
Mailed  on Friday, 6th November 2015

No. 2894.  12  November  2015.  Printed Post approved PP 1000 2449   LVII. évfolyam 43. szám    2015. november 12.



 2. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                          2015. november 12. 

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
amelynek meglétérôl korábban még csak tudomásuk sem volt.

Emlékeztetett rá, hogy a szobrot 1945-ben „a magukat értelmiségieknek val-
ló debreceni bölcsész hallgatók” kezdeményezésére döntötték le talapzatáról. A 
rektor figyelmeztetett a mai értelmiség felelôsségére, amely kiterjed „városra, 
országra, az egész nemzetre”.

Legyen áldott gróf Tisza István emléke –-- mondta, majd azt kívánta, hogy a 
nagyformátumú politikusnak legyenek méltó követôi „a város, hazánk javára, 
egész nemzetünk felemelkedésére”.

A megemlékezô szavak után a debreceni önkormányzat, az egyetem, a 
pártok és civil szervezetek képviselôi megkoszorúzták gróf Tisza István néhai 
miniszterelnök szobrát.

Elszámoltatási kabaré
Különös év volt a 2006-os esztendô, nemigen lesz még egy hasonló: a Fidesz 

egyszerre elvesztette és meg is nyerte a választásokat. Nem, nem az ôszi 
önkormányzati voksolásra gondolok, hanem a 2006-os, s a 2010-es országgyûlési 
választásokra. Elôbbit elvesztette, utóbbit pedig elôre megnyerte a Fidesz, 
köszönhetôen Gyurcsány Ferenc fölháborító ôszödi beszédének, és nyomában 
az ’56-os forradalom vakbuzgó megtorlását idézô ötvenedik évforduló demo-
ralizáló eseményeinek. Jobban járt volna a baloldal, ha akkor Gyurcsány Fe-
renc kormányával együtt lemond, de úgy látszik, a hatalom bársonyszékei 
enyvezve vannak, onnan fölállni nehéz. Gyurcsány miniszterelnökre éveken át 
úgy tekintett egy ország, mint a randalírozás miatt kocsmából kirúgott vendég-
re, aki visszamászott a lichthófablakon. Ezerszer elképzeltük, hogy egyszer 
majd megtörténik a felelôsségre vonás, és a békésen emlékezôket rendôrökkel, 
gumilövedékekkel szétzavaró hatalom árnyékká változik a demokrácia és igaz-
ságosság napsütésében.

Azt azért ne felejtsük el, hogy a második Orbán-kormány bizottságot állí-
tott fel a 2006-os jogsértések vizsgálatára, és a 2011-ben elfogadott törvény 
alapján semmisnek nyilvánította a 2006. ôszi tömegoszlatás áldozatait érintô, 
futószalagon, pusztán rendôri tanúvallomások alapján gyártott ítéleteket. Ám 
ez az éremnek csak az egyik oldala. A másik a felelôsségre vonás lett volna.

Tegnap arról értesülhettünk, hogy röviden szólva a felelôsök megint meg-
úszták. Arra kilenc nap se kellett, hogy az igazság kiderüljön, de ahhoz, hogy 
igazság tétessék, kilenc év sem volt elegendô. Elsô fokon, nem jogerôsen Ger-
gényi Pétert, az akkori budapesti fôkapitányt és egyik vádlott-társát, Mittó 
Gábor negyedrendû vádlottat, a tévészékház helyszínparancsnokát mindössze 
megrovásban részesítette a Fôvárosi Törvényszék, tizenkét további rendôrtiszt, 

Magyar Élet
Hungarian Life

Felelôs szerkesztô és kiadó: Márffy Attila
Sydneyi szerkesztô: Józsa Erika

Fôszerkesztô: Csapó Endre

Irodák:

Melbourne
15 Roselyn Crescent.

East Bentleigh, Vic. 3165
Tel. : (03) 9557-2422
Fax: (03) 9563-9101

E-mail:
amarffy@netspace.net.au
Levélcím: P.O. Box 210,

Caulfield, Vic. 3162

Sydney
22 Marinella Street

Manly Vale, NSW. 2093

Telefon: (02) 9907-6151

E-mail:

hungarianlifesydney@gmail.com

mecsapo@bigpond.com

Hirdetési díjszabás: $ 5.50/cm/column (Incl. GST)
(Hasábonként 1 cm mély és 5 cm széles)
Elôfizetés egy évre GST-vel együtt $ 160.—

Advertising rate: Classified: $ 5.50/cm/col. (Incl. GST)
Half page: $ 300.—   Full page: $ 550.—
Translation and artwork free of charge.

Proprietor and Publisher: Hungarian Life Publishing
Printed by Attila Márffy, 15 Roselyn Cresc. East Bentleigh, Vic. 3165.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2015. nov. 5-én

1 AUD = 205.33 Ft

November 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Rezsô nevû kedves olvasóinkat.

Rezsô: A magyar nyelvújítók a 

Rudolf név helyett alkották a Rézsô, 

Résô családnévbôl, amely ismeretlen 

eredetû. ma mind a Rezsô, mind a 

Rudolf önálló névnek tekinthetô.

Köszönhetjük még: Csenge, Engel-
bert, Florentin, Lázár, Raul, Rolf, 
Rudolf nevû barátainkat.

November 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zsombor nevû kedves olvasóinkat.

Zsombor: Régi magyar személy-

névbôl. A krónikák szerint az erdélyi 

Gyula vajda apjának neve volt. Ere-

dete tisztázatlan.

Köszönthetjük még: Gotfried, Hó-
dos, Gál, Kasztor, Kolos, nevû ba-

rátainkat.

November 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tivadar nevû kedves olvasóinkat.

Tivadar: A görög Theodórosz név 

latinosított Theodorus formájának rö-

vidülésébôl. Jelentése: Isten ajándéka. 

Köszönthetjük még Fedor, Tódor, 
Natán, Teodor, Tihamér nevû bará-

tainkat.

November 10.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Réka nevû kedves olvasóinkat.

Réka: Attila hun uralkodó feleségé-

nek neve. A Réka névalak voltakép-

pen a Priszkosz rhetornál olvasható 

Kreka.

 Köszönthetjük még Florencia, 
Florentina, Jusztusz, Tibor, Virgi-
nia, nevû barátainkat.

November 11
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Márton nevû olvasóinkat.

Márton: A latin Martinus rövidü-

lése. Jelentése: A Mars istenhez ha-

sonló, merész, bátor.

Köszönthetjük még: Atád, Martin, 
Ménrót, Nimród nevû barátainkat.

November 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Jónás, Renató, Renáta nevû kedves 

olvasóinkat.

Jónás: A héber Jónah, görögös-

latinos Jonas formájából ered. Jelen-

tése: galamb.

Renató: a latin Renatus név olasz 

formájából származik. Jelentése: 

újszülött.

Renata: A Renátó név nôi formája.

Köszönthetjük még: Aba, Asztrid, 
Emil, Hümér, Jozefa nevû barátainkat.

 November 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szilvia nevû kedves olvasóinkat. 

Szilvia: A Szilviusz férfinév nôi 

párja.

 Köszönthetjük még: Bulcsú, 
Eugén, Jenô, Miklós, Szilviusz, 
Szaniszló nevû barátainkat.

Négyszázmilliós Ferrarit 
törtek a Váci úton

Csaknem ezer lóerôs és mintegy 1,3 millió euróba vagyis csaknem 400 millió 
forintba kerül az a LaFerrari luxusautó, ami három másik autót is összetört a 
Váci út és a Fiastyúk utca sarkán.

A rendôrség az Origo információját megerôsítve a balesetrôl annyit közölt, 
hogy senki sem sérült meg, de a baleset körülményeit még vizsgálják. Az Origo 
úgy tudja, a luxussportautó egy mûhelyt hagyott el, amikor a rosszul sikerült 
manôver történt.

A 963 lóerôs luxus sportkocsi a legerôsebb utcai Ferrari. A Ferrari F1-es 
versenyzôivel, Alonsóval és Massával kifejlesztett LaFerrari mindössze 499 
példányban készült.

Négy év alatt százzal csökkent az 
autó márkakereskedések száma
Jelentôs koncentráció zajlik az autópiacon, a mûködô márkakereskedések 

száma négy év alatt ötödével esett.
Jelenleg 405 gépkocsi márkakereskedés mûködik Magyarországon, 43-mal 

kevesebb, mint 2013-ban, míg 2011-hez képest 100-zal csökkent a számuk --- 
ismertette a Gépjármû Márkakereskedôk Országos Szövetsége (GÉMOSZ) idei 
felmérésének adatait Gablini Gábor, a szakmai szervezet elnöke.

A tulajdonosok száma 2011-ben 324 volt, két éve 272, ma pedig 249, vagyis 
erôteljes koncentráció ment végbe a szakmában --- tette hozzá az elnök.

Tisza Istvánra emlékeztek 
Debrecenben

Szobrának megkoszorúzásával emlékeztek szombaton az 1918. október 31-én 
meggyilkolt gróf Tisza István néhai miniszterelnökre.

„Gróf Tisza István olyan egyéniség volt, akit nem lehetett helyettesíteni” -– 
mondta megemlékezésében Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittu-
dományi Egyetem rektora. Leváltani, eltávolítani, megölni lehetett, de helyette-
síteni nem, alakja ott magasodik Magyarország huszadik századi történelme 
felett –-- tette hozzá a volt tiszántúli református püspök.

Bölcskei Gusztáv felidézte, hogy csak 2000-ben jött el az idô, amikor vissza 
lehetett állítani az addig a helyi Déri Múzeum pincéjében ôrzött Tisza-szobrot, 



köztük Bene László akkori országos fôkapitány ellen megszüntették az eljá-
rást.

Nagyon rossz az üzenete ennek az ítéletnek. Nem csak azért, mert a Fidesz 
választási ígéreteiben az elsôk közt szerepelt a 2006-os rendôri atrocitások 
megbüntetése. 2007. október 23-án Orbán Viktor még pártelnökként kijelen-
tette: „Az elkövetôk, a verôlegények közvetlen parancsnokai, a rendôri vezetés, 
az ôket biztató politikusok máig azt hiszik, elkerülhetik a felelôsségre vonást, de 
tévednek.” Ez az ígéret három évvel késôbb benne volt a voksunkban. 2010-ben 
Kövér László azt mondta: „Megkerülhetetlen feladat elszámoltatni azokat, 
akik a 2006. október 23-ai brutális rendôrattak felelôsei.” Gyurcsány a háttérben 
nevetett, és 2013-ban, a zajló per idején azt mondta: „Minden bizonnyal lehettek, 
voltak itt tévedések és hibák, de egészen biztos vagyok benne, hogy nem bûnö-
sök azok, akik ma a bíróság elôtt állnak.”
Ki hitte volna, hogy a nagy cinikusnak lesz igaza?

És ki mer odamenni bárkihez azok közül, akiket fejre célzott gumilövedékkel 
megvakítottak, s merészelné az arcába mondani: uram, ön ugyan elvesztette a 
szeme világát, de ez csak tévedés volt?

A vasprefektust megrótták. Ezt ô ki fogja bírni. A megvádolt rendôrtiszteket 
sem terheli eszerint olyan nagy felelôsség. Az áldozatok ítéletei semmisek, a 
bûnösök tévedtek vagy hibáztak, minden mehet tovább. Kilenc év eltelt, nem 
kell mindenre emlékezni. Tudták ezt a kihallgatott rendôrök is, akik nem akadá-
lyozták meg a vétlen járókelôk bántalmazását: fatális módon szinte semmire 
sem tudtak visszaemlékezni. Akinek meg jó a memóriája, és emlékszik tények-
re, sebesültekre, megfélemlített fiatalokra és holmi választási szlogenek-re, az 
magára vessen. S vajon ennek az ítéletnek a fölháborításhozadékával 2018-ban 
ki fog választást nyerni? (Körmendy Zsuzsanna, Magyar Nemzet)

Moszkvai ingatlanügy
A vád szerint 2008 márciusában Székely Árpád akkori moszkvai nagykövet 

a felettesei tudta nélkül írta alá az orosz fôváros egyik legértékesebb részén 
fekvô ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló adásvételi szerzôdést.

A piaci ár alapján számolták ki azt a 100 millió dolláros vételárat, amennyiért 
a Gyurcsány-kormány idején eladták Moszkvában a magyar kereskedelmi 
képviselet épületét, ezért az orosz legfôbb ügyészség bûncselekmény hiányában 
megszüntette az eljárást –- derült ki a Budapest Környéki Bíróságnak eljuttatott 
orosz jogsegélyiratból, amelyet pénteken ismertettek a jóval az említett érték 
alatt megkötött ügylet tárgyában zajló büntetôper újabb fordulóján.

A vád szerint 2008 márciusában Székely Árpád akkori moszkvai nagykövet 
a felettesei tudta nélkül írta alá az orosz fôváros egyik legértékesebb részén 
fekvô ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló adásvételi szerzôdést. A 
vételár 23,7 millió dollár volt, ám a vevô nem sokkal késôbb ennek több mint 
négyszereséért adta tovább az ingatlant, amely az orosz állam tulajdonába ke-
rült. Az ügyészség szerint az eladásból a magyar államnak több milliárd forint 
meg nem térült hátránya keletkezett.

Az ügyészség Székely Árpád volt moszkvai nagykövetet hûtlen kezeléssel, 
Horváthné Fekszi Márta volt külügyminisztériumi államtitkárt hivatalos 
személy által elkövetett bûnpártolással, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô 
(MNV) Zrt. korábbi vezérigazgatóját, Tátrai Miklóst és az értékesítési igazga-
tóját, Császy Zsoltot, valamint a társaság vezérigazgatóját, illetve értékesítési 
igazgatóját bûnpártolással és magánokirat-hamisítással vádolja.

A vádlottak védôi az eljárás során arra hivatkoztak, hogy a kirendeltségnek 
helyet adó telek az orosz fél birtokában volt. Egy 1973-ban megkötött kétoldalú 
egyezmény értelmében pedig az orosz fél egyetértése nélkül azt nem lehetett 
eladni vagy átengedni másnak, az ottani kormánynak így vevôkijelölési joga 
volt, ezért az eladó nem volt alkupozícióban.

Az ügyészség tegnapi indítványában arra kérte a bíróságot, hogy szerezze be 
az orosz megszüntetô határozatot és azokat a dokumentumokat, amelyek alap-
ján az akkori vételár összegét figyelembe éve a jogsegélyt megírták, ám ezt a 
bíróság elutasította.
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HÍREK
A bizonyítási eljárás lezárásával négy védô ismertethette perbeszédét, ame-

lyekben ügyfeleik felmentését kérték. A per november 4-én folytatódott, elsô-
fokú ítéletet pedig november 25-én hirdethet a bíróság.

Az adataik frissítésére kérik 
a határon túli választókat

Több százezer levelet küld ki a napokban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a 
névjegyzékben szereplô határon túli magyaroknak, felkérve ôket, hogy jelezzék 
az adataikban bekövetkezett változásokat, illetve regisztráljanak a névjegyzék-
be, ha még nem tették meg azt.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkezô magyar választópolgárok is 
szavazhatnak 2014-tôl az országgyûlési választásokon és az országos népszava-
zásokon, amennyiben az NVI-nél kérik felvételüket a névjegyzékbe. A külhoni-
ak regisztrációja tíz évig él, és fontos, hogy ezen idôszak alatt végig naprakész 
legyen a magyarországi lakcímmel nem rendelkezôk névjegyzéke.

Az NVI közölte, november elsô hetében levelet küldenek a névjegyzékbe 
már felvett külhoni magyar állampolgárnak és arra kérik ôket, amennyiben a 
névjegyzékbe vétele óta eltelt idôben megváltozott, vagy a jövôben megváltozik 
az értesítési címük, jelezzék ezt az NVI-nek. (Az értesítési cím a jogszabály 
értelmében lehet e-mail cím, faxszám vagy postacím, de a postacím nem feltét-
lenül azonos a lakcímmel, hanem az a hely, amelyen az NVI elérheti a válasz-
tópolgárt.)

A külhoni választópolgárok regisztrációs kérelmükben azt is megadták 
korábban, hogy a szavazólapot milyen címre küldje meg nekik az NVI, vagy azt 
melyik külképviseleten vagy magyarországi településen kívánják átvenni. Az 
NVI azt kéri levelében, hogy aki a következô választáson a korábbi kérelmében 
megadottól eltérô helyre kéri a szavazólapot, ezt szintén jelezze.

A változtatásokat lehet jelezni az NVI internetes tájékoztató oldalán, a 
www.valasztas.hu-n, vagy a levél mellékleteként küldött nyomtatvány és vá-
laszboríték felhasználásával.

Az NVI azt is kéri a regisztráltaktól, hogy amennyiben magyar állampolgár-
ságú hozzátartozójuk elhalálozik, azt jelentsék be a konzulátuson.

A levélben felhívják arra is a regisztráltak figyelmét: ahhoz, hogy a választó-
jogukat gond nélkül gyakorolni tudják, szükséges az is, a magyar hatóságok a 
személyi adataikban (nevükben, lakcímükben, családi állapotukban) bekövetke-
zett változásról tudomást szerezzenek.

Az NVI százharmincötezer adatmódosításra felhívó levelet küld ki, továbbá 
nyolcvanhétezer választópolgárnak e-mailben küldi ki az adatmódosítási felhí-
vást. (Aki postai és e-mail címet is megadott, annak mindkét módon küldik az 
értesítést.) A kettôs állampolgárságot tiltó Ukrajnába és Szlovákiába nem megy 
postai küldemény.

A választási iroda a már névjegyzékbe felvett választópolgárok mellett 
levelet küld további mintegy kétszáznegyvenezer külhoni magyarnak is. Ôk 
azok, akik már megszerezték magyar állampolgárságukat és elmúltak tizenhét 
évesek, azaz megfelelnek a jogszabályi elôírásoknak, és így kérhetik felvéte-
lüket a névjegyzékbe.

