-

ja Görgey Artúr, a szabadságharc 

tábornoka testvérének, különben fog-

lalkozására nézve huszártiszt, tartotta 

a világirodalmi elôadásokat.” (Görgey 

Guidó tett kísérletet Szerb Antal 
megmentésére, amelynek részleteire 

is fény derül a kötetben.) „A legna-

gyobb mesélô természetesen Faludy 

György, a költô volt, aki nemcsak pél-

dátlan tudású és legalább öt tudomány-

ágban messze egyetemi szint fölött 

álló, hanem csodálatos meséket tudott 

mondani utazásairól a világ minden 

részében.” A fentebbiekbôl is kiderül, 

hogy Rákosiék micsoda szellemi pusz-

títást is végeztek az emberiséget bol-

dogítani vélt ideológiájuk jegyében.

Sztálin halála, majd Nagy Imre hata-

lomra kerülése a recski rabok számára 

meghozta a szabadulást. Nem minden-

kinek. Többek között dr. Hoyos 
Jánosnak sem, aki Magyarországon 

1948-ban elsôként végzett sikeres cse-

csemôszívmûtétet, de mert nem volt 

hajlandó belépni a pártba, kidobták a 

klinikáról. 1949 tavaszán azzal a váddal 

tartóztatták le, hogy nyugati hatalmak-

nak kémkedett. (Hogy melyiknek, az 

nem szerepelt a dokumentumban.) 

Recsken orvosként következetesen ki-

állt a rabok mellett, emiatt büntetôbri-

gádba került. 1951-ben onnan emelték 

ki, és vitték el Pestre, s a már ismert 

zavaros vád alapján tizenöt évi bör-

tönre ítélték. 1956-ban szabadult. Mi-

vel egy verés következtében elveszí-

tette térlátását, sebészként nem 

dolgozhatott. Belgyógyásszá képezte 

át magát, s az Egyesült Államokban 

így szerzett hírnevet.

Legtovább Tabódy István ült a 

recski foglyok közül: tizenkilenc évet. 

Tabódy a Ludovika Akadémia elvég-

zése után huszártisztként szolgált a 

második világháborúban. Igazolták, és 

átvették a honvédségbe, amelynek 

kötelékében 1947-ben századossá 

léptették elô. Pár héttel ezután letar-

tóztatták. Ô az, aki mindig ôszinte há-

lával gondolt Recskre: „Ha én nem 

kerülök ilyen körülmények közé, ak-

kor soha, semmilyen körülmények 

közt papnak nem mentem volna el. 

Minden cselekvés legvégsô pontja az 

Isten, és amikor az embert kínozzák, 

szörnyû érzés, úgy érezni, hogy az 

Isten tartja rajta a kezét.”

Tabódy Istvánt 1958-ban szentelték 

pappá. Földalatti szeminárium szerve-

zése és illegális papszentelés hamis 

vádjával 1961-ben tizenkét év börtönre 

ítélték, amelyet két hónap híján leült.

Binder Géza hatvani MÁV-pálya-

munkás és -váltókezelô, akit a Szociál-

demokrata Párt és a Magyar Kom-

munista Párt egyesülése után kizártak 

a pártból, majd 1950-ben letartóztattak 

és Recskre hurcoltak, így vall szaba-

dulásáról: „Énrám 1953. szeptember 

11-én került sor. Jött a táborparancs-

nok, a Tóth Gyula, és azt mondta, 

hogy emberek, maguk szabadok… A 

miniszterelnökünk felszabadította ma-

gukat.”

Nagy Imrének, a miniszterelnöknek 

ekkor még nem egészen öt éve van az 

életébôl. Ugyanaz a rendszer juttatja 

majd bitófára, amelyik Recsket létre-

hozta. 

Kovács István 
(Magyar Nemzet)

A Kossuth téri, a salgótarjáni, az egri 

és a tatai sortüzeknek, ártatlan emberek 

lemészárlásának máig nincs következ-

ményük

Egy olyan országban mûködött illegi-

tim kormány 1956-ban és késôbb egy 

ideig, a megtorlások idején, és hozott az 

emberi jogokat súlyosan megsértô, nép-

ellenes halálos ítéleteket, amely ország 

aláírta a genfi egyezményt is –– mondta 

a lapunknak adott interjúban Völgyesi 

Miklós, a Legfelsôbb Bíróság nyugal-

mazott bírája. Az emberiesség elleni 

bûnöket elkövetôket ezért kell felelôs-

ségre vonni. A tetteikért. Ezek a cselek-

mények ugyanis a hatályos nemzetközi 

jog szerint hivatalból is üldözendôk.

–– Egy korábbi nyilatkozatában hamis-

nak nevezte Biszku Béla védekezését, 

miszerint az 1956-os forradalom leve-

rését követô megtorlások során a halálos 

ítéleteket nem ô hozta, a büntetôeljárá-

sokba pedig belügyminiszterként nem 

avatkozott bele. Miért állította, hogy ez 

hamis?

–– Formailag, persze, igaz, hogy a 

megtorló ítéleteket a bíróságok hozták, 

csakhogy az igazságszolgáltatás csupán 

azt hajtotta végre, amit a politika elôtte 

már eldöntött. Ne feledjük, az állam meg 

a párt hatalma egy volt. Az akasztások 

pedig Biszku belügyminisztersége alatt 

történtek. A rettegett pártvezetô egy 

illegitim kormányban volt a megtorlások 

egyik irányítója. A Kádár-kormányt az 

ENSZ csak megalakulása után másfél 

évvel ismerte el, addig a világszerve-

zetben egy szovjet állampolgár képvisel-

te Magyarországot.

Wittner Mária igazsága
–– Ez utóbbi körülménynek van jelen-

tôsége abból a szempontból, hogy Bisz-

kut cselekedetei miatt bíróság elé állít-

sák?

–– Feltétlenül, hiszen egy olyan ország-

ban mûködött illegitim kormány, és ho-

zott az emberi jogokat súlyosan meg-

sértô, népellenes, halálos ítéleteket, 

amely ország aláírta a genfi egyezményt 

is. A hóhérokat ezért kell felelôsségre 

vonni. A tetteikért. Egyetértek Wittner 

Máriával abban, hogy a kommunista 

megtorlások irányítóinak a börtönben 

lenne a helyük, nem budai villákban. Azt 

azonban parodisztikusnak tartom, hogy 

a volt belügyminisztert nyilatkozata, a 

kommunizmus bûneinek tagadása miatt 

vonják felelôsségre. Csakis a tettei miatt 

kellene felelnie. Az emberiesség elleni 

bûnei miatt, amelyek a nemzetközi jog 

alapján nemcsak szankcionálhatók, ha-

nem hivatalból üldözendôk. A nemzet-

közi egyezmények szerint amikor az ál-

lam hatalma megvédése, megtartása 

érdekében a politikájával szemben al-

kotmányos keretek között tiltakozók el-

len veti be fegyveres erejét, méghozzá 

szisztematikusan és széleskörûen, akkor 

ez a cselekmény kimeríti az emberiesség 

elleni bûntettet. Ez történt 1956-ban.

–– És 2006-ban?

–– 2006-ban is ez történt, csak vala-

mivel „békésebb” eszközökkel, más tör-

ténelmi helyzetben tiporták lábbal az 

emberek alkotmányos alapjogát, a gyü-

lekezési jogot. A rendszerváltoztatás 

utáni igazságszolgáltatás legszégyentel-

jesebb esete, hogy százötven ember elô-

zetes letartóztatását rendelték el úgy, és 

fosztottak meg állampolgárokat szemé-

lyes szabadságuktól, hogy a másodfokú 

ítélet alapján kilenc kivétellel mindenkit 

szabad lábra kellett helyezni, mert nem 

álltak fenn az elôzetes letartóztatás kü-

lönös okai. Legalább ennyire döbbenetes 

az is, nincs arról hír, hogy a sorozatosan 

téves –– politikai elvárásra történô –– 

ítélkezési gyakorlatnak tudomásom sze-

rint nem voltak konzekvenciái a bírósági 

szervezetben és az Országos Igazság-

szolgáltatási Tanácsban. Sôt azt a cso-

A Biszku-féle ’56-os népi demokratikus igazságszolgáltatás 
portvezetô bírót, aki a futószalagon tör-

ténô letartóztatásokat instruálta, még a 

Juhász Andor-díj arany fokozatával is 

kitüntették, ami öt hónapi fizetéssel jár 

együtt, és más –– a megtorló ítélkezésben 

részt vevô –– bírák is elismerésben 

részesültek.

–– Maradjunk még Biszkunál és az öt-

venhatos megtorlásoknál. Milyen bizo-

nyítékai vannak annak, hogy a bíróságok 

nem voltak függetlenek?