Az NVI a levélben felhívja ôket: amennyiben még nem kérték névjegyzékbe 
vételüket, ugyanakkor fontosnak tartják, hogy a következô országgyûlési 
választásokon, illetve az esetlegesen megtartásra kerülô népszavazásokon részt 
vegyenek, kérelmüket benyújthatják elektronikus formában az NVI honlapján, 
vagy a tájékoztató levélhez mellékelt nyomtatvány és válaszboríték felhaszná-
lásával, postai úton. A kérelmeket a magyar okmányokban szereplô adatokkal 
kell kitölteni.

A választási iroda legfrissebb adatai szerint a magyarországi lakcímmel nem 
rendelkezô, névjegyzékbe vett választópolgárok száma 231 394.
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Szeged bölcse
Sorsunkat a szavak rendezik –- mond-

ja Arabella Káinnak Sütô András Káin 
és Ábel címû drámájában.

Hát ilyen erejük lenne a szavaknak?
Most, hogy a napokban Szegeden jár-
tam, és elsétáltam Zala György mo-
numentális Deák-szobra elôtt, felötlött 
a harminc évvel ezelôtti, 1985-ös csala-
fintaság. A Széchenyi téren található 
szoborról illik tudni: Deák Ferenc 
születésének centenáriumán határoz-
ták el a szegediek, hogy szobrot állíta-
nak a nagy államférfinak, de a mûvész 
késlekedése, no meg a háború kitörése 
miatt csak 1914 szilveszter éjjelén 
vették le róla a védôponyvát. Ez volt az 
avatása… Talapzatára Deák Ferenc-
idézetet véstek: „Amit erô és hatalom 
elvesz, azt idô és kedvezô szerencse 
ismét visszahozhatják. De mirôl a 
nemzet, félve a szenvedésektôl, önma-
ga lemondott, annak visszaszerzése 
mindig nehéz, s mindig kétséges.” A 
meglepô az, hogy amit nem tett meg az 
ötvenes években a Rákosi-diktatúra, 
azt öt évvel a rendszerváltás elôtt (!) 
meglépte a város pártvezetése. Hogy 
mi késztette a város kommunista veze-
tôit erre a lépésre, nem tudhatjuk. Az 
is elképzelhetô, hogy egyéni ambíci-
óról volt szó. Vagy közösen jutottak 
arra az elhatározásra, hogy veszedel-
mesek a város fôterén Deák szavai. 
Esetleg provokációnak szánták? A mai 
krónikás így képzeli: hívatták a szak-
embert, aki meg is jelent a pártbizott-
ság elôtt.

 –- X. elvtárs, volna egy kis tennivaló 
–- mondhatta a párttitkár.

 –- Igenis, Y. elvtárs –- válaszolhatta a 
mesterember. 

–- Mirôl lenne szó?
 –- Egy kis csiszolásról… Idejét múlta 

egy mondat a Deák-szobor talapzatán. 
El kellene távolítani… 

–-- Igenis, párttitkár elvtárs. Mikor 
parancsolja?

 –-- Amikor besötétedik… És még 
hozzátette:

 –-- X. elvtárs, ez pártfeladat. 
A mester megvakarta a feje búbját, 

és kifelé menet megismételte magá-
ban: „Ez pártfeladat.” És elvégezte, 
amit megkövetelt a párt.

Másnap kora reggel a városi párt-
bizottság titkára a Széchenyi tér felé 
vette elsô útját, és elégedetten állapí-
totta meg, hogy Deák Ferenc váteszi 
mondata nincs többé. Bátortalanul 
felpillantott a szobor arcára, és úgy 
látta, mintha a haza bölcse összevonná 
szemöldökét. Nem kellett sok idô ah-
hoz, hogy a város polgárai felfedezzék 
a csonkítást, és megpróbáljanak a jog 
tengerében úszni. Múltak a hetek, míg-
nem az egyik nap a párttitkár ismét 
hívatta a mesterembert, és azt mondta 
neki:

–-- X. elvtárs, volna egy kis pártfe-
ladat. Vissza kellene vésni a szöve-
get…

 Valahol olvastam: Tévedni emberi 
dolog, de ha a radírgumi hamarabb 
kopik el, mint a ceruza, ez túlbuz-
góságra vall.

Kô András
(Magyar Hírlap)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Aztán ’96-ban érkezünk meg a mai 

találkozónk apropójához. Egy bátor 
mozdulattal Nemeskürty tanár úr – 
akinek szintén föl kell most itt idéz-
nünk a szerepét – Gyulay Endre püs-
pök úrral egyetértvve – mondta ne-
künk, hogy soha még nem volt arra 
példa a magyar közélet történetében, 
hogy a katolikus egyház hajlandó lett 
volna egy saját jogon kibocsátott 
köriratát, körlevelét, az „Igazságosabb 
és testvériesebb világot” címet viselŒ 
vitairatot vitatni bármilyen politikai 
szervezet hasonló távlatokban terve-
ket megfogalmazni akaró dokumen-
tumával vagy szervezetével. Sosem 
volt rá példa – mondta a tanár úr. És 
azt gondolom, abban, hogy ez létre-
jött, a tanár úrnak személyesen is a 
meggyŒzŒ ereje, a munkabírása, és a 
fiatalokba vetett, akkor még nem tel-
jesen indokolt, de utóbb talán igazolt 
reménye is visszaköszönhet. Azóta  
tudunk ma a keresztény egyházi 
szervezetekkel együttmûködni, és 
azóta foglalkozik ez a közösség az 
igazság és a többség problémájával. 
Ami a modern demokrácia egyik leg-
nagyobb kihívása, a keresztény in-
díttatású, keresztény alapokon álló 
szervezetek számára. Mert mi itt a 
helyzet?

A helyzet az úgy fest, hogy hiába az 
embernek igazsága, ha nincs hozzá 
többsége. És hiába van többsége, ha 
nem szolgálja vele az igazságot? És 
hogyan lehet ezt föloldani, mert az 
igazság alapján nem mindig lehet 
többséget gyûjteni. Egy bonyolult 
kérdéskörhöz érkeztünk, ezt most 
mind nem taglalnám, csak szeretném 
jelezni, hogy erre a problémára, ami 
egyszerre filozófiai, érték és szerve-
zetépítési probléma volt, született 
meg az a válasz, amit ma a KDNP–
Fidesz együttmûködésnek nevezünk. 
Ezért egyáltalán nem véletlenszerû 
például, az Alkotmánybíróság mai 
összetétele, amit én legalább olyan 
fontosnak tartok, mint a parlamentet, 
hiszen bizonyos kérdésekben az Al-
kotmánybíróság döntése ad funda-
mentumot, de ha megnézzük a mai 
Alkotmánybíróságot, az alapvetŒen 
kereszténydemokrata többségû. 

Nyugodtan mondhatjuk, hogy ma 
egy konzervatív, keresztény, nemzeti, 
polgári értékrendû alkotmánybírósági 
többség van Magyarországon, amely 
döntéseivel igyekszik egyébként ér-
vényt szerezni azoknak az alkotmá-
nyos fundamentumoknak, amiket a 
kereszténydemokratákkal közösen al-
kottunk meg.

2005-ben a Professzorok Batthyány 
Köre úgy érezte, hogy itt az idŒ, és 
fölrázzon bennünket, és azt mondta, 
hogy jó, jó, hát persze, harcokat kell 
itt vívni, de mégiscsak ahhoz, hogy a 
kürtöt megfújva seregek is gyûljenek 
a zászló alá, mondani kéne valamit.  
És akkor a Szent István Tervet tetŒ 
alá hozták. Amit én nagyon fontos do-
kumentumnak tartok. Talán a súlyá-
nál és a jelentŒségénél kevesebb fi-
gyelmet kap a magyar politikatörté-
net írásában, de az a körülmény, hogy 
2010-ben nem az az érzése volt a ma-
gyar népnek, hogy a választások 
megnyerésére készülŒ politikai erŒk 
távlatos program nélkül indulnak 
neki a harcnak, hanem van mögöttük 
valami, az a Szent István Tervnek 
volt köszönhetŒ. Persze lehet vitatkoz-
ni, egyes részét lehet szeretni vagy 
nem szeretni, de egy összefogott, át-
fogó kép, terv, leírás arról, hogy mi-
lyen Magyarországban éreznék ma-
gunkat igazából otthon. Úgyhogy 
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szeretném itt a Szent István Terv 
szerzŒinek is utólag megadni a köte-
lezŒ tiszteletet.

És most itt vagyunk 2015-ben, és 
egy olyan dokumentumot vitatunk, 
amely legalább tíz évig idŒtálló lehet. 
Én nem a hosszú nagy tanulmány-
kötetet olvastam, hanem ezt a rövi-
debb anyagot, amit a miniszter úrtól 
kaptam. Ez az írás a következŒ tíz év 
iránytûjének szerepére joggal aspi-
rálhat. Sok vita lesz még róla. Hal-
lom, hogy országjárás is készül, ér-
demes majd még azokat a tapasztala-
tokat is összegezni, végsŒ formába 
önteni az egészet, de azt gondolom, 
hogyha ezt a munkát elvégzik az erre 
vállalkozók, akiknek ezt tisztelettel 
köszönöm, akkor ismét lesz a polgári, 
nemzeti, keresztény közösségnek egy 
olyan dokumentuma, amelynek men-
tén körülbelül tíz éven keresztül re-
ményeink szerint megalakuló jobbol-
dali kormányok becsülettel tudják vé-
gezni a feladatukat.

Szeretnék, miközben tudom, hogy 
az idŒmet felemésztettem, mondani 
egy gondolatot arról is, hogy legyünk 
büszkék arra, amire az elŒttem szólók 
már utaltak, hogy megvetettük a biz-
tos alkotmányos alapjait egy polgári, 
nemzeti, keresztény szemléletû Ma-
gyarországnak. Ezt azért fontos el-
mondani, mert az alkotmány körüli 
viták és annak parazsa, tûzijátékszerû 
fényjelenségei azt az egyszerû, lako-
nikus mondatot háttérbe szorították, 
miszerint ez a magyar nemzet fönn-
állása óta, a magyar nemzet elsŒ írott, 
demokratikus alkotmánya. Hiszen  
korábban a Szent Korona-tan alapján 
álló, íratlan alkotmányosság uralko-
dott Magyarországon, az angolszász 
hagyományokhoz hasonlóan, aztán 
jött az írott, kommunista alkotmány, 
aztán annak a módosítása, ami magát 
is egy átmeneti alkotmánynak tekin-
tette, és utána jött az elsŒ demokrati-
kus, írott alkotmány, ami a mi politi-
kai közösségünkhöz kötŒdik.

Fontosnak tartom, hogy ez az alkot-
mány azok közül a problémák közül 
egyre, talán éppen Gyulay püspök 
urunk által mondottakra reagál, 
amely a felelŒsség, kötelesség, sza-
badság kérdéskörét illeti. Hiszen az 
egyik fejezete ennek az alkotmány-
nak, amit érdemes idŒnként újra és 
újra elolvasni, a „Szabadság és fele-
lŒsség” címet viseli, és éppen oda 
céloz, amirŒl a püspök úr is beszélt, 
világossá teszi az alkotmányunk, 
hogyha elkötjük, eloldjuk a szabadsá-
got a felelŒsség világától, akkor abból 
a végén nem szabadság lesz, hanem 
magány. Sokasodó magány, a ma-
gányból sok boldogtalan ember, a 
boldogtalanságból pedig frusztráció, 
a frusztrációból pedig politikai fe-
szültség, gyúanyag, ami a végén szét-
veti a társadalmunkat és az együtt-
élés számunkra kívánatos kereteit. 
Úgyhogy a szabadság és a felelŒsség 
összekötése, ami ebben a dokumen-
tumban is teret kap, szerintem kulcs-
kérdés.

Az adósság kérdésével kapcsolatban 
még annyit szeretnék Önöknek mon-
dani, persze az államadósságról szok-
tunk mindig beszélni, de ha az adós-
rabszolgaságra visszatérhetek, akkor 
azt kell mondanom, hogy az elmúlt öt 
évben az emberek adósságterhét si-
került jelentŒsen csökkenteni, a havi 
törlesztŒrészletek ma már nem akko-
rák, mint voltak, a vállalatokét – itt 
Matolcsy Györgynek jár elismerés – 

a településekét, mert az állam levette 
a településektŒl az adósságot. Végül 
az államadósság részben devizában 
fönnálló arányát sikerült részben csök-
kenteni, a nemzeti össztermékben ki-
fejezett százalékos mértékét is sike-
rült csökkentenünk.

És végezetül most arról szeretnék 
beszélni, amirŒl Martonyi János is be-
zélt. Mert van itt egy baj, egy kihívás, 
amit ha nem állunk, amit ha nem 
orvoslunk, ha nem lépünk sorompóba, 
akkor az az Európa, amirŒl ma itt 
Martonyi János nekünk beszélt, és mi 
itt mindannyian szeretünk, és úgy 
gondoljuk, hogy az elŒdeink közül 
nem kevesen életüket is odaadták, az 
az Európa meg fog szûnni. És szeret-
ném azt a félreértést eloszlatni, azért 
is jó, hogy fésületlenül is szabad be-
szélni, mert még nem vagyok kész 
ezzel a gondolattal. Ezt a Fidesz-
kongresszusra kell nekem valahogy 
kicsiszolnom, és az még két hét, de az 
a helyzet áll itt elŒttünk, hogy nem 
egyszerûen teszetoszaságról, nem 
egyszerûen ügyetlenségrŒl, nem egy-
szerûen a helyzet téves fölmérésérŒl 
van szó, amikor azt látjuk, hogy min-
den nyilatkozat, tanácskozás ellenére 
is naponta több ezer embert szállíta-
nak be Európába. Nem mennek, biz-
tosan észrevették, nem errŒl van szó, 
most már szállítják Œket, és az én állí-
tásom az, hogy ez nem lehet véletlen. 
Nehezen tudom elképzelni, hogy eu-
rópai nagyhatalmak, amelyeknek tit-
kosszolgálatuk, adatgyûjtési képessé-
gük, befolyásuk és pénzük révén a vi-
lág korlátlanul elérhetŒ szürkeállomá-
nya rendelkezésükre áll, ilyen fölké-
születlenül szalad bele ilyen konflik-
tusba vagy ilyen helyzetbe, amit most 
bevándorlási válságnak nevezünk. 
Nem lehet, hogy olyan jól szervezett 
államok, amelyek azért lettek az eu-
rópai civilizáció kiemelkedŒ államai, 
mert államalkotó képességük külön-
leges, szervezettek, fegyelmezettek, 
erŒsek, döntésképesek, nem lehet, 
hogy ez szerencsétlenkedés legyen, 
amit mi itt látunk. Az emberben él a 
gyanú, hogy ez nem véletlenül van 
így. És ez milyen igaz!

Föl is olvasok most néhány gondola-
tot, mert az a helyzet, hogy nemcsak 
nekünk van közléskényszerünk, és 
nemcsak a jobboldaliakat bántja, ha 
nem mondhatják el, amit gondolnak, 
a túlfeszült lényeglátás nemcsak a 
jobboldalra jellemzŒ, hanem az euró-
pai baloldalban is vannak ennek ha-
gyományai, és idŒnként meg is írják, 
amit gondolnak. Föl is olvasom Önök-
nek azt, ami történik, ha szabad ezt 
mondanom, mert szerintem ez az a 
szamárvezetŒ, ez a terv, aminek a 
megvalósulását látjuk nap mint nap:

„MegfelelŒ szemléletmódot alkal-
mazva felismerhetjük az államok fe-
letti, mégis demokratikus közösség 
architektonikáját. Úgy kell tekinte-
nünk az Európai Uniót, mint amit jó 
okkal együttesen teremtett két 
egyenrangú alkotmányozó szubjek-
tum, az egyiket az európai polgárok, 
a másikat az európai államok alkot-
ják. Majd a végén kiderül, hogy en-
nek van-e értelme. E perspektívából 
világos lesz, hogy a háborúskodó 
nemzetek pacifikálása, tehát a nem-
csak az Egyesült Nemzetek Szerve-
zete megalapítását, hanem az európai 
egyesülést is motiváló cél megterem-
tette a kiinduló alapot egy távolabbi 
célhoz, nevezetesen a nemzetállamo-
kon túli politikai cselekvési képessé-
gek létrehozásához.” Folytatom. „Az 

Felhívás Európa védelmére
államok nemzetközi közösségének az 
államok és a világpolgárok kozmopo-
lita közösségévé kell továbbfejlŒd-
nie.” 

Tehát az államoknak, az államok 
nemzetközi közösségének az államok 
és a világpolgárok kozmopolita közös-
ségévé kell továbbfejlŒdnie. 

A politikailag konstruált világtársa-
dalom távlatát még KŒszeg Ferenc is 
idézte valamelyik hetilapban, így ta-
láltam rá erre a remek akciótervre.

„A politikailag konstruált világtársa-
dalom távlata nem tûnik annyira utó-
pisztikusnak, ha figyelembe vesszük, 
hogy az emberi jogi retorika és politi-
ka az elmúlt néhány évtizedben tény-
legesen hatékonnyá tudott válni glo-
bálisan. Ez a kozmopolita igény azt 
jelenti, hogy az emberi jogok szerepe 
nem merülhet ki a sokrétû világtár-
sadalom egyenlŒtlen viszonyainak 
morális bírálatában, az emberi jogok-
nak intézményesen is testet kell ölte-
niük a politikailag konstituált világ-
társadalomban.” 

Vagyis a meneküléshez való jog, a 
vándorlás, a mozgás, a máshová me-
netelés joga – szemben a TŒkéczki-
féle felelŒsség-megközelítéssel – való-
jában az emberi jogként értelmezen-
dŒ.

Nem kevesebb és nem kisebb kihí-
vás elŒtt állunk, mint egy tudatos, 
baloldalinak mondható szellemi kon-
strukció megvalósításának a kapujá-
ban, ami a nemzetállamokat Európá-
ban zárójelbe akarja tenni, és ha már 
a kereszténységgel és a nemzetállami 
identitással, az abból fakadó értékek-
kel és felelŒsséggel nem tudott meg-
birkózni a hagyományos politikai küz-
delem világában, most ennek az etni--
kai alapjait kívánja fölszámolni. Ez a 
szomorú igazság. Árulás van, tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Európát elárul-
ták, és ha nem állunk ki érte, akkor 
ezt az Európát el fogják tŒlünk venni. 
Ez az Európa többé nem az európai 
polgárok Európája lesz, hanem né-
hány jól szervezett – ha most a Soros 
Alapítványra gondolnak, nem indoko-
latlan a gondolat – jól szervezett, 
nagy pénzt mozgató, a nemzetállamok 
keretein túl gondolkodó aktivista, 
senki által meg nem választott vezetŒ 
hagymázas álmát teljesíti be Európa 
a következŒ néhány évben ahelyett, 
hogy a mi, polgárok Európája tudna 
maradni. Lehet, hogy ez elnagyoltnak 
tûnik, lehet, hogy korainak tûnik, 
lehet, hogy igazságtalannak tûnik 
néhány elemében, amit mondtam, de 
nem tudom másképp magyarázni 
azokat az eseményeket, amelyeknek 
nap mint nap tanúi vagyunk. Mi lehet 
az orvosság? Az orvosság ugyanaz, 
mint ami korábban mindig volt.

Föl kell tennünk a kérdést, a demok-
rácia elsŒ számú kérdését. Ki bízta 
meg az európai vezetŒket azzal, mi-
lyen felhatalmazás alapján történik 
az, hogy nem beengedik, hanem be-
szállítják százezerszám az európai 
kultúrától különbözŒ csoportokat az 
európai kontinensre? Úgy, hogy las-
sacskán megkérdŒjelezŒdik az euró-
pai kulturális identitásunk. Ki adott 
erre felhatalmazást? Senki sem adott 
erre fölhatalmazást, néhány értelmi-
ségi remek könyveket írt errŒl. Az 
egyik ilyenbŒl idéztem, de a válasz a 
mi oldalunkról csak az lehet, hogy 
ezzel az összeesküvéssel, ezzel az 
árulással szemben nekünk a 
demokráciához kell fordulnunk, a 
néphez kell fordulnunk, és el kell 

érnünk, hogy az európai embereket, 
akár mint európai emberek, akár 
mint nemzetállamok polgárait vala-
milyen módon szóhoz juttassuk, hogy 
ezek az emberek elmondhassák, hogy 
ami történik, azt nem akarják, más-
képpen közelítenek ehhez, más kon-
textusban értelmezik az eseményeket, 
és joguk van ahhoz, hogy demokrati-
kus módon igent vagy nemet mond-
janak mindarra, ami most történik 
Európában. Ennek a formáit meg kell 
teremteni, európai vitát kell elŒbb-
utóbb indítani. Én nem akarok most 
semmilyen közjogi javaslatot tenni 
ennek a lefolytatására, de szeretném 
jelezni, hogy szerintem egy nagy 
európai vita ebben a kérdésben nem 
spórolható meg.

Annál is inkább így van ez, tisztelt 
Hölgyeim és Uraim, mert észre sem 
vesszük, hogy milyen mélyre jutunk. 
Európa észre sem veszi, hogy most 
már milyen mélyen jár, hova süly-
lyedt. Ez a kerítés ügy. Most nézzék, 
az osztrákok jóra való népség, nem 
mondom, hogy hibátlan volt az együtt-
élésünk velük az elmúlt néhány száz 
évben, de mégis az osztrák egy de-
cens fajta. Ez az ország mégiscsak a 
II. világháború után az összes mérhe-
tŒ mutató szerint a legsikeresebb eu-
rópai ország, ráadásul demokratikus 
ország. S nézzék meg: a választott ve-
zetŒje azt mondja, hogy nem kerítést 
építenek, hanem kaput, aminek hosz-
szú szárnyai vannak. Most ez így, elsŒ 
hallásra, ugye, egy vicces dolog, de 
nézzük ennek a szánalmasságát. Hova 
jutottunk, hogy az az Európa, amire 
mi azért voltunk büszkék, mert ez 
volt a gondolatszabadságnak, a szólás-
szabadságnak, a véleményszabadság-
nak a világa, ma olyan szellemi álla-
potban van, hogy bizonyos szavakat 
nem lehet kimondani, és nem rossz 
szavakat, hanem a kerítés szót. Nem 
arról van szó, hogy az osztrák 
kancellrnak ezek a betûk az iskolában 
kimaradtak volna, vagy a hangképzŒ 
szervei nem mûködnek ennél a 
néhány betûnél, hanem arról van szó, 
hogy úgy gondolja, hogy bizonyos 
szavak kimondása ma Európában 
olyan súlyos politikai következmé-
nyekkel járhat, hogy ezt Œ nem enged-
heti meg magának. De ez volna a mi 
szabadságra épülŒ, szólás-, vélemény-
és gondolatszabadságra épülŒ Euró-
pánk? Hogy beszélni se lehessen már 
a problémákról, gondolatokról meg 
javaslatokról?

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azt gondolom, hogy a baj nagy. Egy 

javaslatot szeretnék tenni az irat el-
készítŒinek, mert foglalkozik ez az 
irat indirekt módon ezzel a kérdéssel, 
de javasolnám, hogy egy Európa jö-
vŒje, identitása címû fejezettel talán 
meg lehetne toldani ezt a dokumen-
tumot, ami ezt a kérdéskört prbálja 
kibontani.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azzal szeretném befejezni, ugyan-

abba az irányba mutató gondolattal, 
amit mások is már elŒttem megfogal-
maztak. Ennek az európai vitának az 
kellene, hogy legyen a célja, hogy egy 
erŒs és keresztény Európa kereked-
jen ki, emelkedjen ki ebbŒl a vitából. 
És ebben az erŒs és keresztény Eu-
rópában egy polgári keresztény erŒs 
Magyarországban élhessük az életün-
ket. Ha valaki azt gondolná, hogy ez 
nem európai gondolat, azokat szeret-
ném arra emlékeztetni, hogy Schu-
man, aki az egyik atyamesterünk 
volt, azt mondta, hogy Európa vagy 
keresztény lesz, vagy nem lesz. Ma 
mind a két út nyitva áll Európa elŒtt.

Köszönöm megtisztelŒ figyelmüket!



azonosulni tud, nincsenek ellenvéle-
mények és fenntartások. HŒseiknek 
mindenki tisztelettel adózik. A majd 
hatvan év távlatából, a szovjet kom-
munista világrendszer bukása után, 
immár tisztán kirajzolódik a magyar 
forradalom és szabadságharc törté-

nelmi jelentŒsége. 
Végül megvalósultak a forradalom 

céljai. Abban, hogy a történelem így 
alakult, része van a világ országainak 
és benne Magyarországnak is: a kom-
munista világrendszer ezt a megráz-
kódtatást már so-
sem tudta kihever-
ni. A becsületes 
gondolkodók pedig 
leszámoltak a Szov-
jetunióhoz és a 
kommunizmushoz 
f°zŒdŒ illúzióikkal. 

Az 1956-os forra-
dalomnak köszön-
hetjük, hogy Ma-
gyarországra pozi-
tívan tekint a világ. 
A hatalmas szovjet 
túlerŒ ellen küzdŒ 
szabadságharcosok 
hŒsiessége minden-
ütt, máig tartó 
megbecsülést szer-
zett a magyar név-
nek. Ezt a kedvezŒ 
képet a magyarok-
ról a forradalomról 
szóló tudósítások 
alakították ki, külö-
nösen azok a fotók 
és filmfelvételek, 
amelyek bejárták a világsajtót, és 
amelyek ma is mély megrendülést 
váltanak ki. Ennek a képnek a fenn-
tartásában nagy szerepe volt a vilá-
gon szétszóródott 56-os emigránsok 
seregének. 

Egy pillanatra gondolkodjunk el 
azon is, miért ünnepeljük mi, itt, 
Ausztráliában 1956-ot? 

Ha számot vetettek, ha megkérdez-
ték maguktól, mit keresnek Ausztrá-
liában, vagy a világ bármely más or-
szágában, azt kellett mondaniuk, hogy 
‘56 miatt vannak itt. És ezt kellett 
mondaniuk a gyermekeiknek is. Írott 
forrásokra, történészi szakmunkákra 
aligha támaszkodhattak, Œk azok, akik 
‘56 közvetlen élményét, azoknak a 
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Ötvenhatos ünnepély SydneybenDöntsd el magyar, mondd ki a szót! 
Itt visszalépni nem lehet! Az ifjúság 

acél-szíve a forróságtól megreped! 
Döntsd el magyar, döntsd el diák, s 

fonjuk lánccá kezünk! Döntsd el,
ki élsz e honban velünk jössz-e? 

Vagy ellenünk?
           Kiss Dénes versébŒl

Október 25-én vasárnap a Rook-
wood-i köztemetŒ magyar részlegé-

ben a HŒsök Keresztjénél gyülekez-
tünk, ahol v. Bene Ferenc, a Függet-
len Magyar Szabadságharcos Szövet-
ség elnöke köszöntötte a jelenlévŒket, 
majd v. Tassányi József méltatta 
1956 hŒseinek érdemeit. Geiger Mi-
hály vezetŒ konzul és v. Bene Fe-
renc koszorút helyezett el a Magyar 
HŒsök keresztjénél. Utána mind-
nyájan résztvettünk az ökumenikus 
istentiszteleten, ahol KCSP ösztön-
díjas Tóth Róbert teológus hirdette 
az igét. 

A Magyar Házban lezajlott izletes 
ebéd után kezdŒdött az emlékm°sor, 
melyet Gellért Mária vezetett le. V. 
Bene Ferenc üdvözlŒ szavai után 
Geiger Mihály vezetŒ konzul mondta 
az ünnepi beszédet: 

Elnök Úr! Tisztelt ünneplŒ Közös-
ség, Hölgyeim és Uraim! 

Október 23-a a Szabadság napja! 
1956-ra emlékezünk, amikor ritkán 

látható egységbe kovácsolódott a 
Nemzet. A szabadság eszménye, a 
szabadságvágy elsöprŒ ereje ková-
csolta össze. És mindenekelŒtt az 
állami terror, az önkényuralom és a 
hazugságokon alapuló rendszer elsöp-
résének szándéka. A szovjet csapatok 
kiutasítása, az egypárti- és tanács-
rendszer felszámolásának követelése. 

1956-ban az akkori magyar társa-
dalom kimondta: nem kér többet 
mindabból, ami egy évtizede nyomo-
rítja, nem tudja tovább elviselni, azt 
nem t°ri. Másmilyen világot akar ma-
gának építeni. A szabadság világát! 

Az akkori események, különösen a 
budapestiek, közismertek. Sok hŒsnek 
és mártírnak a nevét is tudjuk. Emlé-
ket állítottunk nekik, azt kegyelettel 
Œrizzük! Tudjuk, sokan a földönfutó 
sorsát választották, mert az is ígérete-
sebbnek t°nt számukra, mint az ül-
döztetésekkel és terrorral beköszöntŒ 
visszarendezŒdés. 

Az 1956-os forradalom 59. évfordu-
lóját együtt ünnepli Magyarországgal 
az egész világ. 

Biztató és felemelŒ, hogy van egy 
megemlékezés, amellyel mindenki 

napoknak a lelkületét, s rögtön kiala-
kult mítoszait magukkal vitték, és 
ébren tartották mindmáig. 

Nem beszélünk eleget a névtelen 
hŒsökrŒl, azokról akik magukban 
Œrizték a gondolatot, szándékot, ta-
pasztalatot. És élték a maguk életét, 

miközben évtizedeken 
át az események hiva-
talos megítélése alap-
ján a saját országuk 
imperialista bérenc-
nek, horthystának bé-
lyegezte meg Œket. 
Ôk Œrizték meg ma-
gukban a reményke-
dés szikrájaként a 
rendszerváltás óhaját, 
gondolatát, esélyét. 
Pótolva mulasztásunk, 
ma emlékezzünk rá-
juk is, a névtelenekre, 
akik nélkül nem lett 
volna forradalom, kik 
nélkül soha nincs 
nagy közösségi telje-
sítmény! 

Tisztelt ÜnneplŒ Kö-
zösség! 

Ismerik az állítást, a 
szabadság összeköt! 
Úgy t°nik, az az üze-
nete, minél nagyobb a 
szabadság, annál kö-

zelebb kerülünk egymáshoz. Pedig 
tudjuk, tapasztaljuk, ez nem éppen 
igaz. Sokszor épphogy a fordítottját 
éljük meg. Minél nagyobb a szabad-
ság és a jólét, annál nagyobb az 

elmagányosodás. Emberi és közös-
ségi értelemben is. De hát akkor 
miként kell értelmeznünk, hogy 
mégis igaz legyen? Talán úgy, hogy a 
szabadság hiánya, a szabadság kiví-
vásának óhaja az, ami a legjobban 
összeköt. 

Honfitársaim! 
Ma, a szabadság napján, a szabad-

ság összekötŒ erejében bízunk, azt 
remélve, hogy erŒt ad a mindennapok 
harcához. Merthogy az átalakuló, és 
egyensúlyát keresŒ világban nekünk 
is állandóan egyensúlyoznunk kell, 
hogy talpon maradjunk. 

Ehhez adjon a mai ünnep erŒt, ön-
bizalmat és kitartást. 

Isten éltesse a Nemzetet! Isten él-
tesse az ausztrál magyar Közösséget!   

*

. A Kárpátaljai Ferences Misszió 
Alapítványtól október 20-i keltezéssel 
az alábbi levél érkezett: 

vitéz nemes Tassányi
Tisztelt Uram!
Ezúton tájékoztatom, hogy az Ön 

által átutalt összeg 2,029,783,00 HUF 
értékben átvezetésre került a szám-
lánkon, melyet a KFMA kuratóriuma 
nevében ezúton is köszönök.

Egyben mellékelek némi informá-
ciót az adományuk felhasználásáról, 
valamint annak a brossurának elekt-
ronikus változatát melyet minden 
adakozónknak megküldünk.

Ugyancsak mellékelem az évi rend-
szerességgel megtartott adakozók–tá-
mogatottak találkozóra szóló meghí-
vót, szíves tájékoztatásukra.

Üdvözlettel: Kacsó András
 

Részletek a jelzett mellékletekbôl:
2015. augusztus 28.-án vitéz nemes 

Tassányi József a New South Wales-i 
Magyarok Szövetségének elnöke ke-
reste meg az Alapítványt és felaján-
lást tett, az ottani magyarok gy°jtésé-
nek átutalására. Az összeg kb. 2,0–2,1 
Mft-ra várható. A kuratórium a majd 
befolyó összeget a Kiss Gyula által 
alapított Magyar  Kulturáért Kárpát-
alján alapba helyezi, a felhasználásról 
ennek megfelelŒen tájékoztatja az 
adakozó szervezetet

Tisztelt Adakozók! 
Adományuk hasznosításáról a KFMA 

némi megfontolás után úgy döntött, 
hogy annak felhasználásával a kezelé-
sében m°ködŒ „Magyar Kultúráért 
Kárpátalján” nev° pénzügyi alapot 
támogatja, ezzel is elŒsegítve az ab-
ban foglalt célkit°zések teljesülését. 
Mint az alábbiakból is látszik az alap 
m°ködése felekezetektŒl és fenntar-
tóktól függetlenül támogatja az álta-
lános és középiskolás korú, magyar 
identitású fiatalok nevelését, ami job-
ban harmonizál az ausztráliai magya-

rok vallási és világnézeti össze-
tételével is. EllenkezŒ esetben – ala-
pító okiratunkkal összhangban – csak 
a római katolikus vallású rászoruló 
magyarokat segíthetnénk az Önök 
adományából. Tapasztalatunk alapján 
törekvésünk az, hogy nemcsak anya-
gi, hanem lelki és szellemi táplálékot 
is nyújtsunk nehéz helyzetben levŒ 
honfitársainknak.

Eddig két alkalommal lehetett pá-
lyázni: 2013-ban és 2014-ben. A díjak 
átadása mindkét esetben ünnepélyes 
körülmények között történt Munká-
cson illetŒleg Beregszászon. Jelen 
voltak a helyi magyar politikai élet 
képviselŒi, a magyar konzulátus tiszt-
viselŒi, egy magyar népzenét játszó 
együttes, amelynek segítségével nép-
tánc- és népzenebemutató is volt. 
2013-ban a díjazott rovásírás-tanár 
egy magyar nyelv°, rovással írt és 
nyomtatott Újszövetséget is kapott.

A „Magyar Kultúráért
Kárpátalján” alap létrehozása
A Kárpátaljai Ferences Misszió Ala-

pítvány a Budapesten élŒ, de kárpát-
aljai származású Kiss Gyula nyugal-
mazott pedagógus adományának kö-
szönhetŒen 10 millió forintos alapot 
hozott létre 2012. novemberi kurató-
riumi ülésén, a Kárpátalján m°ködŒ 
gyermek néptánccsoportok támogatá-
sára. Ezenkívül minden évben díjazni 
kívánja a rovásírás elsajátításában 
kiemelkedŒ teljesítményt nyújtó diá-
kokat és az Œket segítŒ tanárokat, 
illetve a magyar nyelv és irodalom 
valamint magyar történelem iskolai 
oktatásában jeleskedŒ kárpátaljai pe-
dagógusokat is. A pénzalapból min-
den év novemberében a törzstŒke ka-
mata kerül szétosztásra.