–– Az Országgyûlés a „népi demokrá-

cia” paravánja volt, ezt ábrázolandó ül-

tettek bele például népmûvészt, tojás-

festôt. Trójai falóként beépítették a 

rendszerbe a törvényerejû rendeletet, 

amelyet az Elnöki Tanács hozott. A tör-

vényeket és a politikai döntéseket a párt 

politikai bizottsága, illetve a központi bi-

zottsága hozta meg, kimunkálása pedig 

az Igazságügyminisztérium törvényelô-

készítô fôosztályán történt. Ehhez iga-

zították a bírói, ügyészi apparátust, 

méghozzá úgy, hogy a felsô vezetôkkel 

kapcsolatosan a párt káderhatásköri 

megbízottainak vétójoguk volt a vezetôk 

kinevezésénél. 1957-ben a bírói kar tele 

volt olyan munkáskáderrel, akiket a párt 

a legalkalmasabbnak talált arra, hogy a 

népi demokráciát az igazságszolgálta-

tásban is védje.

— Amely, lássuk be, egy „ellenforra-

dalom után” nem volt egyszerû feladat. 

Ön lapunkban korábban már mesélt 

Marosán Györgynek 1957 januárjában 

a Legfelsôbb Bíróságon tett látogatá-

sáról…

— Igen, Marosán adta ki azt a paran-

csot, hogy „mától kezdve lövünk”, majd 

1957 januárjában a Legfelsôbb Bíró-

ságon a polgári bírókat is arra kötelezte, 

hogy részt kell venniük a forradalmá-

rokkal szembeni megtorló ítélkezésben. 

Voltak olyan bírák, akik nem voltak haj-

landók részt venni ebben a gyalázatban. 

Nevüket márványtábla ôrzi az LB épüle-

tében. A Kossuth téri, a salgótarjáni, az 

egri, a tatai vagy az újkécskei (ma Tisza-

kécske –– A szerk.) sortüzeknek, ártatlan 

emberek gyalázatos lemészárlásának 

máig nincs következményük.

–– A sortüzeket követôen, 1957 január-

jában lett Biszku belügyminiszter, aki 

kevesellte a halálbüntetések számát. 

Csak kevesellte, vagy ön szerint érdem-

legesen tett is azért, hogy többen la-

koljanak?

–– Leginkább itt érhetô tetten a Biszku-

féle védekezés hazugsága. Hiszen a bí-

rósági eljárások törvényessége megkér-

dôjelezhetô. Miféle igazságszolgáltatás 

az, ahol a bíró kötéllel fenyegetheti a 

vádlottat? A politika olyan jogpolitikai 

irányelveket –– titkos dokumentumban 

–– kényszerített a „független” bíróságok-

ra, amely szerint az osztályidegen, a 

rendszerellenes és a lumpen elemekre a 

törvény teljes szigorával kellett lesúj-

tani.

Tutsek Gusztáv, a vérbíró

–– Ebben aztán nem volt hiba. Melyek 

voltak a leglátványosabb esetek, amikor 

a politika, hogy Biszkut idézzem, „nem 

avatkozott be a büntetôeljárásokba”?

–– Miskolcon a forradalom kitörésekor 

felakasztottak egy embert, akit ÁVH-

snak néztek. Ebben az ügyben húsz 

embert állítottak bíróság elé, Tutsek 

Gusztáv közülük tizennyolcat halálra 

ítélt. A Legfelsôbb Bíróság nem volt elé-

gedett az ítélettel, ott még az elsô fokon 

életben hagyott kettôt is halálra ítélték. 

Egyszer egy ügyvéd a bíróság büféjében 

odalépett Tutsek bíróhoz, s azt mondta 

neki: „A védencemet halálra tetszett ítél-

ni, de én nem mondhattam el a védôbe-

szédemet.” Tutsek elôvette szobája kul-

csát, odaadta az ügyvédnek, s azt felelte, 

menjen be a szobámba, s mondja ott el.

–– Hogy bántak a független bíróságok 

a rendszer kegyeltjeivel?

–– Ennek érzékeltetésére két történetet 

mesélnék el. Az elsô a PEMÛ igazga-

tójának, egy igazi munkáskáder vezetô-

nek a története, aki eredendôen bôrön-

dössegéd volt. Ez a férfi a Fôvárosi 

Bíróság elnökének volt a kártyapartnere, 

a kivételezett bánásmódhoz ez bôven 

elegendô volt. Az igazságszolgáltatással 

azért gyûlt meg a baja, mert nemes egy-

szerûséggel egy újítást, amely kollégái 

munkáját dicsérte, a sajátjaként nyújtott 

be, s még 20 ezer forint újítási díjat is 

felvett érte. Ez nem kis összeg volt, ne-

kem, aki bíróként dolgoztam, csaknem 

egyéves fizetésem volt. Az igazgató 

ügyét én tárgyaltam, és csalás miatt egy 

év négy hónap letöltendô börtönbüntetést 

szabtam ki rá.

A rendszernek az is sajátossága volt, 

ha a politikának nem tetszett egy ítélet, 

akkor megalapozatlansági óvást lehetett 

benyújtani. Ebben az esetben is ez tör-

tént, így aztán a szabadságvesztést fel-

függesztett büntetésre enyhítették. A 

másik eset már a Kádár-korszak vége 

felé történt. Keserû Jánosné könnyû-

ipari miniszter friss jogosítvánnyal gá-

zolt halálra egy embert a Farkasréti 

temetô bejárata elôtt. Halálos gázolásért 

az akkori ítélkezési gyakorlat szerint 

fogházbüntetés járt. Keserûné azonban 

megúszta 30 ezer forint pénzbüntetés-

sel.

–– Munkáskáder bírók is hoztak halálos 

ítéleteket a megtorlások idején?

–– A munkáskáder bíróknak jogakadé-

miát kellett végezniük, ez afféle gyors-

talpaló volt. A forradalom egyik már-

tírjának, Mansfeld Péternek az 

ügyében például az a Bujdi Béla járt el, 

akinek ilyen jogakadémiai végzettsége 

volt. Mansfeld még fiatalkorúként állt 

bíróság elé, így ôt nem, csupán társát 

ítélte halálra Bujdi. Mansfeld 15 évet 

kapott. Az ügyész persze fellebbezett, 

mert bár Mansfeld proligyerek, ipari 

tanuló volt, de olyan módon jelentett 

veszélyt a népi demokráciára –– szólt az 

indoklás ––, hogy javíthatatlan, ezért rá 

halálbüntetés kiszabását kérték. Az 

ügyészi kívánalomnak Vágó Tibor bíró 

tett eleget, s megtalálva a jogi kiskaput, 

amellyel fiatalkorúságától el lehetett te-

kinteni, Mansfeldet halálra ítélte. Vágó 

bíró személyesen írt át a börtönparancs-

noknak, hogy az „ítéletet másnap reggel 

hajtsák végre”. A Biszku-féle jogállami 

ítélkezésekrôl annyit még, hogy a halá-

los ítéletet kiszabó büntetôbíróság a tár-

gyalás után átalakult kegyelmi tanáccsá. 

Tehát ugyanannak a bíróságnak kellett a 

kegyelmi kérelmeket elôterjeszteni, 

amely a halálos ítéletet is meghozta.

Tóth Ilona megkínoztatása
–– Egy balliberális jogszociológus 

nemrég Biszku védelmében úgy nyilat-

kozott, a „történelmi események megí-

télését az államnak nem szabad a bün-

tetôjog eszközeivel üldözni”. Akkor sem 

szabad, ha a „történelmi eseményeket”, 

a halálos ítéleteket jókora veréssel ké-

szítették elô?

–– Az elôkészítésrôl Tóth Ilona orvos-

tanhallgató esete jut az eszembe. Ôt 

annyit kínozták, hogy az igazságügyi or-

vos szakértô azt állapította meg, a talpán 

semmiféle fájdalmat nem érzett már. 

Az ordítozó, fenyegetôzô bíró látványa 

sem volt ritka jelenség. Egy alkalommal 

a vádlott a már említett Tutsek bíró 

tárgyalásán kitépte magát a fegyôrök 

fogságából, s bepancsolt egyet a hírhedt 

vérbírónak. Óhajt-e tovább tárgyalni, 

bíró úr? –– kérdezték tôle. Tutsek az 

inzultus ellenére sem kérte új bíró ki-

jelölését, zokszó nélkül halálra ítélte a 

vádlottat.

Bán Károly 
(Magyar Hírlap)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. október 17-én vasárnap d.e. 11 órakor

  ISTENTISZTELET
a Magyar Templomban

Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. North Fitzroy. 