Budapest, 2015. november
Kárpátaljai Ferences

Misszió Alapítvány

Jelentés
Az Új-Dél Wales-i magyarok 

adományának felhasználásáról

„Tartsd magad, nemzetem, 
tipornak rendesen. Ellopnak, 
eladnak, zsarolnak, pusztítnak 
végtelen.  Kígyók a kebleden, szitok 
a neveden, tovább nem engedem, 
tovább nem engedem!

De addig szüntelen légy résen 
nemzetem: nézd a sok csillagot, ’48, 
‘56 ott ragyog. Értsd meg a 
lényegét: fogjuk egymás kezét! 
Fogjuk egymás kezét, ahogyan soha 
még!’’

Énekelte Harasta Emôke, s a 
terem nagy figyelemmel hallgatta. 

Majd Harasta Dániel „Harc a 
szabadságért” cimmel magyar költŒk 
verseibŒl készített összeállítását 
mondta el (Kiss Dénes: Velünk vagy 
ellenünk, Márai Sándor: MenybŒl az 
angyal…, Heltai JenŒ: Szabadság).

Gellért Marika saját emlékeit 
foglalta szavakba és osztotta meg 
velünk. 

Mécs János versbe öntötte emléke-
it 1956-ról.

A m°sor második fele könnyedebb 
hangulatban zajlott le, Gellért Mik-
lósnak és Kascsák Dórának köszön-
hetŒen.  

Köszönet a szervezŒnek/rendezŒnek 
Gellért Miklósnak  és Marikának, s 
mindazoknak akik kivették részüket, 
hogy méltóképpen ünnepelhessünk.



Az Európai Parlament jóváhagyta azt 
a javaslatot, miszerint megvonnák az 
uniós támogatást azoktól a farmerek-
tôl, akik kifejezetten a bikaviadalokra 
tenyésztenek állatokat. A döntést még 
az Unió pénzügyminisztereinek is jóvá 
kell hagynia. 

„A bikaviadalok kegyetlensége nagy 
fájdalmat okoz a bikáknak. Bár az Eu-
rópai Unió nem tilthatja be a bikavia-
dalokat, azt azonban szabályozhatja, 
hogy hogyan osztja el a mezôgazdasági 
támogatásokat” ---- mondta Joanna 
Swabe az Humane Society Interna-
tional európai vezetôje, aki szerint 
ezek a támogatások közvetve segíte-
nek a bikaviadalok fennmaradásában.

Az Európai Parlamentben a képvise-
lôk többsége támogatta a javaslatot, 
miszerint 2016-tól nem kaphat uniós 

pénzt az a farmer, aki bikaviadalokra 
tenyészt állatokat. Jogszabály azonban 
csak akkor lesz a javaslatból, ha az 
uniós pénzügyminiszterek is rábólinta-
nak.   

* * *
Erdélyben a magyar nyelvû oktatás 

színvonala elmarad a román nyelvû-
étôl, de jobban teljesítenek az anya-
nyelvükön tanuló magyar gyermekek 
azoknál, akiket szüleik a jobb érvénye-
sülés céljával román iskolába iratnak 
--- hangzott el azon a kisebbségi oktatá-
si konferencián.
Papp Z. Attila, az MTA Kisebbség-

kutató Intézetének az igazgatója ro-
mániai teljesítményfelmérések ered-
ményei alapján jutott arra a 
következtetésre, hogy még Hargita, 
Kovászna, illetve Kolozs megye román 

diákjai is átlagosan jobb eredményeket 
érnek el például matematikából az 
országos felmérôkön, mint a magyar 
diákok. A kutató szerint ez azzal ma-
gyarázható, hogy a romániai magyar 
nyelvû oktatási rendszer nem képes 
integrálni azokat, akik gyengébb ké-
pességgel rendelkeznek.
Ferenc Viktória, a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet kutatója a nemzetközi 
tanulói teljesítménymérési program 
(PISA) adatai alapján állapította meg, 
hogy az anyanyelvükön tanuló erdélyi 
magyar gyermekek mind matematiká-
ból, mind szövegértésbôl jobb eredmé-
nyeket érnek el a románul tanuló ma-
gyar gyermekeknél.
Kapitány Balázs, KSH Népességtu-

dományi Kutatóintézet kutatója hívta 
fel arra a figyelmet, hogy a romló de-
mográfiai helyzet ellenére nagyobb 
szervezettséggel, a források szakszerû 
elosztásával sok olyan erdélyi telepü-
lésen is fenntartható lenne a magyar 
nyelvû oktatás, ahol ez az elmúlt 
években válságba jutott. Három olyan 
konkrét esetet mutatott be, amikor 
magyar döntéshozók jó szándékú, de 
szakmailag nem kellôképpen megala-
pozott döntései vezettek a magyar ok-
tatás leépüléséhez.
Kántor Zoltán a konferenciát szer-

vezô Nemzetpolitikai Kutatóintézet 
igazgatója, elmondta, a kisebbségi ok-
tatás kérdése egyszerre oktatáspo-
litikai és nemzetpolitikai kérdés. A 
kutató szerint az erdélyi magyar 
nyelvû oktatás számára a minôség 
javítása a kihívás. „Mondjuk ki: ver-
seny folyik a többség és a kisebbség 
között az oktatásban. Ha a magyar 
oktatás nem tud felzárkózni, sôt jobb 
lenni a románnál, egyre több szülô fog-
ja a román iskolát választani a gyer-
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Amikor a kerítés 
már nem kerítés
Egy nagyon szellemes rövid cikkben 

Póla Gergely a Magyar Nemzetben 
rámutat arra a bûvész mutatványra 
amit az osztrák politikusok mutatnak 
be. Miután nem is olyan régen lefa-
siztázták Magyarországot a magyar-
szerb határzár miatt nyelvészeti 
zsonglôrködés és hajmeresztôen ar-
cátlan magyarázkodás az amikor a 
tervezett osztrák határkeritést átke-
resztelték „építési jellegû mûszaki 
munkálatokra”.
Sebestian Kurz külügyminiszter 

szerint nem kerítést emeltek, hanem 
rácsot. Nem lenne sikeres ha megpró-
bálnánk megfejteni, hogy ez mennyi-
vel emberségesebb. Ugyanakkor a 
kancellár Werner Faymann aki Ma-
gyarországot lefasiztázta úgy nyilat-
kozott, hogy nem kerítést létesítenek, 
hanem kapukat, sôt kapucskákat ol-
dalsó szárnyakkal, illetve oldalsó ré-
szekkel. Ahogy Póla rámutat: „nem 
kell nyelvésznek lenni akkor, ha tud-
juk: egy kapu, --- még a kicsiny ka-
pucska is --- meglehetôsen ritkán szo-
kott önmagában állni a puszta közepén, 
a léte feltételez bizonyos oldalsó ré-
szeket, hiszen pont ez a lényege, hogy 
átjárást biztositson közöttük. Így aztán 
kijelenthetô, hogy ezeken az oldalsó 
részeken --- avagy szárnyakon nem 
lehet átkelni. Azaz kerítésbôl vannak, 
vagy ha nem akkor falból. 

Lehet, hogy a kancellári nyelvészke-
dés újabb gyöngyszemeivel kerülünk 
majd szembe. Talán az osztrák-szlovén 
határon nem rendôrök fognak szol-
gálni hanem személyi asszisztensek? 
Ezek az asszisztensek nem regisztrá-
ciót, hanem adat menedgyelést végez-
nek-e majd, kérdezi Póla Gergely. A 
mûszaki zárat „személyátbocsátást 
segítô objektumnak” is lehet majd 
nevezni.
Ôry Mariann a Magyar Hírlapban 

szintén az osztrák szó-bûvész mutat-
ványokkal foglalkozva rámutat, hogy 
az osztrák kormány tagjai most láza-
san szinonímiákat keresnek a határ-
kerítés szóra. Johanna Miki-Leitner 
néppárti belügyminiszter kedden még 

azt mondta építenek valamit, ami 
megakadályozza, hogy a migránsok 
szervezetlenül, bárhol átjöhessenek a 
határon. Ez pedig szerinte nem kerí-
tés! Szerda reggel a miniszter asszony 
már úgy fogalmazott: természetesen 
kerítésrôl van szó. Rájöttek-e, hogy 
nem elég szigorú tekintetû rendôröket 
állítani a határra, akik integetnek a 
migránsoknak, hogy bitte schön tessé-
nek már arra menni --- kérdezi Ôry 
Mariann. 

Hiába várjuk egy politikustól, pláne 
egy szoci osztrák kancellártól, hogy 
megkövesse a magyar kormányt és 
népet azért hogy szerinte „a huszadik 
század legsötétebb korszakára emlé-
keztet ami Magyarországon történik” 
Meg azt, hogy „szögesdrótokkal nem 
lehet megoldani a válságot”.

Most már eljutottunk oda, hogy Kurz 
külügyminiszter kimondja: a kerítés 
vitathatatlanul hatékony módja a ha-
tár ôrzésnek, a kérdés csak az, egy 
ország akar-e kerítést építeni vagy 
sem (!)

Befejezésül visszatekintve a huszadik 
századra az egész világban elterjedt az 
a hazugság, hogy a kis Ausztria „Hitler 
elsô áldozata volt”. Nos, akik látták 
1938. ôszén a Führer diadal menetét 
amikor újjongó osztrák százezrek ün-
nepelték a nyitott Mercedes kocsiban 
szülôhazájába visszatérô osztrák szár-
mazású diktátort, --- azokkal mindig 
nehéz volna elhitetni ezt a hazugságot.  

Kroyherr Frigyes

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
Nth. Fitzroy, VIC 3068 

(Bocskai Központ)
E-mail:  consulate.mel@mfa.gov.hu

Honlap: 
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes 
idôpontfoglalás alapján 

munkanapokon 13:00-16:00 óra között 
az alábbi telefonszámon: 

(03) 9486-3397
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mekei számára” --- fogalmazott Kán-
tor Zoltán.

Az eseményt megnyitó Grezsa Ist-
ván, a határon átnyúló beruházások 
ellenôrzéséért felelôs miniszteri biztos 
azért tartotta fontosnak a tanácskozást, 
mert szerinte az elkövetkezô két-há-
rom évben dôl el, hogy a trianoni dön-
tés századik évfordulóját „gyarapodó 
nemzetként, vagy a vesztességeit fel-
dolgozni képtelen, a negatív folyama-
tokba beletörôdött nemzetként” fogjuk 
megélni. A miniszteri biztos a beván-
dorlási hullám kedvezô hatásának 
tekintette, hogy összehozta a cseheket, 
szlovákokat, szerbeket a magyarokkal, 
és reményét fejezte ki, hogy a nyomás 
alatt a román-magyar viszony is ja-
vulni fog.

* * *
A Volkswagen a jövôben is a világ 

legjobb autógyártói közé akar tartozni, 
ennek biztosítására ötpontos tervet 
mutatott be Matthias Müller, a 
Volkswagen AG igazgatótanácsának 
elnöke Wolfsburgban.

Matthias Müller a terv végrehajtá-
sával megvalósíthatónak látja, hogy „a 
Volkswagen minden eddiginél erôseb-
ben jön majd ki a jelenlegi helyzetbôl”, 
egyben bejelentette, hogy a következô 
évben bemutatja a 2025-ig terjedô 
stratégia pilléreit. A csoport átalakítá-
sában a legfontosabb prioritásnak az 
igazgatótanács elnöke a dízel tematika 
által érintett ügyfeleknek nyújtott se-
gítséget nevezte. Tájékoztatása szerint 
a Volkswagen intenzíven dolgozik a 
hatékony mûszaki megoldásokon, 
ezek megvalósítása a Szövetségi Gép-
jármûhivatallal egyeztetve 2016 janu-
árjában kezdôdik. A következô prio-
ritás Matthias Müller szerint az 
események tisztázásának folytatása és 
lezárása, annak minden következmé-
nyével együtt. Ennek során a Volks-
wagen gondos elemzést végez, amely-
hez támogatásképpen a Deloitte 
könyvvizsgáló céget szerzôdtették. 
Müller leszögezte, hogy a folyamatok 
felelôseinek szigorú következmé-
nyekkel kell számolniuk.

A harmadik lépésként új struktúrákat 
vezetnek be a Volkswagen-csoportnál. 
A csoport irányítását a jövôben de-
centralizálják, a márkák és a régiók 
nagyobb önállóságot kapnak –-- jelezte 
az igazgatótanács elnöke. Hozzátette: 
alaposan áttekintik a jelenleg több 
mint 300 modellbôl álló portfóliót. 
Matthias Müller negyedik prioritás-
ként a vállalati kultúra és a vezetôi 

magatartás átalakítását szorgalmazza. 
Ötödik feladatként az elnök a 2018-ig 
terjedô stratégia 2025-ig tartó tovább-
fejlesztését jelentette be. Elmondása 
szerint a 2018-as stratégia esetében is 
sokkal többrôl van szó, mint az eladott 
darabszám növelésérôl, sokkal inkább 
minôségi növekedés a cél. Közölte, 
hogy a következô hónapokban a 2025-
ig terjedô stratégia pillérein fognak 
dolgozni, amelyet a csoport a jövô év 
közepén mutat be.

* * *
November derekától kéttagú nyug-

díjas ôrjáratok ellenôrzik az üzletek-
ben az áfacsökkentés következetes 
végrehajtását –- közölte Ján Lipians-
ky, a Szlovák Nyugdíjasszövetség 
(JDS) elnöke, miután a hét elején a Ro-
bert Fico vezette kormány és a nyugdí-
jasszövetség megegyezett abban, 
hogy az áfacsökkentés sikerességét a 
szövetség fogja ellenôrizni.

Szlovákiában ugyanis a kabinet má-
sodik szociális csomagja részeként jö-
vô januártól 20-ról 10 százalékra 
csökkentik az alapélelmiszerek áfáját. 
Az elsôsorban kenyeret, tejet, tejfé-
leségeket, friss húst terhelô, mintegy 
170 terméket érintô alacsonyabb 
áfakulcs hatására elôzetes számítások 
szerint 8,3 százalékkal lesznek olcsób-
bak az alapélelmiszerek. Korábban 
több szakmai szervezet is arra figyel-
meztetett, hogy az állami költségvetés-
ben éves szinten 75-80 millió eurós 
lyukat ütô áfacsökkentést a kereske-
dôk kijátszhatják, s ezt a hangulatot 
meglovagolva a Fico-kormány úgy 
döntött: jóváhagyásával nyugdíjasegy-
ségek fogják ellenôrizni, hogy a kiske-
reskedôk valóban csökkentik-e az 
alapélelmiszerek áfáját és árát. A gya-
korlatban ez úgy fog kinézni, hogy 
nyugdíjas „járôregységek” járják a 
boltokat, és feljegyzik azon alapélel-
miszerek árát, amelyek áfája januártól 
csökken. A JDS elsô kommandói le-
jegyzik az áfacsökkentés elôtti árakat, 
majd januárban is ellenôrzést végez-
nek, amikor már csökkentett áfájú 
élelmiszerek lesznek a polcokon.

Robert Fico kormányfô 2009-ben, az 
euró szlovákiai bevezetésekor szintén 
fogyasztóvédô alakulatokat küldött a 
boltokba, hogy ellenôrizzék, a keres-
kedôk nem éltek-e vissza az átváltás, a 
pénzcsere adta lehetôséggel. Akkor 
zökkenômentes volt az átállás, az in-
fláció kordában maradt, az árkomman-
dók szinte dolgavégezetlenül oszlottak 
fel.

* * *
Egytôl öt évig terjedô börtönbüntetés 

járna a trianoni szerzôdést vitató bár-
milyen nyilvános, médiában megjelenô 
vagy kulturális rendezvényért és 
gyászzászlók kitûzéséért vagy e szer-
zôdéssel szembeni bármilyen üzenet 
terjesztéséért –-- ilyen tartalmú tör-
vénytervezetet nyújtott be Bogdan
Diaconu független képviselô, aki jú-
nius 4-ét Trianon és a magyar elnyo-
más elleni harc napjává nyilváníttatná 
–- olvasható az Eurocom –-- Romániai 
Sajtófigyelô oldalán.

„Ezek a román népet, a történelmét 
és a létét sértô nyilvános jelzések már 
most megnyilvánulnak Romániában, 
tehát kimondottan szükséges fellépni 
ellenük, hogy általánosabb értelemben 
is helyreálljon a román állam szuve-
renitása”, áll a törvény indoklásában.

Bogdan Diaconu azt állítja, hogy jú-
nius 4-e nagyon fontos dátum a román 
állam történelmében, „olyan dátum, 
melybôl bizonyos, fôleg erdélyi szél-
sôséges körök gúnyt ûznek, és minden 
alkalommal, minden évben vitatják”. 
Ezzel az RMDSZ politikájára utal, 
melyet „Magyarország” nemzeti érdek 
ellen cselekvô „kiterjesztett karjának” 
nevez.

A kormány kedvezôtlenül vélemé-
nyezte a javaslatot, azt állítva, hogy „a 
lépések korlátozzák a szólásszabadsá-
got és a gyülekezési jogot, és ellenté-
tesek azokkal az alkotmányos rendel-
kezésekkel, melyek szavatolják, 
ugyanakkor korlátozzák is ezeket”. 
Sôt, megállapította, hogy e javaslat al-
kalmazása támadás lenne a szólássza-
badság ellen, a javasolt lépéseket pe-
dig túl drasztikusnak és az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának stan-
dardjaival összeegyeztethetetlennek 
tartja.

* * *
A román legfelsô bíróság jogerôs 

ítéletben érvénytelenítette azokat az 
iratokat, amelyekkel az egykori tulaj-
donos a román államnak adományozta 
a csucsai (Ciucea) Boncza-kastélyt, 
Ady Endre és felesége, Boncza Ber-
ta egykori otthonát –-- közölte honlap-
ján a bíróság.

A Kolozsvártól 70 kilométerre nyu-
gatra, az E60-as európai út mellett álló 
kastélyt Octavian Goga román költô 
és egykori miniszterelnök vásárolta 
meg 1920-ban az Ady-versekben 
Csinszkaként emlegetett Boncza Ber-
tától. Goga halála után a költô özvegye, 
Veturia Goga rendezett be Goga-mú-

zeumot és Ady-kiállítást a telken álló 
épületekben. A birtokot az özvegy 
1966-ban a román államnak adomá-
nyozta azzal a feltétellel, hogy élete 
végéig ott maradhasson. Az özvegy 41 
évvel élte túl férjét, 1979-ben halt 
meg, 96 éves korában.

A birtok az 1989-es romániai rend-
szerváltozás után a múzeumot fenn-
tartó Kolozs megyei önkormányzat 
tulajdonába került. A Goga házaspár-
nak nem voltak gyermekei, oldalági 
örökösök indítottak pert 2005-ben az 
adománylevél érvénytelenítésére. Eb-
ben a perben született a legfelsô bí-
róság végleges ítélete.
Vákár István, a Kolozs megyei 

önkormányzat alelnöke az MTI-nek 
elmondta, várják a jogerôs ítélet in-
doklását, hogy az alapján dönthessenek 
a továbbiakról. A Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) színe-
iben megválasztott politikus hozzátet-
te, ha el is veszti a birtok tulajdonjogát 
az önkormányzat, a törvény értelmé-
ben az új tulajdonosnak tíz évig meg 
kell ôriznie az épület jelenlegi rendel-
tetését. Azt sem tartotta kizártnak, 
hogy az önkormányzat tárgyalásokat 
kezd az örökösökkel a birtok megvá-
sárlásáról.

Az egykori Boncza-birtok ma több-
nyire a Goga család emlékeit ôrzi. A 
kastélyt az 1920-as években Octavian 
Goga a dél-romániai udvarházakra 
jellemzô brancovenesc stílusban épít-
tette át, a telekre egy szilágysági 
faluban lebontott 16. századi ortodox 
fatemplomot is felépítettek, és a dom-
bon épült meg az a mauzóleum, mely-
be Octavian Gogát és Veturia Gogát 
temették el.

Ady Endre és felesége 1915 és 1917 
között lakott idôszakosan a birtokon 
álló egyik épületben. Az Ady-házban 
1967-ben nyílt meg az elsô Ady Endre-
kiállítás.

* * *
Kettôs doktorképzésrôl írtak alá ke-

retmegállapodást a Debreceni Egye-
tem (DE) és a kolozsvári Babes-Bolyai 
Tudományegyetem rektorhelyetteseia 
hajdú-bihari megyeszékhelyen.
Bartha Elek, a DE rektorhelyettese 

az ünnepélyes aláírást megelôzôen 
kiemelte: intézményük jelentôs részt 
vállal közös nemzetpolitikai szempont-
ból a Kárpát-medence egységes okta-
tási terének megvalósításában. Ebben 
a folyamatban pedig fontos szerepet 
játszik a Babes-Bolyai Tudományegye-
temmel való szoros kapcsolat. 

 Elmondta, hogy a kolozsvári egyetem 
magyar tagozatán nyolcezer hallgató 

tanul, köztük jelentôs számú magyar-
országi diák is. A kettôs doktorképzés 
egy újabb állomása az intézmények 
közötti együttmûködésnek, hiszen az 
ott tanulók és az itteni doktoranduszok 
is megkaphatják a doktori címet a 
jövôben --- tette hozzá.
Soós Anna, a kolozsvári egyetem 

rektorhelyettese elmondta: intézmé-
nyüknek 47 ezer hallgatója van, a ma-
gyar tagozat 21 karából 17 karon teljes 
egészében magyarul folyik az oktatás. 
A kettôs doktorképzés lehetôséget 
nyújt arra, hogy mindkét oldalról 
igénybe vegyék a hallgatók a minôségi 
oktatást és kutatást --- hangoztatta.
Varga Zsolt, a DE tudományos igaz-

gatója az elmondottakat azzal egészí-
tette ki, hogy a mostani keretszerzôdés 
a második az egyetem gyakorlatában.

* * *
Kínában ma már több a dollár-

milliárdos, mint az Egyesült Államok-
ban – állítja a sanghaji Hurun Report 
címû kínai havilap.

A Forbes magazinhoz hasonló profilú 
lap számításai szerint az ázsiai or-
szágban a dollármilliárdosok száma a 
tavalyi 242-rôl az idén 596-ra nôtt, és 
ezzel többen voltak, mint az amerikai 
dollármilliárdosok, akiknek száma 
537.

Kína leggazdagabb embere Vang 
Csien-lin, a Wanda ingatlanfejlesztô 
alapítója. Az ország legtehetôsebb em-
berének a vagyona egy év alatt 52 
százalékkal, 34,4 milliárd dollárra 
nôtt.

A második leggazdagabb az Alibaba 
nevû online kereskedelemmel fog-
lalkozó kínai óriáscég alapítója. Jack 
Ma vagyona 22,7 milliárd dollár. Ôt a 
harmadik helyen 21,2 milliárd doll-
árral a Wahaha italgyártó elnöke, 
Cong Csing-hou követi.

Újonc a milliárdosok között például 
Frank Wang, a DJI, a világ legnagyobb 
civil dróngyártó alapítója, akinek a 
vagyona 3,7 milliárd dollár. A Didi-
Kuaidi taxirendelô alkalmazás tu-
lajdonosának a vagyona épp elérte az 
egymilliárd dollárt.
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Klímaváltozás
Most egy éve [1975-ben] kezdôdött 

Ausztráliában az a belsô politikai küz-
delem, amelynek során a kormányzó 
párt és az ellenzék helyet cserélt egy-
mással. A helycsere széles rétegek-
ben nagy megkönnyebbülést jelentett 
azok részére, akik aggodalommal fi-
gyelték, vagy szenvedték a munkás-
párt kollektivizáló tevékenységét és 
barátkozását a Szovjetunióval és csat-
lós kormányaival.

A helycsere óta eltelt félév eredmé-
nyei azt mutatják, hogy a nem éppen 
parlamentáris módon végrehajtott 
változásnak sokkal inkább külpolitikai 
okai voltak, mint belpolitikai vonat-
kozásai. Kétségtelen, hogy kihatott a 
belpolitikára is, de ezen a téren a vál-
tozás meglepôen kevés, míg a külpoli-
tikai vonalon élesen elhatárolt: Auszt-
rália hirtelen észrevette a szovjet 
veszélyt az Indiai Óceánon, és az 
utóbbi években kiélesedett kínai–
orosz vitában nyíltan és határozottan 
Kína mellé állt. A liberális pártnak ez 
a magatartása dermedt meglepetést 
okozott sokaknál, mert a korábbi 
években hangosan megvallott anti-
kommunizmus helyébe most egy 
kommunista rezsim iránti szimpátiá-
val lépett a párt a nemzetközi politika 
porondjára, ha mindjárt egy másik 
kommunista rezsim ellenében is. Így 
a liberális párt most kommunista-
barát antikommunista  lett, és úgy 
látszik ez a változás a mindkettô iránt 
szimpatizáló Labor párttal szemben 
megérte a költséget, amibe ez a vál-
tozás került. Amerika alelnöke, Mr. 
Nelson Rockefeller, mindenesetre 
meg volt elégedve az ausztráliai fej-
leményekkel, amelyek beleillettek az 
általános külpolitikai klímaváltozásba.

Ezév [1976] áprilisi számunkban 
már foglalkoztunk az európai kom-
munista pártok Moszkvától való önál-
lósulási kísérleteivel. Ezek a törekvé-
sek eredményezték a kelet-berlini 
kommunista kongresszust július ele-
jén, amelyen 29 európai kommunista 
párt követelésére Moszkva elismerte 
a világuralomhoz vezetô politikában 
az önálló – a Szovjetuniótól független 
– út meghatározását. A „Magyar 
Szocialista és Munkáspárt” központi 
bizottsága így fogalmazta meg a ke-
let-berlini kongresszus határozatát:

„A mai helyzetben a kommunista 
pártok a marxizmus-leninizmus taní-
tásait hazájuk konkrét társadalmi vi-
szonyainak, nemzeti sajátosságainak, 
hagyományainak figyelembevételével 
alkalmazzák, stratégiájukat és takti-
kájukat önállóan határozzák meg.”

Most itt nem azzal kívánunk foglal-
kozni, hogy ez a határozat milyen vál-
tozást hoz a magyarországi viszo-
nyokra, de sokkal inkább zavaró az a 
kérdés, mi összefüggést mutat mind-
ezzel Mr. Malcolm Fraser  minisz-
terelnök június 1-én elhangzott – azó-
ta is sokat emlegetett – beszéde, 
amelyben a Szovjetuniót oly élesen 
támadta. Az összefüggés azonnal 
nyílvánvaló, ha ráfigyelünk a kínai 
szovjetellenes szóháború felerôsített 
hangjára, Nyugat-Németország Szov-
jetuniót kritizáló magatartására, a ja-
pán–kínai közeledésre, az arab világ 
elfordulására a Szovjetuniótól és vé-
gül a „Sonnenfeldt-doktrinára”. Ez 
mind tömören felzárkózik a Szovjet-
unió ellen; itt már nincs többé kapita-
lista–kommunista ellentét, itt egyet-
len követelés van: a Szovjetunió ne 
igyekezzen egyedül és orosz módra 
bolsevizálni a világot, elégedjék meg 
a rábízott terület ellenôrzésével. 

Szó sincs arról ma már, hogy „a 
kommunizmus veszélyezteti a szabad 
világot”. Az „antikommunista” pártok 
és mozgalmak elmosódtak nyugaton 
mindenütt, és a hidegháborús propa-
ganda kommunizmust bíráló hangja 
átváltozott a Szovjetunió magatartá-
sában szereplô orosz-nacionalista tö-
rekvések bírálójává. The containment 
of the Soviet Union – a jelszó, ami 
annyit jelent, hogy a Szovjetunió kor-
mánya ne orosz birodalmat építsen, 
hanem a szocialista köztársaságok 
unióját, amely az eredeti marxi–lenini 
tanítások alapján majd beépítkezik és 
feloldódik a szocialista államok vi-
láguniójába,  amint a világ többi álla-
mában is a szocialisták kerülnek hata-
lomra. 

Hogy milyen közel vagy távol va-
gyunk ennek a megvalósulásától, az 
egy másik fejtegetés tárgya lesz, most 
csupán arra akarunk még rámutatni, 
hogy a cikk elején említett klímavál-
tozás külpolitikai képlete szerves 
részeleme egy nagyobb történelmi 
kalkulációnak.

A világhatalom-építés nem újkeletû 
törekvése a földi javak bôséges birto-
kába jutott országok vezetôinek. A ró-
mai, a perzsa, a hun, a mongol, a tö-
rök, az angol, az orosz stb. birodalmak 
nemcsakhogy elég példát mutatnak, 
de azt is bizonyítják, hogy a törekvés 
állandóan jelen van a történelemben 
földünk valamely részén, esetenként 
több helyen is. A történelem azonban 
azt is emlékezetünkbe idézi, hogy az 
(idôben ismert) egész világ feletti 
egyetlen impériumot sohasem sike-
rült létrehozni tartósan és maradék 
nélkül. Valami mindig jelentkezett, 
ami áthúzta a számításokat. Így a 
civilizáció története a földi hatal-
masságok gyakori változását mutatja, 
sok háború kíséretében. Ezek során 
népek váltogatják egymást, egymás 
kezébôl ragadva ki a dicsôség staféta 
jogarát, de a népek földi istene olüm-
poszi trónusára nem juthattak fel.

A „racionális” gondolkodás úttörôi 
vetették fel a gondolatot, vajon miért 
nem sikerült eddig egy akolba terelni 
az emberiséget. Rájöttek, hogy min-
den eddigi törekvés egy államhoz 
vagy néphez kötötte a szerencséjét, 
amelynek során a világ többi része 
túl nagynak bizonyult. Ekkor született 
meg a politikai nemzetköziség prog-
ramja. 

A baloldali filozófia és a titkos tár-
sulatok; grófok, ipari gazdagok, kirá-
lyi ivadékok, tudósok, mûvészek szó-
rakozása, akiknek nem a kenyér volt 
a gondjuk, hanem a hatalom kiter-
jesztése és állandósítása. A szegények 
nyomora és dühe – amit legtöbbször 
mesterségesen szítanak – a leginkább 
bevált hasznos eszköz a politikai vál-
tozások végrehajtására. A kétszáz-

éves világhatalmi törekvés forradal-
mak, majd világháborúk során egyre 
fokozódó mértékben szorítja az embe-
riséget irányítása alá. A gazdasági 
irányítás már teljes, a politikai irányí-
tás a következô. Ebben ma már nincs 
is titok, könyvek, cikkek százai foglal-
koznak az Új Világrend kérdéseivel 
kedvezô beállításban. Elég itt egy 
részt idézni egyik ilyen természetû 
könyvbôl:

„ ... The men who run the global 
corporations are the first in history 
with the organization, technology, 
money and ideology to make a 
credible try at managing the world as 
an integrated unit”... (13. oldal)  „... 
The goal of corporate diplomacy is 
nothing less than the replacement of 
national loyalty with corporate loyal-
ty. If we are to succeed in integrating 
the planet, loyalty to the global enter-
prise must take preference over all 
other political loyalties”. (18. old.) A 
könyv címe: Global Reach: The Power 
of The Multinational Corporations. 
(Simon & Schuster kiadása, 1974).

Ezektôl a vállalatoktól kapták az 
oroszországi bolsevisták is és a kínai-
ak is a számolatlan milliókat, fegy-
vert, élelmiszert, és – amint láttuk – 
ezek nekik tartoznak hûséggel. A je-
len század eseményeinek nagy része 
zajlott a moszkvaiak engedetlensége 
és elhajlása körül. Az oroszok, Sztálin 
vezetésével – a nemzetközi világrend 
építése helyett – minduntalan Orosz 
Birodalmat  akarnak építeni. Ez csu-
pán a panasz kapitalista részrôl 
Oroszország ellen, és nem az hogy 
úgynevezett szocializmust építenek. 

A kommunizálás, vagyis a hatalom 
lelki és anyagi eszközeinek kézbevé-
tele nem proletár agyakban született 
meg. A központi irányítás elôfeltétele 
a hatalomnak. És ha a politikusok hû-
sége nem a nemzet vagy ország irá-
nyában nyilvánul meg, hanem a nem-
zetközi korporációk irányában, akkor 
kiépíthetô az állami bürokrácia a 
„szocialista” államokban már beveze-
tett hatásfokig.

A klímaváltozás (amiben a szocia-
lista és a kapitalista államok közötti 
különbség elmosódik) nemcsak nyu-
gaton észlelhetô. Említsük csak a ma-
gyarországi rendszert; a háború után 
mindenütt a kapitalisták ügynökeit 
vizslatták, üldözték, börtönözték a 
„nyugatosokat”. Húsz évre rá vörös 
szônyeget gurítottak Rogers amerikai 
külügyminiszter lábai elé, és pártem-
berek hajlonganak a jó dollárú keres-
kedelmi utazók elôtt. A proletár öntu-
dat legalább 180 fokot hajlott el azóta.

A pártemberek hûsége, nyugaton is, 
keleten is, a kenyéradó gazdáé.

 (Ausztráliai Magyarság, 
1976 augusztus)

Forradalom és
szabadságharc

Október 23-án eldördült a sorsfordí-
tó lövés a Parlament elôtt. Az esemé-
nyek lavinaszerûen zuhogtak a füg-
getlen Magyarország kikiáltásáig. 
Hogyan állt elô ez a történelmi alka-
lom, amiben az egész ország hitt? 
Mindenki látta a szabadság felkelô 
napját, pedig még csak nem is vir-
radt. Csak a Szabadság-térre kiömlô 
vér vádló fáklyalángja világított. De 
miért lôttek? Kik szervezték a felvo-
nulást és milyen céljuk volt vele?

Igen ... telve volt a levegô a változás 
jeleivel. A változás okai? ... a 20. 
moszkvai pártkongresszus ... , Sztalin 
halála ..., (máris külföldön járunk) ... 
Nyugat és Kelet viszonya ... , a jaltai 
szerzôdés ... , és így tovább visszafelé 
Trianonig ... , majd annak okai ... , az 
oroszországi forradalom ... , a múlt 
század nemzetközi mozgalmai mind 
hozzájárultak több-kevesebb mérték-
ben ’56 eseményeihez. Komplex kér-
dés – szakmai nyelven. Kétségtelen, 
aki eligazodik a történelem együtt-
ható tényezôi között, az másképpen 
fogja látni a magyar felkelést, mint 
az aki ott kezdte, hogy kiment a Kör-
út sarkára amikor befordult az orosz 
tank.

Mirôl írjon az emigrációs havilap, 
korlátozott oldalain, húsz évvel az 
események után olyan ember tollával, 
aki Sydneyben élte át ’56 eseményei-
nek idejét? Arról írjon amirôl más 
nem ír vagy nem írhat, ha a kornak 
látó szemtanúja volt.

Szeretnénk érinteni – amennyire 
terjedelmünk megengedi – miként vi-
selkedett a nyugati politikai vezetô-
ség. Ez talán az események legnyi-
tottabb kérdése, és a válasz keresése 
a külföldi magyarok feladata. Néhány 
egészen izgató kérdés szinte fel sem 
merül. Például: Amerika szerepe, a 
jugoszlávok és kínaiak hirtelen válto-
zó viselkedése.