(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló)

11 órától vasárnapi iskola

12 órakor ebéd a Bocskai nagyteremben

  12.30-tól presbiteri és nôszövetségi gyûlés

2 órától klubélet

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
 Minden kedden déli 12 órától Bibliaóra a Bocskaiban

A victoriai kerület lelkipásztora Dézsi Csaba
Lelkészi hivatal: 121 St. Georges Road,  North Fitzroy
Postacímünk: P.O. Box 1187 North Fitzroy, 3068

Az Egyház honlapjának címe:
www.hungarianreformedchurch.com

E-mail: dezsi@tpg.com.au
Telefon: (03) 9481-0771 

Mobile: 0414-992-653 (Dézsi Csaba lelkész)
9439-8300 (Csutoros Csaba fôgondnok)

 SPRINGVALE (VIC) 2010 október 17-én, du. 3 órakor
 ISTENTISZTELET

  Igét hirdet: Incze Dezsô 
a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Ave.)

KEW (VIC) 2010. október 17-én, de 11.30 órakor
ISTENTISZTELET 

Igét hirdet: Keresztesi Flórián László
Rathmines Rd. és Station St. sarok, East Hawthorn

SYDNEY STRATHFIELD(NSW)
2010.október 17-én, vasárnap de. 11.30 órakor 

ISTENTISZTELET, 
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.

 BLACKHEATH NSW
2010 október 16-án, szombaton du. 14.30 órakor 

ISTENTISZTELET
Igét hirdet Nt Péterffy Kund

Govett’s Leap Rd. Blackheath Uniting Church

CANBERRA (ACT)2010 október 17-én, vasárnap du, 16 órakor
 ISTENTISZTELET

 Igét hirdet: Péterffy Kund
Uniting Church, Brigelow St. és Mouat St. sarok

ADELAIDE (SA)2010. október 17-én vasárnap de. 11 órakor
 ISTENTISZTELET

 Igét hirdet Nt. Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden szerdán du. 2.30-kor BIBLIAÓRA

Mindenkit szeretettel hívunk

BRISBANE (QLD)2010. minden vasárnap de. 11 órakor 
ISTENTISZTELET

 a marsdeni Magyar Házban, 150 Fourth Avenue, Marsden

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
 .Minden hónap negyedik vasárnapján du. 2 órakor

 ISTENTISZTELET 

a St. Paul’s templomban St. Paul’s Terrace, Brisbane

Igét hirdet Nt. Kovács Lôrinc
GOLD COAST — ROBINA 

2010. minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor
ISTENTISZTELET

Igét hirdet Nt.Kovács Lôrinc 
Cottesloe Drive és University Dr. sarok. Robina

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

Felelôs szerkesztôk. C. és J. Csutoros
Postai címünk: P. O. Box 1187, North Fitzroy VIC. 3068

Telefon: (03) 9439-8300 — (03) 9481-0771

Ajándékként lapje meg rokonait, ismerôseit a nemrég megjelent „A North 

Fitzroy-i Magyar Református gyülekezet története, a MEGVALÓSULT 
ÁLMOK — Nt. dr. Antal Ferenc igehirdetéseinek tükrében.

 A könyv ára 20 dollár. Megvásárolható istentiszteletek után a Bocskai 

nagyteremben (123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy), vagy megrendelhetô 

postán. Küldje rendelését csekkel együtt a Hungarian Reformed Church, P. 

O. Box 1187 Nth. Fitzroy címre és adjon hozzá 5 dollárt a postázásra. 

A NORTH FITZROY- i gyülekezet 
október-november programja

Október 24-én vasárnap de. 10 órakor a Carlton-i temetôben egyházunk kiküldöttei és az ott 

megjelenô Egyesületek képviselôi elhelyezik a kegyelet koszorúit a Magyar Hôsök Emlék-

mûvénél.

Október 31-én Reformáció  Emlékünnepi Istentisztelet.. Úrvacsora közösség.

November 14-én a North Fitzroy Gyülekezet évi közgyülése (lelkész, fôgondnoki és pénz-

tári jelentések).

Rövid templomi áhítat, majd koszorúzás a Magyar Templom bejáratánál lévô 
„56” hôsi halottak és Mártirok Emléktáblájánál.

Azt követôen, a Bocskai Nagyteremben vacsorával egybekötött baráti beszélgetés.

A Hálaadó Gyülekzet
Október 3-án, ünnepelte 60 éves fennállását az ADELAIDEI MAGYAR 

REFORMÁTUS EGYHÁZ. Részletes beszámolónk jövô heti számunkban  

56os

Oktober 23 án szombat este
7 orátol a

Bocskai Nagy Teremben
123 St.Georges Rd.Nth.Fitzroy

Mindenkit szeretettel hivunk és várunk

KEÉ ZL ÉM SE

MAGYAR SZABADSÁG HARCRAMAGYAR SZABADSÁG HARCRA

az



  2010. október 14.                                           MAGYAR ÉLET                                                                    11. oldal    

3. rész

Óriási a meleg. Elhatározzuk, hogy 

leugrunk a Balatonra a gyerekekkel. 

Az autókölcsönzôben kiderül, hogy az 

automata váltós Golf napi dija 20 ezer 

forint, ami aznap több mint 100 dollárt 

jelent. Olcsóbb megoldás, ha unokaö-

csém vezeti a manuális Opel Astrát 

ami csak 7000 forintba kerül naponta. 

István szivesen vezet mert szeretne 

eljutni a zamárdi Balaton Sound fesz-

tiválra. Nincs nagy forgalom az uta-

kon, örülök hogy hétköznap megyünk. 

Balatonfüreden az Aqua Ház panzió-

ban szállunk meg. Bár bejelentettem a 

két kisgyermeket és a babakocsit is, 

mégis fent, a 3-ik emeleten kapunk 

szobát. Nincs más megoldás, cipelünk 

fel mindent, a csigalépcsôn. Lányom a 

Minimax-ot szeretné nézni a TV-n, de 

ez nem megy, mert az utolsó vendég 

magával vitte az elemeket a távirányí-

tóbol. Mindegy, úgyis szaladunk az 

Esterházy strandra. 

Szépen manikûrözött a gyep, kultu-

rált és kellemes a strand. Végigsétálva 

a soron, csoda magyar szememnek és 

fülemnek a „tejfölös lángos, fôtt kuko-

rica, csapolt sör, sült kolbász, rántott 

hal”. Fogynom kéne, de ez most kit ér-

dekel? Rendelek rendesen. 

Feleségem a színes pletykalapokat 

bújja és napozik. Kislányom órákon át 

túr az iszapban lapátjával, nagyon 

izgatott, mert találkozik kis magyar 

barátnôjével Ausztráliából, aki szintén 

Magyarországon nyaral. Én a strand-

vendégeket figyelem. 

Két család egyszerre érkezik. A mó-

dos család a strandbejáratnál talál-

ható, kiváló Borcsa étterembôl jön ki. 

Egyenesen a vízparton bérelhetô na-

pozóágyakhoz mennek pihenni, min-

denki külön ágyat bérel. A férfi nya-

kában vastag aranylánc, drága mobil-

telefonján azonnal telefonálni kezd, 

négycsillagos wellness hoteljük elô-

nyeit ecseteli valakinek. Leveti svájci 

karóráját, izzadó csuklójáról, luxusa-

utójának kulcsát melléje dobja, elter-

peszkedik. 

A kevésbé módos, másik család, egy 

fa alatt a gyepen keres magának he-

lyet. Fizikai munkában meghajlott 

hátú, vékony férfi cipekedik mindenki 

helyett. Letelepednek. Felesége ké-

sôbb térdig gázol a Balatonban, édes-

anyjával beszélget. Kisfia és kislánya 

felfedezô útra indul a parton, majd kis 

idô elteltével lihegve szaladnak vissza 

édesapjukhoz, csodálatos dolgokat fe-

deznek fel a bejárat melletti játékbolt-

ban. Az ember a pénztárcájába nyúl, 

majd egy külön rekeszbôl kivesz egy 

ezrest. Nem mondja hogy nincs, oda-

adja a pénzt a gyerekeknek, akik bol-

dogan elszaladnak. Máshol húzza meg 

a nadrágszijat. A hûtôtáskából elôke-

rül a névtelen, diszkontban vásárolt 

olcsó, import sör, házi paradicsom és 

paparika, az elôre elkészitett parizeres 

vizeszsemlével. Nem vesz ô magának 

ma itt semmit. Minden tiszteletem ezé 

az emberé aki kifakult fürdônadrág-

jában ül a régi kockás takarón. 

A vizparton megjelenik a csinos és 

elképesztôen fitt, vízi aerobic inst-

ructor hölgy és feszes rövidnadrágban 

elkezdi programját. Hangosan szól 

Lady Gaga legújabb száma, dübörög a 

Balaton. 

Mindenki boldog.

Estefelé visszaindulunk a szállásra. 

A Tagore sátány gyümölcsárusának a 

szeme sem áll jól, minden drága, az 

áfonya azonban nagyon szép, veszek 

egy dobozzal. Csak a szálláson derül ki 

hogy gondos kezek a szép szemeket 

felül rakták sorba, alatta pedig fony-

nyadt az áru. Mosolygok, tudtam hogy 

gazember! 