Az oroszok várakozó, engedékeny, 
határozatlan, alkudozó, majd hirtelen 
kegyetlen megtorlásba átlendülô ma-
gatartására van bôven magyarázat, 
de ezek az indokolások nincsenek be-
mérve a nemzetközi politika síkjaira. 
E hiányosság okaihoz hozzájárul az 
amerikai politika ködösítése, kétszí-
nûsége és a mi részünkrôl, az emigrá-
ciónak heroizáló (csak a hôsiességet 
kiemelô) hajlama.  1956-ban Magyar-
országon két élesen különválasztható 
történelmi esemény zajlott le. Az 
egyik forradalom volt, a másik sza-
badságharc. A forradalom a nemzet-
közi kommunista szervezetek belsô 
fejleményeinek volt a következmé-
nye, a szabadságharc a magyar nép 
csodálatos lelki egységének, politikai 

tisztánlátásának, latolgatás nélküli 
történelmi helytállásának volt gyö-
nyörû példája.

 Az 50-es években Sztalin halálát 
követôen a Szovjetunió vezetôi új tak-
tikával igyekeztek rendszerük részé-
re jobb nevet szerezni külföldön az 
ún. liberális irányzat bevezetésével. 
Ez egyúttal külföldrôl is feltétele volt 
annak, hogy a baráti viszony és támo-
gatás helyreálljon a kapitalista bur-
zsoá kormányokkal. A liberalizálódás 
a csatlós országokban is megindult. 
Mindenütt a párton belül zajlott le a 
folyamat, ami abból állt, hogy a feltû-
nôen szadista ôrülteket „sztalinizmus-
sal” vádolva leváltották vasalt nadrá-
gos börtönôrökkel. Hogy a változás 
tervszerûen menjen, és a szocialista 
jövô alapjaként a néphitben alkot-
mányos fundamentummá váljék, ki-
nevezték forradalom-nak. Ha sikerült 
volna, ország-világ, de még mi is itt 
kint tudomásul vettük volna, hogy 
forradalom volt ugyan Magyarorszá-
gon, de nem a bolsevizmus ideológi-
ája ellen, hanem csak eddigi módsze-
reik ellen, egy elviselhetôbb szocia-
lista-kollektivista államrend érdeké-
ben. 

De nem így történt. A tervezett for-
radalom nem sikerült. Igaz, a szabad-
ságharc sem sikerült, de a világot 
felrázta és Rákóczi és Görgey szabad-
ságharcai mellett ez is alapköve lesz 
szabadság-eszménknek.

Csonka volna a fenti fejtegetés, ha a 
nyugatról szított forradalom okai mö-
gött a kelet-nyugati ellentétet nem 
vizsgálnánk meg.

Vissza kell menni egészen az elsô 
világháborúig, mert a nemzetközi bal-
oldali mozgalmaknak a vitája a Szov-
jetunióval, annak keletkezése idejére 
nyúlik vissza. Németország mindig is 
melegágya volt a baloldali titkos tár-
sulatoknak. Egyik ilyen társaság, a 
Pángermán Liga, amit 1890-ben alapí-
tottak állítólagosan az oroszországi 
német telepesek védelmére, valójá-
ban forradalmi mozgalmakat létesí-
tett és pénzelt. A XX. század elsô 
évtizedére Anglia, Franciaország, 
Németország és Oroszország teljesen 
alá volt aknázva baloldali mozgalmak-
kal, amelyeknek európai egyesült ál-
lamok  létesítése volt a jelszava. A 
kínálkozó alkalmat a világháború 
szolgáltatta, annak során mindkét fél 
teljesen lefáradt, és a kérdés az volt, 
hol sikerül elôbb internacionalista 
kormányzatot létrehozni, ahonnét 
egész Európát hasonló kormányzat 
alá lehet vonni. Nem arról szólt a pro-
paganda, hogy kommunista diktatúrát 
létesítenek, ellenkezôleg, a szebb em-
beri jövô, a háborúk végleges kikü-
szöbölése, európai összefogás stb. 
voltak a jelszavak, melyek iránt még 
az uralkodók is érdeklôdô szimpátiá-
val viseltettek, nem is említve Wilson 
elnököt, aki már világmegváltónak 
hitte magát. Lenint – mint tudjuk – a 
német kormány és vezérkar csem-
pésztette Oroszországba. A német 
Spartacus-szövetség volt a megfele-
lôje az orosz bolsevista mozgalomnak. 
Az Internacionálé tervei szerint Né-
metországból kellett volna, mint köz-
pontból, kiindulni Európa kommuni-
zálásának. A Németország és Orosz-
ország közötti területen a két nem-
zetközi irányítású állam megosztozott 
volna. Ennek megkönnyítését szol-
gálta a trianoni felosztás szláv és 
nem-szláv államokra, lehetôleg köz-
társaságokra, és a Rapallói Szerzôdés, 
amelynek alapján német szakértôk 
iparosították Oroszországot egész 
Hitler hatalomátvételéig.

Ilyen a világ! (17) 
MAGYAR ÉLET8. oldal

 Kedves Olvasóim!
2015. Orbán Viktor: „Ha már a keresz-

ténységgel és a nemzetállami identitás-
sal, az abból fakadó értékekkel és felelôs-
séggel nem tudott megbirkózni a hagyo-
mányos politikai küzdelem világában, 
most ennek az etnikai alapjait kívánja 
fölszámolni.” 

40 évvel ezelôtt az Új Világrend a „szo-
cializmus” eszmerendjében igyekezett 
állampártdiktatúrák nemzetközi hálóza-
tában  létrejönni. Az Európa elleni két 

nagy háború után ez a második kísélet volt, 
akkor még a „hagyományos politikai küz-
delem világában”.

Furcsa törekvés volt a többpártrendszer, 
a szabadkereskedelem, a magánvállalkozás 
világát átvezetni központi gazdálkodásra, 
egysíkú ideológia és párturalom keretei 
közé. Mégis úgy látszott, hogy a liberálista 
Nyugaton símábban ment a diktatúra elfo-
gadása, mint a keleti partner internaciona-
lista átnevelése.                         Csapó Endre

2015. november 12.



9. oldal

Orosz irányítás alatt
Oroszországot kivéve az elsô világ-

háború után létesült proletárdiktatú-
rák megbuktak, több országban még 
kísérleti állapotában. Németországban 
és Bulgáriában csak késôn, 1923-ban 
fordult a helyzet visszavonhatatlanul 
olyan állapotba, amelyben már a 
kommunista hatalomátvétel kísérletei 
reménytelenek lettek. A Komintern 
(III. Internacionálé) – mely eredetileg 
a különbözô országok kommunista 
pártjainak akciószövetsége – az eu-
rópai fiaskó folyamán mindinkább 
orosz irányítás alá került. A „világ-
forradalom” Oroszországba húzódott 
vissza.

A Nemzetközi Baloldal (a világ or-
szágainak szocialista-, szociáldemok-
rata-, munkás- vagy marxista pártjai, 
mozgalmai és azokat támogató üzleti 
érdekeltségek) igyekezett az orosz 
bolsevista pártot is irányítása alá von-
ni, de annak helyzeti elônye a „meg-
valósult szocialista állam” révén nagy 
vonzást gyakorolt a nyugati munkás-
mozgalmakra. Lenin halálával, Sztalin 
hatalomra jutásával csak fokozódott 
az ellentét, elvi vita és pozícióharc. 
Ezek során a „permanens forradal-
mat” hirdetô Trockijt Oroszország-
ból számûzték, majd – miután külföl-
dön eredményesen szervezkedett – 
Mexikóban, 1940-ben, merénylet áldo-
zata lett. Napjainkban újból nagy gôzt 
fejlesztenek a „trockijista” mozga-
lomnak. Mindez nem akadályozta 
meg Rooseveltet, hogy Sztalin államát 
elismerje és anyagilag talpra állítsa 
1933-ban.

Felújult belviszály
A második világháborúban nyugod-

ni látszottak az ellentétek, de utána 
újult erôvel fellángolt a baloldali bel-
háború. Bár a Szovjetunió látszólag 
(és Európában feltétlenül) egyetlen 
gyôztese lett a második világháború-
nak, hamarosan szembe találta ma-
gát, ezúttal a háborús szövetségesek 
részérôl, egy szilárd összefogással, 
mely további terjedésének útjába állt. 
Gyôzelmi partnerével, az Egyesült 
Államokkal Jaltában a mai napig is 
titokban tartott szerzôdést kötöttek 
(amire az elmúlt 30 év eseményei 
utalnak), amit a jelek szerint az 
oroszok igyekeztek megszegni, vagy 
csak ímmel-ámmal tartanak be.

Bár Oroszország a második világ-
háború után jelentôs területekre, Ke-
let- és Közép-Európára kiterjesztette 
hatalmát, és befolyását egész Euró-
pára éreztetni tudta, vele szemben a 
nemzetközi baloldal  is megerôsödött. 
Az elsô szembetûnô különbség az, 
hogy a jugoszláv kommunista állam 
nyíltan szembeszállt Moszkva gyám-
kodási kísérletével. A „sztalinista” 
megjelöléssel szemben használt „troc-
kijista” kifejezés mellé jött a „titóis-
ta”.

Titóizmus néven jelölték 1948 után 
azt a törekvést, amivel a nem orosz 
kommunista pártok Moszkvától füg-
getlenül és egyenrangúan akartak 
résztvenni a világhódításban.

New York, London és Párizs nagy 
készséggel támogatta ezt a törekvést. 
Titó nyílvános támogatást is kapott, 
gazdasági és fegyverkezési segítséget 
Amerikától, mialatt ez mindezek elle-
nére ki nem fogyott abban az idôben 
az antibolsevista szólamokból. Az in-
dokolás Amerika részérôl az volt, 
hogy ennek az irányzatnak a megsegí-
tésével elôsegíthetô a kelet-európai 
államok felszabadítása.

Egy másik kifejezés is keletkezett 
ebben az idôben: a „nemzeti kommu-

nizmus”.  Ez a jugoszláv „nemzeti” 
kommunizmus céljául tûzte, hogy 
megôrzi a kommunizmus nemzetkö-
ziségét az orosz-bolsevisták öncélú 
nacionalista orosz-kommunizmusával 
szemben a különbözô országok helyi 
viszonyai szerint kialakított önálló 
szervezetével. Ez persze fából vaska-
rika, de Kelet-Európában véres jelen-
tôsége volt.

Titó maga megmondta, hogy: Moszk-
va nyomásának enyhítése a kommu-
nista államokban elôfeltétele annak a 
lehetôségnek, hogy a proletariátus 
diktatúráját további országokban is 
megvalósíthassák. Moszkva – Titó 
szerint – akadályozza a kommuniz-
must világhódító útján, mert kompro-
mittálja azt terrorisztikus kormány-
zásával és imperializmusával. 

Oroszország és nyugati szövetsé-
gesei között a háború után különbözô 
okok miatt vita támadt. Ezek egyike a 
kelet-európai államoknak gyarmat-
kénti kezelése és a nyugattól elszige-
telése volt. Moszkva emberei Magyar-
országon sietve kiépítették a központi 
irányítású pártdiktatúrát, az orosz 
katonai fenyegetésre támaszkodva 
feloszlatták a koalíciós pártokat, és 
még a kommunista párton belül is 
elhallgattatták (Rajk-per) a nyugati-
kapcsolatú elemeket. Minden hatalom 
a néhány moszkovitának a kezében 
összpontosult, ami – számuk kevés 
volta miatt – szükségszerûen az 
ôrületig fokozott terror lehetett csak. 

A Nagyszláv Orosz Birodalom érde-
keiért létesített Kominform gondol-
kodás nélküli kiszolgálása volt az 
egyetlen irányelv. Ez a végsôkig ve-
zetett leszûkítés azáltal volt „sajnála-
tos kihatással Magyarország belpoliti-
kájára”, hogy a nagyhatalmak viszo-
nyában idôközben elôállott enyhülés 
során ez a garnitúra elveszítette lába 
alól a talajt. Rákosi kormányzatában 
és környezetében nem volt többé 
olyan réteg, amely az új helyzetben 
elôretolható lett volna, hogy az új 
színezet-változásnak megfeleljen.

Sztalin halála után (1953 márc.) 
Moszkva egymással vetélkedô vezetôi 
versenyeztek, melyik tudja személy 
szerint is leginkább elnyerni a nem-
zetközi politika  szimpátiáját. Rangsor 
szerint Malenkov került elôtérbe, de 
pár hét múlva Hruscsov is felemelke-
dett a vezetôi kollektívába, de már a 
20. pártkongresszuson (1956 febr.) 
elhangzott emlékezetes beszéde után 
a Szovjetunió diktátoraként léphetett 
fel. A történelmi követelmény a „szta-
linizmus” megszüntetése volt. Ez a 
beszéd, amely Sztalin egész politiká-
ját elítélte, az amerikai diplomácia 
hároméves küzdelmének eredménye 
volt, melynek célja: olyan vezetôséget 
látni a Szovjetunió élén, amely egyet-
értôleg vesz részt a nemzeti államok-
tól és gyarmatoktól mentes új világ-
rend kiépítésében.

Az események ettôl kezdve gyorsan 
követték egymást. Moszkva utasítást 
adott a csatlóskormányoknak, hogy 
„liberalizálják” a kormányzást, térje-
nek le a sztalinista módszerekrôl. 
Április 17-én feloszlatták a Komin-
formot, – „a jelen évek eseményei 
változást hoztak a nemzetközi hely-
zetben, ... a Tájékoztató Iroda keretei 
már nem felelnek meg az új követel-
ményeknek”.  Június 20-án Hruscsov 
és Titó közös deklarációt adott ki a 
jugoszláv és szovjet kommunista pár-
tok közötti kapcsolatok újrafelvételé-
rôl. Ez a lépés mozgásba hozta a pol-
itikai talajt Magyarországon. Már 

csak kozmetikai okokból is, állítólag 
Titó követelésére, Rákosi júliusban 
lemondott. Helyére, pártvezetôként 
Gerô lépett. Ez egyúttal jellemezte is 
a helyzetet; Rákosi és Gerô egykutya 
volt a pártnak is – mely ragaszkodott 
az abszolutista hatalomhoz (és nem 
volt elég intelligens ahhoz, hogy át-
lássa a nemzetközi új égboltozatot) – 
és a nép részére is, amely minden 
idegszálával érezte, hogy több válto-
zásra lenne mód, ha a szûk számú, de 
elszánt sztalinista gárda feloldódna 
mérsékeltebb elemekkel. Különösen 
Nagy Imre visszatérése forgott a kí-
vánságok középpontjában. Az esemé-
nyekre nyomást gyakorolni természe-
tesen nem volt módja a népnek, de a 
mellŒzött burzsoá-baloldali és félre-
állított intellektüel-kommunistáknak 
a párton és írószövetségen belül an-
nál inkább. Ez a réteg elvágott külföl-
di kapcsolatainak kifinomult szimatá-
val megérezte a világhelyzetben be-
állt változásokban rejlô lehetôsége-
ket, és mozgékony, üzleti szellemû 
természetével mindent elkövetett, 
hogy az agyonellenôrzött merev álla-
poton változást idézzen elŒ. 

Gerô, amikor október 23-án lövetett, 
még örült is, hogy módot ad neki a 
felvonulás egy kis rendôri beavatko-
zásra, amitôl a bársonyszéke felé kap-
kodó elvtársak visszariadnak odva-
ikba. Aligha lövetett volna, ha tudja, 
vagy megérzi elôre az eseményeket. 
1956-ban mindenki abból az alapál-
lásból akart kiindulni, hogy a nép 
akaratát képviseli – evvel operáltak a 
felvonulás megszervezôi is – de egyre 
senki sem számított: a nép ezúttal 
valóban akart és pontosan ki is fejez-
te, hogy mit akar.

Két erô mûködött Magyarországon, 
látszólagosan egy irányba, vagy nehe-
zen elkülöníthetôen. Az egyik erô a 
nép feltörô akarata volt, a másik a 
népakarat sodrával hatalomban ma-
radni, vagy hatalomba kerülni akarók 
csoportja. Ezek között volt mindenfé-
le, de elsôsorban és jellemzôen kom-
munista párttag. Ôk nevezték a felke-
lést forradalomnak és nem azért áll-
tak az élére, hogy abból orosz- és 
kommunistaellenes szabadságharc 
legyen. Mindent elkövetnek, hogy a 
bakon maradjanak. Olvassuk el a 
Néphadsereg  1956. október 29-i szá-
mát amelyben azt olvassuk: – „A Köz-
ponti Vezetôség tekintettel az elôállott 
rendkívüli helyzetre” – Gerô helyett 
egy hat tagú pártelnökség kormá-
nyozza a „Magyar Dolgozók Pártját”: 
Kádár János, Apró Antal, Kiss 
Károly, Münnich Ferenc, Nagy Imre 
és Szántó Zoltán. Az ugyancsak itt 
olvasható Nagy Imre elnöki rádiónyi-
latkozatának lényege az utolsó fejeze-
tében domborodik ki: – ne engedjük 
elveszni a 12 éves eredményeket, 
amiket a Magyar Dolgozók Pártjának 
vezetésével hoztunk létre.

John C. Campbell Tito’s Separate 
Road  c. könyvében (amit az amerikai 
külpolitikát irányító Council on 
Foreign Relations adott ki) kifejti, 
hogy Tito Nagy Imre miniszterelnöki 
visszatérését támogatta: „The Yugos-
lav government openly approved the 
initial revolt in October 1956 which 
brought Imre Nagy back into office”.  
Gondolom, úgy fordíthatjuk ezt, hogy 
„initial” revolt = „a folyamatot meg-
indító”  forradalmat. A szöveg további 
értelmébôl legalábbis nyílvánvaló, 
hogy a „forradalom” elôre megterve-
zett esemény volt, esetleg Jugoszlávi-
ából. (Gerô Titónál járt Belgrádban 
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október 22-én.) „Ahogy Titó jellemez-
te, a sztalinisták vaksága szerencsét-
len helyzetet teremtett, aminek során 
reakciósok kerültek elôtérbe; a szta-
linisták elleni elismert felkelés (justi-
fied revolt) általános felkelésbe tor-
kollott, amiben az egész nemzet a 
szocializmus és a Szovjetunió ellen 
fordult. A legtávolabb állt Titótól és 
kollégáitól, hogy további erôszakosság 
történjék és terjedjen át az ország-
határokon. Nemcsak a Nagy-kormány 
Magyarországon, de még az ô szocia-
lizmusuk Jugoszláviában is végve-
szélyben volt.”

Amerika álarc nélkül
Representative Michael A. Feighan  

hozta nyilvánosságra a nevezetes 
Titó-táviratot (Congressional Record, 
Aug. 31, 1960. page 17407):

„Bizonyára emlékeznek rá, hogy 
1956. október 23-án forradalom tört 
ki Magyarországon, és október 28-ig 
a magyar hazafiak lerázták az ország-
ról az orosz elnyomókat. Egy forrad-
almi rezsim vette kezébe a vezetést 
és öt napon át politikai ûr volt. Ezek 
után a State Department – állítólago-
san aggódva, hogy a kommunista dik-
tátornak, Titónak a finom érzései 
sérelmet szenvednek – a következô 
táviratot küldte neki, külpolitikai 
szándékaink feltárása érdekében, 
1956. november 2-án, pénteken délu-
tán:  »Az Egyesült Államok kormá-
nya nem tekint kedvezô szándék-
kal olyan kormányokra a Szovjet-
unió határai mentén, amelyek ba-
rátságtalanok a Szovjetunió iránt.«  
Nem véletlenül és nem meggondolat-
lanul özönlötte el az imperialista orosz 
haderô Magyarországot 1956 novem-
ber 4-én hajnali 4 órakor. A Titónak 
küldött távirati üzenet jeladás volt a 
támadásra az oroszok részére, mert 
bármelyik amerikai iskolásfiú tudja, 
hogy Titó Moszkvának a trójai lova. 
Nem telt 48 órába, hogy ez az áruló 
jeladás Titó közvetítésével felettesei-
hez jutott a Kremlbe.”

Brioni szigeten
Talán kézenfekvô kapcsolatba hozni 

a Titó-táviratot Hruscsov jugoszlá-
viai tartózkodásával. A horvátországi 
Vjesnik  nevû napilap ez év [1976] áp-
rilis 26-i számában egy Belgrádban 
megjelenô könyvet ismertet (Titó 
nemet mondott a sztalinizmusnak), 
amelybôl megtudjuk, hogy az orosz 
diktátor 1956. november 2-án Jugosz-
láviába érkezett Titóhoz, a magyaror-
szági események megbeszélésére. A 
könyv állítása szerint az Adriai tenge-
ri Brioni szigeten, Titó kéjlakában – 
ahol Kelet és Nyugat titkos találkára 
járó diplomatái egymásnak adják a 
kilincset – Hruscsov „legújabb ma-
gyarországi értesülései alapján tájé-
koztatta Titót, hogy Magyarországon 
az események ellenforradalommá 
fejlôdtek, amit egyikük sem engedhet 
meg. ... Egyetértettek abban, hogy a 
szovjetnek katonailag kell beavatkoz-
ni, s a beavatkozás utánra Hruscsov 
elfogadta Titó ajánlatát az új kor-
mány megalakítására”.  (Titó Kádár 
Jánost jelölte megfelelônek.) Nem 
lehet kétségünk aziránt, hogy az ame-
rikai távirat jókor  és jó  helyre érke-
zett.

 A november 4-i orosz tanktámadás 
sunyi stratégiája is onnan ered, hogy 
a frissen behozott orosz csapatok pus-
kásainak a felkelôk ellen irányítása 
helyett az alvó Budapest utcai épüle-
teit lôtték halomra, lezárt tankokból 
órák alatt ôrült ámokfutóként, legyil-
kolva sokezer embert, még mielôtt 
ezek a csapatok is rájönnek arra, 

hogy munkások ellen használják 
fegyvereiket.

A munkástanácsok
Ez a támadás nem a fegyveres sza-

badságharcosokat érte, hanem köz-
vetlenül az ártalmatlan alvó lakossá-
got, de céljaként a kormányt pusz-
tította el, amely nem volt képes tel-
jesíteni azt a feladatot, hogy a forra-
dalom vívmányaiból a pártdiktatúra 
részére hatalmi bázisokat létesítsen. 
November 1-jén Kádár még dícsérte 
rádióbeszédében a forradalmat, de 
még aznap este, Münichhel együtt 
eltûnt Budapestrôl. Malétert, a honvé-
delmi minisztert az oroszok 3-án meg-
beszélésre hívták. Kádár miniszterel-
nökként tért vissza 3 nap múlva, Ma-
létert elhurcolták. A kormány többi 
tagja a támadás napján, Nagy Imre 
hajnali rádiószózata után (melyben a 
kormány megvédésére szólította fel a 
nemzetet) a jugoszláv követségen 
keresett menedéket. Ezzel az orosz 
támadás elérte célját: kicserélte a 
kormányt és a szervezett fegyveres 
ellenállást lehetetlenné tette. Csak 
ezután fordult az orosz támadás a 
fegyveres szabadságharcosok és ka-
tonák ellen. Budapest belvárosában 
még három napig állt a harc, míg a 
nyolcadik kerületben és a külváros 
ipartelepein még egy hét múlva is 
kitartottak, a pécsiek, a komlói bá-
nyászok december közepéig okoztak 
gondot az ellenségnek.

Mint említettük, a felvonulást nem 
a munkások, hanem a bürokrácia hú-
sosfazekai körül elhelyezkedô kivált-
ságos réteg; pártemberek, írók, diá-
kok szervezték, hogy a Rákosi által 
leszûkített központi vezetôséget kény-
szerítsék, hogy a hatalom gyakorlásá-
ba szélesebb rétegeket vonjanak be. 
Ennek végrehajtására egyébként az 
oroszok adták az utasítást, de Rákosi 
és klikkje szabotálták a folyamatot: 
hiszen féltek megosztani a hatalmat 
azokkal, akiket elôzôleg kínoztak, bör-
tönöztek.

Senki sem számított arra, erre még 
sehol sem volt példa, hogy az esemé-
nyekbe egy új hang szól bele, mégpe-
dig döntôen és irányítóan: a munkás-
ság. Úgy jártak vele, mint a Molotov-
koktéllal. A magyar munkás tíz évig 
nyelte a munkáskultusz hangzatos 
szólamait, és élte a kaptári méhek 
másnak izzadó életét. 

Amikor a Rádió elôtt megszólalt a 
géppuska, akkor lépett be a munkás-
osztály az események történetébe. 
Lövi a népet az ÁVH – hangzott a 
gyárakba rohanó szemtanúk kiáltása, 
és mintha szervezték volna, a gyárak 
ontották a fegyvert, a harcost, a szál-
lítóeszközt. Megkezdôdött a szabad-
ságharc. A hatalom fegyveres eszkö-
zei órákon belül kiestek a Gerô-kor-
mány kezébôl. Hiába tette Kádárt 
utódául, a nép Nagy Imrét akarta, fel-
emelte és irányította is. 

Forradalmi munkástanácsok alakul-
tak szerte az országban és egymással 
összeköttetést létesítettek. A hatalmi 
eszközök után kézbevették a közigaz-
gatást, valósággal ellátták a parla-
ment szerepét. Követeléseik a kor-
mánytól csodálatosan egységesek vol-
tak. Az általános sztrájk  fegyverét is 
a kormánynak szegezve, azt valóság-
gal irányították és kényszerítették az 
oroszok kivonulásának, a semleges-
ségnek, a Varsói Szerzôdésbôl való 
ki-lépésnek  kinyilvánítására.

(Ausztráliai Magyarság,
1976 december).

Rövidített változat. A teljes írás 
olvasható at Ilyen a világ! I. kötet-
ben, letölthetŒ: www.magyarelet.net
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„A kanyargó Tisza mentén, 
ott születtem, ...”

1942 december 7-én, délvidéken, 
Óbecsén születtem.
Szüleim Deák Ferencz és Sindeles 

Julianna 1941 október 12.-én fogadtak 
egymásnak hûséget az óbecsei belvá-
rosi templomban. Hárman vagyunk 
testvérek, hugom Julianna, szintén 
Óbecsén 1944-ben született, ôcsénk ifj 
Deák Ferenc, magyarországon 1949-
ben, Nemesnádudvaron született. A 
szüleim iparos családok gyermekei. 
Apám füszerkereskedô, Anyám ken-
der és vászon termékeket árult, a 
becsei „Sindeles kötélgyár” tulajdo-
nában levô családi üzletben. A második 
világháború a családunkat földönfu-
tóvá tette. Apám, magyar katonaként 
vett részt a háborúban, melynek kö-

vetkezménye négy évi fogság, ahogy ô 
emlegette „négy évi oroszországi nya-
ralás”. Államosítások, fenyegeté-sek 
következménye, Nagymamám Sin-
deles Károlyné- Gortva Julianna, 
ángyikám Sindeles Lászlóné és 
Anyám velem és testvéremmel 1947-
ben, mindent otthagyva csak egypár 
szükséges ruhanemûvel, Magyaror-
szágra szöktek. Így kezdôdött a ván-
dorlásunk. Magyarországon a követ-
kezô helyeken laktunk, Püspöknádasd, 
Bácsalmás, Nemesnádudvar, Fülöp-
szállás, Keszthely belváros- Keszthely 
külváros-Zámor és végül ismét Ne-
mesnádudvar. Apám és keresztapám 
Sindeles László az orosz fogságból 
1948-ban jöttek haza, azaz Magyaror-
szágra, Bácsalmásra. Következô lak-
helyünk, ahol leghosszabb idôt éltünk 
Nemesnádudvar, ahol telepesek let-
tünk. Ebben a faluban laktak svábok, 
felvidéki és délvidéki telepesek. Ez az 
állapot 1956 novemberéig tartott. Csa-
ládunk és a többi telepes család, akik 
szintén bácskából érkeztek, átélték a 
telepesekre kirótt élet jó és rossz olda-
lát, valamint a kommunista paradi-
csom korszakát. Itt tapasztaltam elô-
ször, szüleim életén keresztül, hogy mi 

is az a „honvágy”. Szüleim a délvidéki 
telepesek baráti körében, egyházi ün-
nepek, névnapok, disznótorok alkalmá-
val, nótáztak és közben a régi szép 
életükrôl/emlékekrôl beszélgettek, ki 
hol lakott, milyenre voltak a házak me-
szelve, fiatalkori szórakozások az 
iparos körben, stb. Azt remélték, hogy 
hamarosan vissza tudnak menni a szü-
lôföldjükre, talán ez adott erôt sorsuk 
elviselésére. Mi mint gyerekek, a ne-
hézségeket nem úgy fogtuk fel, mint a 
felnôttek. Mindennek örültünk. Kará-
csonyra, a Jézuska hozott egypár 
harisnyát vagy cipôt amire szükségünk 
volt és ha egy narancsot kaptunk, amit 
habár háromfelé kellett osztani az már 
a közeli mennyország volt. Egy ünnep-
lô és egy hétköznapi ruhánk volt „tek-
nônél vetkôztünk, kerítésnél öltöz-
tünk”. Ennek a földi paradicsomi 
életünknek az 1956-os forradalom ve-
tett véget. 1956 november 16.-án, Kun-
bajai rokonok segítségével, másod-
szori kisérlet és egy tanyai istállóban 
töltött éjszaka után átléptük a Magyar-
Jugoszláv határt. Életem legkeser-
vesebb emléke, Szabadkára érve, a 
rendôrségi bejelentkezést követôen, 
ahogy kiléptünk a rendôrség épületé-
bôl, a helyi magyar lakosok, nekünk 
gyerekeknek pénzt adtak, amiért hálá-
sak voltunk/vagyunk, de részemrôl ez 
volt életem legfájóbb alamizsnája. 
Óbecsére, este, vonattal érkeztünk. 
Anyu kopogtatott a nagynénémék ab-
lakán „Gizi itt Jutka, engedj be ben-
nünket” és kinyilt az ajtó köszönet 
Kiss Imre sógornak és nagynénémnek, 
hogy habár váratlanúl érte ôket meg-
jelenésünk, befogadtak otthonukba. A 
boldog viszontlátás öröme nem sokáig 
tartott, annak ellenére, hogy az összes 
rokonság szívesen fogadott és ünne-
pelt bennünket, a helyzet nem volt al-
kalmas a maradásra, így 1957 év 
elején bementünk a gyûjtôtáborba. A 
múlt költözési szokásai, mint kisértet 
ezután is követett bennünket, mert tíz 
hónap alatt négy tábort volt szeren-
csénk megismerni mielôtt Olaszor-

szágon keresztûl Aversa település tá-
borában egy hónapi várakozás után 
1957 karácsonya elôtt, a genovai ki-
kötôbôl induló „Aurelia” nevû hajóra 
szálltunk. Kanadába indultunk és 
Ausztráliába kötöttünk ki.

Magyarok Ausztráliába különbözô 
idôszakokban, a Nagy-Magyarország 
minden részérôl, érkeztek. A magyar 
bevándorlás az 1848-as szabadsághar-
cosokkal kezdôdött, akik az életüket 
arany bányászattal kezdték. Sok évet 
kihagyva, a következô nagyobb töme-
gû bevándorlás a második világháború 
után 1949-ben történt. Ôk, mint be-
vándorlók jöttek Ausztráliába, beván-
dorlási feltétellel, ami két éves munka-
szerzôdés volt. Diplomákat nem 
ismertek el és mindenki köteles volt 
elfogadni a felkínált munkát. Auszt-
ráliának munkás kezek kellettek. A 
magyarok a két éves munkaszerzôdés 
ideje lejártáig elôször Bonegilla-
„hostel”-ban (tábor), majd Melbourne-
ben, tíz helyen létezô „hostel”-ban 
laktak. A siralmas körülményeik, 
(nôk-férfiak, családok szétválasztva) 

egy év után valamit javulnak, mivel a 
magányosok az elsôk akik elhagyják a 
táborokat így a családok egybe költöz-
hetnek. Sorsuk az elsô két év leteltével 
változik jobbra.

Ausztráliában is, mint a világ bár-
mely részén ahol magyarok élnek, az 
egyházak tevékenysége indítja el a 
magyar közösségi életet. Melbourne-
ben a magyar társadalmi élet 1949 
végén kezdôdik Dr. Antal Ferenc re-
formátus lelkész érkezése után. Re-
formátus templomot eszközöl és a 
magyarok felekezetre való tekintet 
nélkül járnak az Istentiszteletekre. 
Lelkészi munkája mellett segítséget 
nyújt a hozzáfordulókhoz. A katolikus 
egyházközség 1951-ben alakul páter 
Varga Zoltán s.j. plébános vezetésé-
vel, aki ezt a nehéz tisztséget 1988-ban 
bekövetkezett haláláig viselt. Kölönbö-
zô csoportok alakulnak az egyházakon 
belül és kívül. Rendszeres összejö-

Kormányeltörésben – 
a tucatnyi nyelven 
megszólaló vers

A göteborgi könyvvásárra jelent meg az Országos Idegennyelvû Könyvtár és 
a budapesti Napkút Kiadó közös gondozásában Domonkos István délvidéki 
magyar költô Kormányeltörésben címû verse –-- tizenkét nyelven, egy 
kötetben.

A vajdasági magyar irodalomnak, sajátos módon a skandináviai Djuphultban 
keltezett, korszakos jelentôségû költeményét negyvennégy évvel ezelôtt, 1971-
ben küldte haza Újvidékre –- Bosnyák István irodalomtörténésznek és 
egyetemi tanárnak ajánlva –- az akkor már kitelepült, a kor jellegzetes „gasztar
bajterfiguráinak” útjára tévedt, Svédországba költözött szerzô. A József Attila-
díjas költô legismertebb verse a Kormányeltörésben, amely –- mintegy epikus 
formában –-- tört magyarsággal szól a kivándorlók, a vendégmunkások élet-
helyzetérôl, az új környezetben való botladozásukról, helykeresésükrôl, talaj-
vesztettségükrôl, s a mindezek mellett mégis elevenen ôrzött, otthonról hozott 
emlékképek, a megszakadt, elszakított kötelékek jelentôségérôl, a honvágy fel
dolgozhatatlanságáról: „én lenni / elnökök vezérek / én menni külföld / mit mun-
kaengedély / kofferban szalonna/ két kiló kenyér / én lenni kormányeltörésben”; 
hogy aztán mintegy tanulságként konstatálja: „mi meghalni mindnyájan / úgyis 
téves csatatéren”. A megváltoztathatatlanság reménytelen élményeként. Mert 
akármilyen tervekkel, elszántsággal és délibábos lázálmokkal felszerelkezve is 
induljon útjára a kivándorló, s akármit csomagoljon is kofferébe, csataterei 
ebben a léthelyzetben csak tévesek lehetnek.
Domonkos István 1940-ben született a délvidéki Ókéren,a hatvanas évek 

kiemelkedô vajdasági magyar irodalmi mûhelyének, az Új Symposion folyó-
iratnak (amelyet a jugoszláv hatóságok többször is betiltottak) és mozgalomnak 
a köréhez tartozott. Alkotóként ekkor vált ismertté, több fontos vers szerzôje – 
köztük a Der springt noch auf!-fal és annak a korabeli költôi léthelyzetet 
alapjaiban meghatározó soraival: „nos költészet egyedül maradtunk / nem ezt 
akartuk / a napon ülünk és egymásra vicsorítunk / számítók voltunk mindketten”. 
A hetvenes években svéd feleségével költöztek Skandináviába, amirôl így 
beszél most tizenkét nyelven megjelent versében: „a szivárványos északon / 
marx jönni fehér kesztyû / vágni engem nyakon”.Thomka Beáta irodalom-
történész, kritikus így ír a Kormányeltörésben címû költeményrôl: „Domonkos 
István mûve megrendítette a hetvenes évek vajdasági olvasóit, hisz olyan 
emberi és poétikai tapasztalatot közvetített, amellyel mindaddig sem közvetlen, 
sem tágabb környezetükben nem találkoztak. Az idôközben eltelt évtizedek az 
elvándorlást, a kiszakadást kényszerû menekülésekkel, háborús kitelepítésekkel 
váltották fel. A kultúrák és a társadalmi közegek közötti közlekedés, a nyelv-
váltások, a kommunikációs gyötrelmek és a beilleszkedési nehézségek kiterjedt 
és sokak számára megkerülhetetlen jelenkori élethelyzetek.” Ezekbe a -– 
gyakorta egyedi állapotokból eredô és mozaikszerûen azokból felépülô -– 
kényszerhelyzetekbe nyerhet most betekintést a Kormányeltörésben angol, 
bolgár, észt, francia, lengyel, macedón, német, orosz, román, svéd, szerb és 
török olvasója is, akitôl mindeddig –-- a nyelvi barikádok által –- el voltak zárva 
ezek az élmények. A kötet megjelenését a Balassi Intézet és a Magyar Mûvé-
szeti Akadémia támogatta. 