A sétányon mutatványosok, zenészek 

szórakoztatnak. A lemenô napkorong 

csodálatos fényt vet a tóra, a távolban 

halászcsónakok ringnak, a tihanyi 

apátság tornyaival a háttérben,a  lát-

vány lenyûgözô. Az idillt csak a ba-

latoni szúnyogok zavarják. Ez egy kü-

lön faj. Már a csípésük is fáj, könyör-

telenül támad mindegyik mint valami 

vadászgép. Csapkodok rendesen.

Ismét Budapestre utazom. A vonaton 

egyik utitársam egy értelmiségi, ká-

dárista hölgy. Kifejti hogy a Kádár 

rendszerben sokkal jobb volt a lét és 

közbiztonság és az ember, ha lassan is, 

tudott tervezni a jövôt illetôen. Kábító-

szer és fegyverkereskedôk sem voltak 

és bár a hatalmi rendszer abszolút 

volt, még a korrupció is kisebb volt 

akkor, mint ma. 

Én ha magyarországon tartózkodom, 

nem politizálok, mert próbálom jólé-

rezni magam, ráadásul sok szocialista 

érzelmû emberrel hoz össze a sors. 

Teljesen nyugodtan hozom fel ellenér-

veimet, míg a mellettem ülô, valószí-

nûleg jobboldali érzelmû utitársam 

alig tudja türtôztetni magát hogy 

közbe ne szóljon, látszik rajta, ahogy 

idegesen lapozza könyvét, hogy legszí-

vesebben kivágná a nôt az ablakon, 

véleményével együtt.

–– Asszonyom, amit Kádár és embe-

rei tettek, az legalább 30 évvel visz-

szavetette Magyarországot. Talán ezt 

ön is látja, így a rendszerváltás után 20 

évvel… –– udvariaskodom. Viszont 

még az én acélos idegzetemet is meg-

rendíti, mikor a Duna TV riportmû-

sorára gondolok. Egy idôs, szimpatikus 

bácsikáról van szó. Biszku Bélának 

hívják. 

Nagyon szép kort ért meg, egészség-

ben, kényelmes állami nyugdíjjal, so-

kat sportolt, vadászott és boldogan él 

ma is a budapesti Rózsadombon. Soha 

nem kérték számon. Megtudom hogy 

ô volt az 1956-os kommunista megtor-

lás egyik vezéralakja, húszezer em-

bert küldött börtönbe és 300 embert 

végeztetett ki. Sok, hosszú börtönbün-

tetést kapott szabadságharcoson kérte 

a „fizikai megsemmisítés” végrehaj-

tását, eredetileg 500-600 embert sze-

retett volna felakasztatni. 

Szemrebbenés nélkül jelenteti ki 

2010 nyarán a televízióban, hogy 1956-

ban ellenforradalom történt és hogy, ô 

akkor helyesen járt el. 

A szám tátva marad, hogy ma még 

ilyesmi létezik, de aztán úgy döntök, 

nem izgatom magam emiatt.

Budapesten borestet tartok, minôsé-

gi borkedvelôknek. Már vagy 20 éve 

foglalkozom borokkal, nagyon szép 

ausztrál Shiraz tételeket válogattam 

erre az alkalomra. Az est legjobb bora 

címért indul továbbá egy válogatott 

francia, és két magyar Syrah is. A 

közönség hozzáállásából úgy veszem 

ki, hogy szinte biztosak a francia és 

magyar borok gyôzelmében. Annál 

nagyobb a sokk, mikor mindhárom 

bor pillanatok alatt elvérzik az auszt-

rálok nagysága mellett. Sajnálom a 

dolgot, de azért örömömre szolgál, 

hogy a borokon át valamennyire be-

mutathattam Ausztráliát egy kisebb 

magyar közönségnek.

Az utcán sétálok este, aztán alig hi-

szek a szememnek. A frissen megnyílt 

„KISZ kocsma” kiskocsma elôtt me-

gyek el a városban. Lehet hogy a tu-

lajdonos szellemesnek gondolja ma-

gát, de én nem mosolygok. Pontosan 

tudom hogy a Kommunista Ifjúsági 

Szövetség milyen komoly szellemi 

károkat okozott az én generációmnak. 

Megtudom, mivel a vörös zászló tete-

jén lévô vörös csillagot levetették, egy 

sípot rakott a helyére a tulajdonos, 

nyitás elôtt. Itt, a régi rendszer panel-

lakásainak árnyékában, jól megy a 

hely. Fejcsóválva megyek tovább, 

Magyarországon a kommunizmusnak 

régen vége, de a nosztalgiázásnak 

nincs. A kommunizmus tartozékait ma 

egyébként úgy hívják hazánkban, 

hogy „retro”. Zaporozsec és Zsiguli 

modelleket árulnak, a TV ma is vetíti 

rendszeresen a kommunista korszak 

„sikerfilmjeit”. Fôtt kukoricát rágva né-

zem “A négy páncélos és a kutya”–t.

Máskülönben Szombathely ma szo-

cialista város, az október 3-i önkor-

Magyarország 2010 nyarán mányzati választásokra készülôdve a 

Fidesz jelölt poszterét több helyen 

eltorzítva látom. Postaládából kivett 

szabályos röplapot olvasok. A Fidesz-t 

és az országot tönkretevô esztelen 

politikáját most kell megállitani! — 

szólit fel a lap. Valamiért nem esik szó 

rajta az MSZP, az elmúlt 8 évben 

végrehajtott pusztításáról. 

Szeptember eleje van, utolsó napunk 

otthon. Búcsújándék a hideg szél, bo-

rús idô és a mindössze +13 C fok, 

megtapasztalom milyen lehet az októ-

ber vége. Egyedül ülök a kávézó tera-

szán, szülôvárosomat nézem.

Egy süteményt rendelek, sajnos régi 

és száraz. Nem szólok semmit a pin-

cérhölgynek. Belelapozok az újságba, 

az utcában ahol valaha laktam, két fér-

fi anyagi szóváltásba keveredett, kés-

sel mentek egymásnak. 

Errôl eszembe jut néhány nyári ese-

mény. 

A belvárosi mozit újitják fel. A kivi-

telezô „elfelejt” védôhálót felszerelni a 

magasban dolgozóknak. Egy talicskát 

toló munkás lezuhan. A mozi a felújitás 

alatt nyitva van, de nem sokáig. A kivi-

telezô megbontja a tetôt de nem szi-

geteli, így a másnapi esôzés óriási ká-

rokat okoz. 

A frissen nyílt Lipóti pékség üzletét, 

éjszaka frissen kirabolják. Motorosok 

fényes nappal, a McDonald’s elôtti te-

raszon üldögélôk szeme láttára, betö-

rik a Fô téri ékszerüzlet kirakatát, vi-

szik amit érnek és nyomtalanul eltûn-

nek. Nem értem mi van, ez nem New 

York. 

Lapozom az újságot. A svájci rendôr-

ség magyar futtatófiukat fogott Zü-

richben. Ketten éppen az egyik terhes 

prostituáltat ütötték, rúgták hogy elô-

idézzék magzata elhajtását. Mivé lesz 
a Magyar…? 

Sóhajtok és fizetek.

Délután a határt ismét Kôszegnél 

lépjük át. Elhatározom hogy nem né-

zek vissza, de aztán a viszzapillantó 

tükörben mégis megteszem.

VÉGE
Halász Attila

attila.h99@gmail.com

Alarm-system,
security camera, inter-
com, digitalis antenna 

és a Duna TV 
telepitése.
Nagy Gábor

Telefon / Fax: 
(03) 95236630

Mob: 0411812320 

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 
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KRÓNIKASárkány Sándorné,    
BISZÁK JÚLIA

Ismételt érdeklôdéseim mindig 

ugyanazt eredményezik. 

Kedves, de ugyanakkor tartózkodó, 

érzékeny ember, elbûvölô igazi csil-

lag, aki sokszinû, negyven éves mûvé-

szi pályára tekint vissza. 

Hogy is lett egy gömböly-ded, bakfis 

gyereklányból, világszerte népszerû, 

mûvész-énekes? 

Julia Vojlovicán, délvidéken, zenész 

családban nôtt fel. Apja és testvére 

zenészek. Júlia tizenkétéves korában 

határozta el, hogy mûvész lesz. Déd-

nagymamájával, Kovács Júliával, 
töltött sok kellemes órát a népdalok 

világában és talán ez is nagyban meg-

határozta jövôjét. A fiatal Júlia, ôran-

gyalának, Nagymamájának, Biszák 
Annának, aki ômaga is daljátékokban 

énekelt és számtalan mûkedvelô elô-

adás boldog szereplôje volt, köszönheti 

mûvészi pályáját mivel az ô biztatására 

került zeneiskolába. Énekelni Marko-
vics Margit tanitotta és Király Ernô 

népdalgyûjtô, zeneszerzô ösztönzésére 

a rádióban, Dédnagyannyától tanult 

népdalokat énekelt, magyar, szerb és 

szlovák nyelven, ilyen elôadásokkal 

járta a világot, volt Ausztráliában, Bel-

giumban, Egyiptomban, Irakban, 

Svédországban és az Egyesült Álla-

mokban. Júlia pályakezdô nagy si-

kerét a „Ha folyóviz volnék” címû 

népdallal, az Újvidéki Rádióban, 

aratta. Zenén keresztül mutatkozott 

be a közönségnek, mindig korához illô, 

alkalmas szerepekben, mint a már 

emlitett népdalokkal kezdte, ezt köve-

tôen a népszerû slágervilágba és amig 

ezeket a dalokat énekelte titokban ál-

modozott az „Aida” szereprôl. Octav 
Enigarerescu romániai bariton, aki az 

egyetemen tanitott, karolta fel Júliát 

és az ô segitségével az opera mûfajban 

huszonhároméves múltra néz vissza.

Álmai, az Újvidéki szerb Népszinház-

ban, kezdtek valóra válni. 1971 Gou-

nod „Faust”-ban „megnyerô bájjal ját-

szotta elsô magánszerepét” olvashat-

tuk egy délvidéki újságcikkben.  Mû-

vészi élete ezután csak bôvült az ope-

rett világ szerepeivel. Gyermekle-

ánykori álma is megvalósult a „Csár-

dáskirálynô” szerepében is nagy si-

kert aratott. Júlia bebizonyitotta, hogy 

szépsége melett tehetséges is, a Ma-

gyar népdaloktól, táncdalokon, operet-

teken keresztül az operáig mindenben 

sikeresen alkot. Sokoldalúságát, a kü-

lönbözô mûfajokban az adja, hogy 

mindegyikben otthon érzi magát. Min-

dig felkészülten, szerepre készen lép 

szinpadra és ezt a szeretett közönség 

hálával viszonozza. Elôadásai és hang-

lemezei is bizonyitják, hogy sok mû-

fajban magára talál és szavait idézve: 

Bármilyen szerepben, sohasem anyagi 

érdek vezérel, hanem mindig igazi lel-

ki mûvészeten keresztûl saját maga-

mat adom a közönségnek”.  

Számtalan értékes zenei elismerô dij 

tulajdonosa. Szerepköre az Operaház, 

Újvidéki Magyar Drámai Szinház, Rá-

dió, Televizió, Bácska, Bánát  szinházai 

és fellépések különbözô szinházakban 

Magyarországon és az egész világ. 

Számtalan jótékonycélú elôadás ven-

dégszereplôje.  Pályáján érték csaló-

dások is, de ezek ôt soha nem hátrál-

tatták, sôt edzették. Erôs akarata se-

gítette és az akadályokat úgy dolgozta 

fel magában, hogy az neki csak javára 

vált.  

Ausztráliába érkezése után is foly-

tatja sokszínû mûvészi életét. Foglal-

kozása, talán még jobban kiszinesedett, 

ha nem is olyan szempontból ahogy 

azt ô, idejövetele elôtt, elképzelte. A 

primadonnából, a párját kiegészitô 

munkatárs/üzletasszony, házveztônô, 

egyéni szereplô, fiatal gyerekek ének 

tanára, jótékonycélû mûsorok szerve-

zôje lett. Bekapcsolódott a Melbourne-

i Magyar Központ és az össz magyar-

ság életébe. Számos koncertnek volt 

primadonnája, ausztrál és más orszá-

gokból itt vendégszereplô tenorok 

társaságában. A melbournei magyar 

közönség, számos alkalommal gyö-

nyörködhetett az ünnepelt mûvész-

nônk, Júlia, a Liszt Ferenc díjas Jan-
kovits József tenor és Hegedûs Valér 

zongramûvész elôadásában. Azt mond 

ják, hogy gyerekekkel és állatokkal a 

legnehezebb foglalkozni. Ebben Júlia 

is tanúlságot tehet, mivel a fiatal tanít-

ványai, a magyar közösségnek, két 

elôadáson is nagy sikerrel mutatkoztak 

be. Kiss János Atya ittartózkodása 

alatt számos egyházi ünnep alkalmá-

val, a Szent István és a Szent Coleman 

templomokban is hallhattuk, az 

ünnepi alkalomhoz illô, csengô  

hangját.

Júlia szemefényével, leánya Hartig 
Júlia hegedûmûvésszel, nekünk Mel-

bourne-ieknek is volt alkalmunk meg-

ismerkedni, a melbourne-i egyetem 

„Melba Hall”-ban tartott koncert al-

kalmával, melyen a két Júlia, anya és 

leánya együtt szórakoztatták a közön-

séget. 

 Milyen jó érzés, hogy azért, hogy 

szülôhazánktól távol élünk és odamen-

ve és visszajöve is, mindkét irányba 

hazamegyünk, de azért van mindig aki 

mint Júlia, kinek elôadásain és köz-

tünk létével enyhiti a ki nem mondha-

tót. Részemrôl, hála a gondviselésnek, 

hogy van egy Júliánk!

2010 október harmincadikán, vacso-

rával egybekötött „Gála Est” keretén 

belûl, Jankovits József vendégszerep-

lésével, fogjuk ünnepelni Júlia mûvé-

szetének negyven éves évfordulóját, 

ahol mindenki aki ôt értékeli ott lehet. 

Magyar emléktárgyaival együtt temették el 
Tony Curtist

Eltemették Tony Curtis színészt Las Vegasban. A magyar származású mû-

vész mellé helyezték utazótáskáját, amelyben magyar emléktárgyak is voltak, 

így édesapja szabószerszáma és a magyar kormánytól kapott kitüntetése.

A Palm Green Valley Temetô kápolnájában több mint 400 meghívott vett 

részt a búcsúszertartáson, amelyen a méltató beszédek mellet zsidó imádságok 

hangzottak el, és levetítettek egy, a színész filmjeinek derûs részleteit fel-

villantó filmet. A kápolna körül is több százan gyülekeztek a temetés alatt.

Az elhunyt koporsóját amerikai zászló borította. “Meg fogod csinálni! Ne 

törôdj azokkal a fickókkal! Nekem ugyanezeket mondták, amikor idejöttem” 

— idézte fel gyászbeszédében Arnold Schwarzenegger, hogyan biztatta pályája 

elején Tony Curtis. Mint mondta, az elhunyt sztár gyámolította, amikor 

Hollywoodban lenézték idegen hangzású neve és akcentusa miatt. A színészt az 

elsô házasságából született lánya, Jamie Lee Curtis könnyek között „kis 

mesügének” (kis kelekótyának) nevezte. „Valamennyien kaptunk tôle valamit. 

Én megkaptam tôle a kötôdés iránti kétségbeesett igényét” — tréfálkozott.

Jill Vandenberg-Curtis — aki a színész utolsó, hatodik felesége volt —  el-

árulta, hogy Curtist autóskesztyûben, fehér pulóverben és kedvenc Armani 

sáljában temették el. Vele temettek el egy utazótáskát, amelybe egyebek mel-

lett három magyar emléktárgyat is elcsomagoltak: egyet a Dohány utcai zsi-

nagógából, egyet édesapja szabószerszámai közül és a magyar kormány-

kitüntetését. Az özvegy szerint Tony Curtis büszke volt magyar származására.

A Van, aki forrón szereti és A megbilincseltek Oscar-díjra jelölt sztárja 85 

éves korában hunyt el nevadai otthonában,

Fájó szívvel tudatjuk mindenkivel, 
aki ismerte és szerette, hogy

Lôrincz Erzsébet
október 2-án, életének 86. évében,

hosszabb, türelemmel viselt szenvedése után 
visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.

Gyászolja szeretô családja,
rokonai Magyarországon és Délvidéken, valamint 

sok-sok barátja.

Emléke örökké élni fog 
szívünkben.

Új utazási ügynök Sydney-ben!
*Szállás,              *Repülôjegyek,
*Hajóutak,                *Autóbérlés

Minden amire utazáskor szüksége lehet. Hétvégi kiruccanás 
vagy föld körüli túra? Mi bármit megszervezünk!

Hívja Évát: 02 96516923 vagy email
evas@travelmanagers.com.au
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A melbournei Erdélyi Szövetség 

Elnöki tisztségérôl tízévi munkásság 

után Pelle Lajos (aki nagyszerûen és 

kivételes tehetséggel vitte az Erdélyi 

szövetség vezetését), egészségi álla-

pota miatt mondott le. Az elnöki 

tisztségre Bálint Kálmánt választot-

ták meg, személyében egy ízig-vérig 

törzsgyökeres erdélyi származású fér-

fiú került eme feladatra. Kálmánt 

mindenki jól ismeri, hiszen Mel-

bournéba érkezésétôl, aktívan, segítô-

készen kiveszi részét közösségünk 

munkájából. Nálánál megfelelôbb em-

ber nem kerülhetett volna erre a 

posztra. Nem csak az Erdély, hanem 

egész magyarság ügye fontos szá-

mára. Bálint Kálmán élete mesébe 

illô, de hadd valljon ô magáról:

Már születésének körülményei is 

nem mindennapiak.

„1948. március 8-án születtem, de 

csak 9-én anyakönyveztek Székelyvar-

ságon, ez a község 36 km-re van Szé-

kelyudvarhelytôl. Szerelemgyerek 

vagyok. 47-ben nagy szárasság volt, 

édesanyám Élezsden, Nagyvárad mel-

lett dolgozott egy gazdag családnál, 

akiknek a fia lett az apám. Nem fo-

gadtak el. Mikor megesküdtünk Ró-

zsikával, oldalkocsis motorkerékpá-

rommal menve felkerestük ôt. A fe-

lesége fogadott minket. Mondtam 

Nagy Dezsôt keresem, aki hátul dol-

gozott a sufniban, vágta az almát. Ke-

zet fogtunk és elôadtam, hogy ô volna 

az apám. Nem nyilatkozott, talán 

azért, mert a felesége ott volt, de lát-

tam a szemén, arcán, hogy tudja, hogy 

valamit nem csinál jól. Valami meg-

mozdult benne, erre utalt az arc já-

téka. Kikísért minket. Én az óta nem 

láttam, de feltett szándékom, hogy 

még felveszem vele a kapcsolatot.”

Kálmán szeretetben nôt fel. Élete 

folyására nagy hatással volt nagyapja, 

aki köztiszteletben állt, nem csak 

falujában, hanem több határon túl. 

„Az ôsök Oroszhegyrôl származnak 

(19O2-tôl) Székelyvarságra, állatte-

nyésztéssel, erdôgazdálkodással fog-

lalkoztak. A falu neve a Varság patak 

nevébôl jön, melynek másik része a 

Küküllô folyó, amit több, nagy erdélyi 

költô eldalolt. A nagyapám Tamás 

Ferenc, mellékneve Belengor volt. En-

gem is úgy hívnak, ha haza látogatok, 

hogy itt van Belengor Eszter fia 

Kálmán. Nagyapámnak nagy tisztás 

volt a tulajdonában, ebbôl szakítottak 

ki az iskola részére területet. A tisztás 

magasan volt fenn a hegyekben, legelô 

volt. Nagyapám az elsô emeletes házat 

építette, kôalapra, pincelakás, majd az 

emelet fából volt. Kiment fiatalon 

Amerikába, 6 év után jött vissza. Elsô 

felesége, zenemûvészetet tanult, Fe-

hér Júliának hívták, nem volt gyere-

kük ezért elváltak. Nagyanyámnak 

meghalt az elsô férje, háborúban hôsi 

halált halt, egy lánya volt Bálint Berta. 

Összeházasodtak, megszületett anyám, 

Eszter, utána Gizella, és Anna. Ezekbôl 

csak Gizella néném él Németország-

ban, mivel német a férje. Ô segített 

engem, a legtöbbet. Szerinte teljesen 

édesanyámra hasonlítok.

Nagyapám egy rendkívüli ember 

volt, amolyan orvosságos, látnok, 

mondhatni, hogy sámán. Tisztelték, 

nem csak a faluban volt híre tudásá-

nak, hanem héthatáron át. Jöttek hoz-

zá az emberek, ha az állataik megbe-

tegedtek, mindig tudott gyógymódot 

ajánlani. Nem kért soha pénzt, amit 

természetben adtak, azt elfogadta. 

Fonott gyapjút kapott legtöbbet, mert 

birkákat tenyésztettek az emberek, ô 

azt is elôbb kiszellôztette, hogy a go-

nosz szellemek kimenjenek belôle. 

Bagin Lívia

Erdély fia 

Nagyapámnak erdeje is volt. Rendel-

kezett egy üzemmel, melyben bükk-

fából vágtak a cipôkbe keményítô be-

téteket és sarkakat. 8 ember a gépet 

kezelte, 6 pedig vágta a talp és sarok 

fát. A négy határ bükkerdôt vissza 

szeretném szerezni, csak nagy utánjá-

rással jár.

Nálunk mindig fehér kenyér volt az 

asztalon. Sok almánk termett, amit be-

cseréltek búzára, kukoricára, krump-

lira, vagyis pityókára.

Nagy ember volt nagyapám, még az 

alföldi betyárokkal, rablókkal is jóba 

volt, értett a nyelvükön.

Egy utat is épített, melynek a neve a 

mai napik Belengor.”

Kálmán édesanyja és ô maga is 

örököltek édesapjuktól, nagyapjuktól, 

bizonyos fokú tehetséget, gyógyítás-

ban és egyéb vonalon. Kálmán már 

gyerekként kitûnt azzal, hogy segí-

tôkész, magát eltartó egyéniség volt, 

aki szeretett tanulni.

„Elôször nagymamámmal laktam 

Székelyvarságon, ott végeztem a 7 ele-

mit, majd a 8-kat. Szüleim, mostoha-

apám, Albert András (aki nagyon jó 

volt hozzám), anyám, húgom Zelma, 

Mária, aki most 55 éves, Székely-

udvarhelyen laktak. Szeretet vett min-

denütt körül. Anyám mondta, hogy 

tanuljak mesterséget, mert azt soha 

nem veszi el tôlem senki. Asztalos 

szerettem volna lenne, imádtam fa-

ricskálni, fafigurákat, de abban az 

évben csak az építôipariban volt fel-

vétel. Gyergyószentmiklóson az Építé-

szeti szakközépiskolába vettek fel, 66-

ban szabadultam. Székelyudvarhelyen 

kezdtem el dolgozni az elsô tömbla-

kásokon a Küküllô mellett, négyszin-

tesek voltak. Közben szüleim kimen-

tek Bánátba lakni, édesanyám egyre 

hívott, hogy menjek hozzájuk, hogy 

együtt legyen a család. 68-ban elmen-

tem, Temesvár mellett Csene faluban 

laktak, ott vettek házat. Ott éltem ve-

lük és bejártam Temesvárra dolgozni. 

A faluban svábok, magyarok, horvá-

tok, szerbek, bulgárok éltek. A ren-

dôrök és a mérnökök voltak románok. 

Így nagyon jól tudok beszélni, szerb-

horvát, német nyelvet, románul is jól 

tudok (az iskolát román nyelven vé-

geztem).

A fényképészetet megtanultam, elô-

hívást is, két évig fekete, fehéret, 

majd színes képeket készítettem.

Ekkor még dolgoztam, mint építész. 

A vonaton barátok, akik a fémiparban 

dolgoztak, ajánlották, hogy 6 hónapos 

tanfolyamot végezzek el és bedolgo-

zónak felvesznek, így is történt, majd 

a két éves (72-74) mesteri tanfolyamot 

is elvégeztem, csoportvezetô lettem, 

gépek beállítása, szerszámok megé-

lesítése volt a feladatom és az embe-

rek anyaggal való ellátása. Március 6 

Gyár volt, akkor magyar igazgatóval, 

késôbb románnal, aki nem bírta a 

magyarokat. Haza kerültem Csenére, 

ahol karbantartási gépész lettem. A 

mezôgazdaságigépeket javítottuk fel.

Már gyerekként, miközben tanultam, 

síléceket készítettem, nagymamám 

csak nyugdíjat kapott be akartam 

segíteni neki. Kicsit élelmesebb 

voltam, hozzáláttam gumicsizmákat 

foltozni, javítani. Volt hozzá gépem, 

gumiragasztót vettem és mikor iskolai 

szünet volt egy halom csizmát újjá va-

rázsoltam. A pénz, amit kaptam érte 

elég volt iskolaszerek, egyéb dolgok 

megvételére.”

Belengor Kálmán --- ahogy Erdély-

ben hívják, ha hazamegy, --- legényem-

ber lett, és megismerte Rózsikát 

(György Rozáliát).

„69-ben jöttek Ótelekre Rózsikáék 

lakni, ez tôlünk a harmadik falú volt. 

Megszerettük egymást, 74-ben volt az 

esküvônk Óteleken. Szüleimnek két 

háza volt az egyik üresen ált, ôk 

átköltöztek oda (szôlô, gyümölcsös 

volt), mi pedig megkaptuk azt, amiben 

laktak. 75-ben megszületett Karcsi 

fiam, 77-ben Enikô kislányom követte. 

Nagyon jól beszélnek magyarul. Én 

ekkor ingáztam Csenére, ott dolgoz-

tam, mint építész. Rózsika a termékek 

minôségi osztályozásánál tevékenyke-

dett. Óteleken kulturális igazgató vol-

tam. Mûsorokat, színdarabokat állí-

tottunk össze, táncokat tanítottunk be, 

összetartottuk a fiatalságot. Farsan-

goztunk, történelmi eseményekrôl 

megemlékeztünk, amennyire lehetett”

Hogyan történt, hogy Bálint Kálmán 

és családja elhagyta Erdélyt?

„A gyermekeim jobb jövôje érdeké-

ben, úgy határoztunk, hogy kivándor-

lunk. Én 86-ban jöttem el Jugoszláviába 

útlevéllel. Miután beszéltem szerbül, 

horvátul az Egyesült Nemzetek irodá-

jába mentem Belgrádba, ahol megér-

tették és elfogadták kérésemet és 

szállóba tettek. Míg ott éltem tolmács-

ként használtak, mivel több nyelven 

beszélek. A 39 éves születésnapomat 

már itt töltöttem Melbourneben. El-

kezdtem az angol nyelvet tanulni a 

Chepel St.-en volt a nyelviskola, 

Moorabbinban dolgoztam, mint szer-

számkészítô, amíg lehetett ott is ma-

radtam, megbecsültek. Közben a csa-

ládom kivándorlását intéztem, elindí-

tottam Belgrádban a papírokat család-

egyesítés címen.

Vettem kocsit és sokat túlóráztam. 

88 november 28-án jöttek szeretteim, 

ennél szebb karácsonyi ajándékom 

még nem volt. Egy lakást béreltünk, 

de gyûjtöttem a pénzt volt 1O ezer 

dollárom, mikor egy házat vettünk, le 

tudtam tenni a depozitot. Wilhelm Ma-

rica és Géza sokat segítettek, a mai 

napig tartjuk a kapcsolatot. Más ba-

rátok is segítettek, másoktól is sok 

szeretet kaptam.”

A Bálint család hamar beilleszkedett 

a melbournei magyar életbe is.

„A Kék Duna Sportegyesület tánc-

csoportjában tanultak a gyerekek népi 

táncot és szombatonként a magyar 

iskolába jártak. Makkai István volt az 

elnök én pénztáros és egy ideig alelnök 

voltam. 97-ig voltam a Kék Dunánál. 

Mikor az MHTV-t építettük akkor a 

Tv-t támogattam, majd besegítettem 

az Erdélyi Szövetségnek, Galló volt az 

elnök kérte, hogy jöjjek a vezetésbe 

Rózsikával, akkor még nem volt rá 

idôm. 2000-ben Pelle Lajos vette át a 

vezetést, felkértek, hogy legyek veze-

tôségi tag, 2006-tól titkár lettem, most 

pedig elnök.”

Mint az Erdélyi Szövetség elnöke, 

most otthon jártakor, hogyan látta a 

rászorulok helyzetét?

„Szeretném úgy intézni, tenni, to-

vább vinni a stafétabotot ay Erdélyi 

Szövetségben, mint elôdeink. Az Ott-

hon rászorulóknak segítünk, Délvi-

déken tetô, templom felújítás, Felvi-

déken árvízkárosultak megsegítése, 

Magyarországon a Duna Tv. keresztül, 

adtuk le az összeget az árvízkárosultak 

részére.

Most, hogy otthon jártunk családláto-

gatáson, személyesen osztottuk ki a 

rászorulóknak az adományokat. Sze-

mélyes jelenlétünk lelkileg is erôsítés 

volt, mert látták, hogy nincsenek el-

felejtve Ausztráliában élô magyarok, 

gondolnak rájuk. Kézdivásárhelyen 

kalálkában segítenek az emberek egy-

máson. 

Milyen találkozásai voltak Erdély-

ben, melyre azt mondhatja, hogy gaz-

dagabb lett általa?

„Farkaslakán nagy árvíz volt 2005-

ben, ahová 5 családnak adtunk ado-

mányt annak idején. Mikor útban 

voltunk arra felé, két öreg és két fiatal 

bekéredzkedett a kocsinkba (otthon 

még dívik a stoppolás), szót-szó kö-

vetett és kiderült, hogy az idôs em-

berek szintén kaptak segítséget benne 

voltak az öt családba, nem gyôztek 

örülni és hálálkodni nekünk, hogy so-

ha sem felejtik el.

2OO8-ban amikor a 6O éves kórtárs 

találkozóra mentem (volt már 4O, 5O 

éves találkozó), a gépészmérnökkel, 

ill. erdômérnökkel találkoztam, ahogy 

ott beszélgettünk bejött egy idôs  

hölgy, aki nagyon hasonlított a nagy-

mamámra, amit mondtam is neki. 

Kiderült, hogy az unokatestvére Erzsi 

néni, akinek az erdômérnök, vagyis 

Mihály Tibor a fia és így másod uno-

katestvérek vagyunk. Erzsi nénihez 

gyakran mentünk át gzerekkormban a 

hegyen látogatóba megmutatta a há-

zat, mindenre emlékeztem. Azóta is 

tartjuk a kapcsolatot, idén is voltunk 

náluk. Tibor felesége Annuska, Orosz-

hegyen tanár, Csaba testvér iskolá-

jában (Dévai Szt. Ferenc Alapítvány-

nál). Annuska bátyjának lánya ott 

jártunkkor ment férjhez, 35 rokon volt 

körülbelül jelen, disznót is vágtak, 

mindenben besegítettünk. Jó volt 

együtt lenni a nagyobb családommal.

A másik érdekes találkozásom egy 

román szakos tanárnôvel volt. Kihe-

lyezték Brailából Székelyvarságra. A 

kollégái és a körülötte élô emberek 

óvták és mondták, hogy milyen rette-

netesek a székelyek, teljesen elijesz-

tették. Ô, mint mondta azt gondolta, 

hogy talán ebben a korszakban nem 

esznek embereket. Eljött és nem gyôzi 

mondani, hogy véleménye a széke-

lyekrôl több mint 18O fordulatot vett. 

Böjte Csaba testvér házában, egy 

szobában lakott, akik a kicsikkel 

törôdtek, segítettek neki. Hoztak ételt, 

ellátták mindennel. Jó barátságban 

van úgy a gyerekekkel, mint a taná-

rokkal, és szülôkkel.

Meghívott minket egy ebédre és azt 

mondta: --- Ha Brailán 2O %-kal lenné-

nek jobbak az emberek, még akkor 

sem érnék el szeretetben, megértés-

ben, összetartásban a székelyeket ---, 

de már boldogabb lenne a világ körü-

löttem. Ez az élmény elkísér egy 

életen át --- mondta a tanárnô.”

Hogyan alakult a család élete, itt 

Melbourneban? 

Karcsi a fiam nagyon gyorsan és 

tökéletesen megtanult angolul, Enikô 

is nagyon jól beszél, Zsolt a vôlegénye 

5 éve jött ki, segít neki tökéletesíteni a 

nyelvet. Január 15-én lesz az esküvô-

jük. Enikô divattervezônek indult, 

most kozmetikai cikkeket árusít. Kar-

csi Vendéglátó ipari felsôbb iskolát 

végzett, átlépett egy fuvarozási vál-

lalathoz, 15 tonnás kamionokkal jár, 

szereti, nincs sok szabadideje, bejár a 

Koronába és ott segít. Rózsika egész 

jól beilleszkedett, bent dolgozott egy 

vállalatnál, ahol plasztikokat készítet-

tek, gépkezelô volt. Levizsgázott autó-

vezetésbôl van saját autója, most a 

Koronában szakácsnô. A Korona veze-

tôje Zsolt és Erik az unokatestvére 

fôszakács. 

Mi az Ön életének mottója?

„Az életem mottója a családot egy-

ben tartani. Mert ahol rend van, ott 

nincs hiány. Én is legyek rendben, 

mert, ha segítesz másoknak, magadat 

is boldognak tudod. Ha tudsz, adjál. 

Ha rendben van lelkiállapotod, egész-

ségileg is jobban vagy. Adni jobb, 

mint kapni, ha teheted, adjál! Százezer 

annyiszor kapod vissza.”

Hobbyja?

„Fotózás. Most hoztam magammal 

szerszámokat, faragni fogok. A Né-

metországban élô nagynéném meg-

jött, hozott nekem dolgokat. 85 éves, 

de olyan hajlékony, hogy a nagy 

lábujját a szájába veszi.”

Tervei a jövôt illetôen?

„Ki szeretnék hozatni egy erdélyi 

fafaragót egy igazi székely kaput fa-

ragni, kéttükröset, melynek neve „az 

élet kapuja” az indavirágok az életet 

tükrözik. Meg kell pályázni, és valahol 

a Cityben lenne felállítva, a magyarok 

dicsôségére. Wass Albert szobor fara-

gása is szívügyem. Szeretném, hogy 

minél hamarabb legyen meg. Melbo-

urnei magyarok megérdemelnék. 

Könyveit is támogattuk, és több is-

kolának küldtünk belôle.

A magyarok érdekeit táplálni, gon-

dozni, támogatni, ez a feladat. Ne szé-
gyeld, hogy magyar vagy, csak 
büszke legyél rá!”

* * *
A szeretet az tudja igazán értékelni, 

és adni, aki valakitôl azt nem kapta 

meg. Belengor Bálint Kálmán, kihang-

súlyozza többször, hogy mindenütt 

szeretet vette körül, de akitôl várta 

volna apjától (biológia), nem kapta 

meg. Kálmánban nem tudatosan ez 

fájó pont maradt. Ô szeretettel vesz 

körül mindenkit, kis családján kívül is, 

mások bánata az övé is, ezért ahol tud, 

segít. Jó ember, akinek élete mottóját 

Kányádi Sándor Erdély nagy költôje 

négy ver sorával, tudnám igazán  rövi-

den megfogalmazni:

„Mindenkinek jusson bôven

illatos-fehér,

ropogósra sütött, foszlós,

nagyanyó-kenyér.”
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Melbourne Melbourne Melbourne Sydney
HÁZTETÔFES-

TÔ, magyarul 

beszélô háztetô 

restaurátor Mel-

bourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 

1979 óta biza-

lommal fordul-

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 

Gardenvale-i rendelôjében fogad ügy-

feleket, de kérésre — elôzetes meg-

beszélés szerint — saját otthonában is 

felkeresi. Telefon 9596-6611 (Mel-

bourne). Kérje Izabellát.   

HÁZAK, hozzáépítések, beázott te-

tôk, stancok javítását, bejárati ajtók 

(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák 

átalakítását vállaljuk. Hívja Józsit a 

9547-2453 (Melbourne) telefonszámon.  

FIGYELEM, 100%-os PURE 
kecsketejes szappan, száraz, érzé-

keny, ekcémás, pattanásos börre, gye-

reknek és felnôtteknek egyaránt kap-

ható! Elérhetôség: (03) 9528-5994 

telefonszámon.

tak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, a 

víztilalom rám nem vonatkozik!. A tetôje 

lehet terracotta vagy betoncserép. Színes  

cementtel kúpcserepeit (dudacserepeit) 

átcementezem, a törött cserepeket mind 

kicserélem vagy leragasztom. A terra-

cotta cserepet leglazúrozom vagy a mo-

hanövést gátló vegyszerrel bevonom, a 

betoncserép tetôjét szükség esetén az ön 

által választott színnel befestem és 

glazúrozom is. Ha a tetô közötti pléh völgy 

rozsdás és a kémény körül is a pléh rozs-

dás és már folyik, ezt is mind kicserélem. 

Szélvihar okozta kárt a tetôn gyorsan ren-

dezem és nyugtát adok a biztosító részére. 

Amennyiben garázs, veranda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetôprob-

lémája van, hullámvas, decking stb. szük-

ség esetén megjavítom, kicserélem, át-

festem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab vízcsa-

tornát is kicserélek. Csatorna kitakarítást 

is végzek (szükséges ez tûz esetén). Padlás 

forgó levegôzôt is berakok a tetôbe. 

Bármilyen tetô problémája van, bizalom-

mal forduljon Jánoshoz. Amennyiben 

sürgôs szolgálat kell, hívjon reggel 7-8 óra 

között, Melbourne 80 km-es körzetében és 

Geelongban is, vagy hívja magyarul-an-

golul a 9318-5103 vagy mobilon 0422-770-

957. Ha nem jelentkezik, hagyja üzene-

tetrögzítôn az ön telefonszámát és 

visszahívom.    

GRÜNER HENTESÜZLET
* Delicatessen * *

 227A Barkly St., St. Kilda. 
Telefon/Fax: 9534-2715. 

Válogatott minöségû borjú, 
disznó, marha és bárány hús.
Eredeti csabai, debreceni, ke-
nômájas, hurka, sütnivaló 
kolbász, disznósajt, töpörtyû 

stb.
GRÜNER HENTESÜZLET Figyelem!

Keressen fel Weboldalonkun:
cs-magnacartatravel.com.au

Sydney

30 Gaine Rd. Dandenong South VIC 3175

Tel.: 03 9799-5800 Fax: 03 9799-5888

ÁGYNEMÛ. A legjobb minôségû, 

európai stílusú pehelypaplan és -

dunyha egyenesen a gyártótól. Régi 

paplanját újrahúzzuk, felfrissítjük. 

Ágynemût méretre készítünk. Nagy-

kereskedô árak. Csecsemô- és gyer-

mekágynemûk, asztalterítôk. Nyitva 

hétfôtôl csütörtökig reggel 10-tôl 

délután 4-ig, pénteken de. 10-tôl du. 2-

ig. Magyarul beszélünk. Specialty 

Quilts, 18 Porter St., Prahran, Vic. 

3181. Telefon (03) 9525-2922. 

BUDAPESTEN, a XXII. ker. 1027 

négyzetméteres telken, 250 négyet-

méteres luxus ház eladó. 5 szoba, 

dupla szintes, dupla garázs, erkélyek 

(építész mesteré).

Ára: 250.000 dollár 

Érdeklödni lehet: Joe, 0418-101-566

S&C HOME RENOVATION 
SOLUTION

Vállalok Sydney-ben, és környékén, 

lakás, ház teljeskörû felújítását, átala-

kítását. Külsô-belsô festést, csempézést, 

vakolást. Fürdôszoba, konyha átalaki-

tást, felújítást. 23 éves gyakorlat. Kor-

rekt ár, és garanciális minöségi munka!

Hivja Sándort, mobil: 0401 004-890; 

ph: (02) 9314-3448

ELADÓ Magyarországon 

Körmenden, az osztrák határnál, 

második emeleti 63 m2-es, bútorozott 

lakás garázzsal és pincerésszel 15 millió 

forintért. Érdeklôdés: 0011 36-70 570 

0604.

FIATALODJON MEG plasztikai se-

bészeti mûtéttel.  Felesleges 10-15 kg-

tól megszabadítom. Bármilyen szép-

séghibája van korrigálom Magyar-

országon. Szállását és csodálatos ho-

lidayt biztosítok nagyon kevés pénzbôl. 

Hívja Dr Fábiánt a 0011-36-302 898 989, 

vagy sydneyi irodáját déltután 9386-

9163.

38/179 nôtlen, sportos, jóképû 

Magyarországon élô fiatalember bará-

tunknak feleséget keresünk. Leveleket 

„2010” jeligére a sydneyi szer-

kesztôségbe kérünk.

BENTLAKÓ GONDOZÓNÔT keres 

idôsebb, egészséges hölgy vasárnap 

estétôl péntek reggelig. Hívja Mancit a 

02-9371-5252 számon.

HAZATELEPÜLÔK, befektetôk! 

Figyelem! Kalocsán a Kertvárosban, 

nagyon szép helyen, egy 64 négy-

zetméteres, két szobás, gázfûtéses 

lakás eladó! Érdeklôdni lehet: Gábor 

0411-812-0320 

Új vezetés alatt!
EREDETI MAGYAR 

ÉTELEK
levesek, édességek, 

egészséges magyar ételek
itteni fogyasztásra vagy 

elvitelre.
Speciális rendelések 

48 órás elôrendeléssel 
Nyitva hétfôtôl szombatig 

délelôtt 11.30-tól este 8 óráig
Vasárnap zárva

156a CARLISLE ST. 
ST. KILDA

ferdén szemben a St. Kilda Town Hallal

Telefon: 9537-0700

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

Megrendelem
A Magyar Életet ____ évre   Mellékelek $ _______-t.

Elôfizetési díj egész évre (50 szám) GST-vel együtt $ 160.—

Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80.—

Külföld egy évre: Magyarország $ 240.- NZ $ 220.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok 

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

______________________________Postcode__________

A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

Új, magyarok vezette 
üzlet Richmondban!

Delicatessen áruk, akácméz, 
Piros Arany, nyiregyházi 

libamáj, valamint helybeni 
büfé étkezés, melegszendvics, 

levesek, baguettek, 
eszpresszókávé Melbourne 

legkedvezôbb árain. 

362 Bridge Rd, 
nyitva reggel 7-tôl minden nap. 

Gyakorlott
bejárónôt keresünk

Melbourne-i kerületbe.
A feladatok közé mosás és 

vasalás is tartozik.
Rugalmas munkaidô.

Kérem hívja:

0419 533-660

Freecall Plumbing 
Services Pty Ltd. 

www.freecallplumbing.com.au
Lic.No;218676C

Víz-Gáz-LPG Gáz-
Csatornarendszerek

teljeskörû építése, szervízelése 
és karbantartása.

Fürdôszoba, konyha és egyéb 
ipari létesítmények, víz / gáz 

csatorna építése és 
karbantartása.

Melegvíz tartályok cserélése és 
javítása.

Beszélünk magyarul és angolul.
Hívja Nagy Stevent 

a 0417-388-347 számon.
Email: r@snagy.biz 
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