veteleket rendeznek, szórakozás, 
sport, színpadi elôadások, cserkészet. 
Megjelennek az elsô irodalmi és 
politikai folyóiratok, értesítôk. 1955-
ben megalakul a Magyarház Szövet-
kezet és 1957 elején megvásárolják az 
elsô „Magyar Ház”-t Richmondban. 
Mire a következô emberhullám, me-
nekült áradat érkezik, a 1949-esek már 
megalapozták életüket. 1956 végétôl a 
több ezres ember tömeg szállítása 
repülôvel kezdôdött és az „Aurelia” 
hajó Melbourne-i kikötôbe érkezésével 
ért véget. Mi, a Deák család, az utolsók 
között érkeztünk 1958 január 20.-án. A 
hajóról vonatra szálltunk. Az út mély 
benyomással volt rám, mivel a vonat 
Melbourne városrészein keresztül ro-
bogott, a vasútmenti kis kertes házak, 
tele virágokkal nekem úgy tüntek, 
mintha meseországba kerültünk vol-
na, de ez a látomás csak Bonegilla-ig 
tartott. Öt órai utazás után, viktória ál-
lamban, a már fent említett Bonegilla-
i „hostel” táborban, kaptunk szállást és 
a körülmény ami fogadott bennünket, 
sajnos nem egyezett álmaim mesebeli 
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végállomásával. Nem tudom mit szól-
na a mai kivándorló, bárhol a világon a 
Bonegilla-i, vagy bármelyik tábor ak-
kori körülményeihez, ám mi örültünk, 
hogy volt hol lehajtani fejünket bár-
milyen kedvezôtlen, kilátástalan volt 
helyzetünk. A verôfényes nyári nap, 
mivel január nyári hónap, kedvezô 
volt mindannyiunknak, már azért is, 
hogy az összes vagyonunk a rajtunk 
levô ruha volt. Három hónapi tábori 
élet után Melbourne-be utaztunk, ahol 
a becsei Kádár család szívesen 
fogadott és segített beilleszkedni a 
nekünk még nagyon idegen helyzetbe. 
Az ötvenhatosoknak már könnyebb 
volt munkát vállalni, nem úgy mint 
elôdeiknek. Diplomákat még ekkor 
sem ismertek el. A már itt élô ma-
gyarok segítséget nyújtottak minden-
kinek akinek szüksége volt rá, de kü-
lön említést érdemel Dr Antal Ferenc 
református lelkész és Kern Ferenc 
(Feribácsi), akik nagyon sok család-
nak, személynek önzetlenül segítettek. 
Mindkettöjüknek nagyon sokan hálá-
val tartozunk. 1958 elején a magyar 
katolikus Egyházközség a helyi érsek-
ségtôl, egy többszobás emeletes, ker-
tes házat kapott bérbe, ez lett a Reg-
num Marianum Kollégium, ahol sok 
évig mûködött a katolikus közösség, itt 
40-50 magányos fiatal fiú lakást és 
teljes ellátást kapott amíg szükségük 
volt rá. Mi gyerekek iskolába kerül-
tünk, szüleink munkahelyet találtak. 
Az egész családnak, de különösen szü-
leinknek volt nehéz immár a harmad-
szori kezdés, minden nyelvtudás nél-
kül, helyt kellett állni, családot nevelni. 
Én úgy gondoltam, hogy családunkban 
nekem volt a legnehezebb beillesz-
kedni, de felnôtt kori beszélgetések 
alatt kiderült, hogy mindenki sajátosan 
élte meg a kezdetet. Apu, Ôcsém és én 
már ideérkezésünktôl fogva honvágyat 
éreztünk és ez az érzés még nehezebbé 
tette az új környezetbe való beilleszke-
dést. Apám, honvágyát többszöri haza-
látogatás csak növelte és a gyerekkori 
családjának hiánya, a történelmi igaz-
ságtalanságok, de különösen az orosz 
fogság nagy bánatot okozott neki és 
2001 november 1.-i, haláláig sem tudta 
feldolgozni a családjára mért sorsot. A 
nyelvtudás hiánya, az idegen minden, 
sokunkat a már létezô magyar közös-
ségek felé vonzott.

Mint katolikusok a Katolikus Egyház-
község köreiben és mint magyar érzé-
sû emberek a „Richmond-i Magyar 
Ház” közösségében találtunk rokon 
érzésû emberekre.

Mindkét közösségben párhuzamosan 
vettünk részt.

A Deák család is jegyzett részvényt a 
„Magyar Ház” Szövetkezetben, kétszáz 
font értékben, ami nagyon nagy összeg 
volt és habár nem egyszerre kellett az 
összeget kifizetni, a semmivel érkezô-
nek nagy elkötelezettség volt. A Rich-
mond-i „Magyar Ház” egy elhanyagolt, 
elhagyatott templom volt. Ennek a 
rendbehozásában Apám is részt vett, 

ausztráliában új foglalkozásba kezdett, 
lakás és házfestô lett. A tatarozás után 
ebben a „Magyar Házban” tartottuk, 
1961-ben Atyimás Emillel kötött há-
zasságomat követôen, Anyu által ké-
szített lakodalmat, ahol több mint száz 
vendég vett részt. Ekkora már Nagy-
mamám is megérkezett Ausztráliába. 
Itt élt velünk egy ideig, de nyolcvan 
éves korában visszaköltözött Magyar-
országra azt mondta, hazamegy meg-
halni. Keszthelyen fiával és menyével 
élt. 1993-ban Keszthely városa ünnep-
séget rendezett a százéves születés-
napjára és 1996-ban 103 éves korában 
halt meg. A keszthelyi Carmelita 
templom kriptájában kapott örök 
nyughelyet.

Résztvettünk, a Katolikus Egyház-
község megmozdulásain, az elsô Reg-
num Húsvéti Búcsútól kezdve addig 
amíg fel nem épült a Melbourne-i 
Magyar Központ. Mindszenty bibo-
ros Melbourne-i látogatása elôtt Emil 
és még mások, munka után a Regnum 
Marianum épületét kívûl belül lefes-
tették, így várva a nagytiszteletû 
vendéget. A közösségi szórakozás nem 
csak az intézményekben valósult meg, 
baráti táraságok összefogva hétvége-
ken kirándulni jártak. Mi is ezek közé 
tartoztunk gyerekeink születése elôtt 
(1969-1970) és után. Gyerekeink, And-
rea és Adrián, a Regnum Marianum 
közösség magyar iskolájában érett-
ségiztek. (Hétvégi iskola) 1973-ban 
voltunk Magyarországon, még mielôtt 
a gyerekek óvodába/iskolába kerültek, 
bemutani az unokákat Emil szüleinek.

Férjhezmenésem elôtt, Magyaror-
szágon elvégeztem a nyolc általános 
iskolát és Ausztráliában még két évet 

jártam iskolába. Tizenegyedik osztály 
(leaving certificate) befejeztével és 
egy évi „commercial art” elvégzése 
után egy nagy üzlet irodájában, az ak-
kor még igen új és kezdetleges számí-
tógépen kezdtem a munkás éveimet és 
mint bérelszámoló, könyvelô, adatke-
zelô és minden irodai munkát végzô 
személy mentem nyugdíjba. Esküvönk 
után egy bérházban laktunk, ahol volt 
egy szobánk és egy kétszemélyes 
konyhánk. Ebben az idôben két három 
család bérelt egy házat közösen. Az én 
fizetésembôl éltünk és amit férjem 
Emil keresett azt félre tettük, így autót 
és egy telket készpénzért vettünk. 
1965 novemberben költöztünk az új 
házba, ahol ma is lakunk, bankköl-
csönbôl építettük. Azóta már sokmin-
dent változtattunk az eredeti házon, a 
legtöbb munkát Emil végezte és én is 
megtanultam egyet mást, mint padló 
és falcsempét rakni, festeni stb. A 
szükség nagy úr, sokmindenre megta-
nítja az embert. Talán már nem is a 
szükség hanem a múltbani nélkülözés 
megtanított bennünket arra, hogy 
„több nap mint kolbász”.

A hatvanas években szintén sok be-
vándorló érkezett Ausztráliába, külö-
nösen délvidékrôl, a Dunamenti három 
faluból: Székelykeve, Sándorfalva, 
Hertelendifalva. A három faluból ér-
kezettek a legösszetartóbbak a magyar 
közösségben. Szép számban élnek itt 
becseiek és más bácskai falvakból ér-
kezettek is. Erdélybôl és Magyaror-
szágról sem szünt meg a bevándorlók 
sora. Szülôi örökség másokon segíteni, 
mondhatnám Anyu oldaláról családi 
hagyomány. Ôk ezekben az években, 
több családnak Melbourne-be érke-

zéssükkor, nyújtottak segítséget, amíg 
munkát és lakást találtak maguknak.

Az1956-os és az azt követôen érkezett 
bevándolókkal a Richmond-i, majd a 
Westgarth-i magyar ház is kicsinek 
bizonyult és ekkor indult, Linka Már-
ton cserkészszülô, kezdeményezésével 
a Wantirna városrészben a Melbourne-
i Magyar Központ.

A Melbourne-i Magyar Központ, 
1979-1993-ig három részben, önkéntes 
munkával épült. Jelenleg három (nem 
haszonra dolgozó) Szövetkezetbôl álló 
Csúcs Szövetkezet mûködteti. 1979-80-
ban, amikor már százezer dollár össze-
gyült, megkezdôdött a Melbourne-i 
Magyar Központ építése a Jandó,
Hende családok által adományozott 
telken. Négy Szövetkezet összefogásá-
val valósult meg a mai Melbourne-i 
Magyar Központ. Emil igazgatói te-
endôt vállalt, amiben én 1981-ben 
nyomdokaiba léptem és 2011-ig, har-
minc év után köszöntem le. A Mel-
bourne-i Magyar Központ „Hiradó”- 
jának huszonhárom és fél évig voltam 
társszerkesztôje. A mindennapi mun-
kánk és gyereknevelés mellett, a 
hétvégeket a Központban töltöttük 
több száz magyar társaságában. Pénz 
sohasem volt elég, így sok rendez-
vényre volt szükség, nagyon sok mû-
vész jött magyarországról, nemzeti 
ünnepeket tartottunk, bálakat, ebéde-
ket, sziníelôadásokat, kiállításokat, 
cserkész rendezvényeken is részt vet-
tünk, mivel mindkét gyerek volt cser-
kész is, népitáncos, elsôbálazó, ijúsági 
csoport tag stb. Idônként, különbözô 
állam fôvárosaiban tartott magyar 
találkozókon vettünk részt. A Köz-
pontban kétévenként rendezett nép-
szerû „Hungarofest”-ken, az „István a 
király” Melbourne-i elôadásában és 
más mûsorokban, mondhatjuk, leg-
több rendezvény elôkészítésében és 
kivitelezésében is részt vállaltunk. 
Amint már említettem, hogy a rászoru-
lónak segítség nyújtást örököltük, 
Emil és én sok mûvész, táncos, énekes, 
versenyzô hajós, világotjáró kerék-
páros, világotjáró utasnak stb. szíve-
sen adtunk szállást és ellátást. Ez 
részünkre volt öröm. E közben gye-
rekeink felnôttek. Lányunk Andrea 
férjhezment, fiunk Adrián megnôsült.

2000-ben születtek Andrea leányai, 
iker unokáink, Emili és Gabriella.

Ôket követték Adrián leányai, 2001-
ben Olivia, 2004 Audrey.

Mind a négy unoka volt már otthon 
Magyarországon és várják, hogy me-
hessenek újra. A fordított évszakok 
nehezitik az utazást.

Anyu nagyon boldog és megelégedett 
volt, hogy kilencvenedik születésnapját 
együtt ünnepelte népes családjával és 
barátaival. Sajnos 2014 július 13.-án 
elhunyt.

Öt nemzedéket érintett a fenti beszá-
moló. Sok jóban és rosszban volt 
részünk. Ma Anyu és Apu családja jó 
körülmények között él, de ki tudja, 
hogy a szülôföldtôl való elszakadás 
meg érte –e?

A hatvanas évek után már megszünt 
a tömeges magyar bevándorlás, de 
nem teljesen. Mai napig találkozunk 
újonnan jött magyarokkal.

u.i.
Látva a Délvidéket, Magyarországot 

és az egész Európát elözönlô menekült-
áradatot, én, mint nagymama aggódom 
az unokáim jövôje miatt. Ôk hova tud-
nak menni ha innen Ausztráliából is 
menni kell. Itteni szomszédaink ázsi-
ából jönnek, általuk a körülmények 
megváltoznak. Már koromnál fogva és 
tapasztalataimon keresztûl mondha-
tom, hogy talán ennyire még nem volt 
szükség arra, hogy ne higyjünk 
senkinek (értendô politikusok, orszá-
gok jót akaró vezetôi). Gondoljunk 
csak Trójára!--- ajánlatos megnézni az 
ajándékba kapott „FALÓ FOGÁT”!

A mai világban az a közmondás na-
gyon is érvényben van, „a fû mindig 
zöldebb a túloldalon”! A nyugati világ ( 
pl. Egyesült Államok, EU. stb) nagyon 
is betartja azon közmondást, hogy „a 
jótékonykodás az otthonunkban kez-
dôdik”, mert a világon ami történik azt 
ôk kezdeményezik és a saját érde-
kükbôl cselekszenek, hát tanuljunk mi 
is és cselekedjünk.

Ahogy a világ változik és egyre ha-
misabb lessz, a népek keveredése, a 
sok igazságtalanság, félremagyará-
zások egyre átláthatatlanabbá teszik a 
jövôbelátást.

„Szülôföldem! Rád gondolok mindö-
rökké,..”

Atyimásné Deák Erzsébet
(Az Újvidéki Magyar Szó felkérésére 

irott cikk másodközlése)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2015. november15-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),
Vasárnapi iskola 9.30 kezdettel 12 óráig 

a Bocskai Nagyteremben
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2015. november 15-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet,
Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is 
Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, 

hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld

ADELAIDE (SA) 2015. november 15-én vasárnap de. 11 órakor 
ISTENTISZTELET

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

Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

BRISBANE (QLD) 
2015. november 15-én vasárnap de. 11 órakor  ISTENTISZTELET 

Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz 
Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 2015. 
(Minden hónap elsô vasárnapján) 2015. du. 2 órakor 

Bibliaóra
2015.nov. 15-én minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor

Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek, közös ebéd

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
 Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane (minden hónap második vasárnapján) 
de. 11.30 órától Istentisztelet és Magyar Nyelvû játszócsoport 

gyermekeink számára Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink figyelmébe!
A 2015 évi Egyházfenntartási hozzájárulások rendezése 

végett Istentisztelet után a Bocskai Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

AZ EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉKRÓL
Kedves Testvérek és Barátok!
Szretettel kérünk benneteket, hogy támogassátok Egyházunk szolgálatát a 2015 -- 2016, pénzügyi évben. 
Az egyházfenntartási járulék éves összege családonként 250 dollár, személyenként 125 dollár.
Minden fenntartási járulékot nagy szeretettel köszönünk és nyugtázunk.
A Fizetés módjai:
1. Készpénzzel: Keresse fel Csutoros Istvánt, vagy pénztárosunkat Szatmári Istvánt és Bartól Nándort, 

vasárnaponként délben a Bocskaiban 123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy
2. Csekkel: a Hungarian Reformed Church névre.
Cím: PO BOX 1187 Fitzroy North 3068
3. Direkt Banking: Hungarian Reformed Church BSB 033 195 Act. 500101
Egyházunk már 66. éve áll, Isten és az ausztráliai magyarság szolgálatában. 
Köszönjük, hogy ebben továbbra is támogattok.

Nôszövetségi beszámoló
Eddig nem nagyon híreszteltük magunkat, de gondolom, hogy itt az idô, hogy nemcsak mint „láthatatlan 

angyalok” végezzük a munkánkat, hanem bemutatjuk tevékenységünket gyülekezeti testvéreinknek. 
Gondolom, hogy az újonan jöttek nemis tudják, hogy létezünk. Ez nektek is szól, hiszen, ahogyan mennek az 
évek mindig nehezebb lesz a munka. Jó lenne több segítség...
Mik a feladatok?
1. Minden vasárnap friss virág legyen az Úrasztalon.
2. Minden vasárnap a padok Istentisztelet elôtt legyenek letörölve.
3. Istentisztelet után valaki legyen a sütemény és italok elárusításánál.
4. Minden vasárnap az ebédjegyek kiadásánál, annak befizetésénél lenni.
5. Az abroszok mosását vállalni (15 asztalról) vasárnap és rendezvények után.
6. Ha van családi est, elôtte megteríteni és a tombola kosarat elôkészíteni.
7. A rendezvényeken ellátni a kávé és süteményes asztalt.
Többnyire ugyan azok a hölgyek csinálják évrôl évre, kivéve két vasárnapot amikor a vasárnapi iskolás 

mamák látják el az eladást.
Szeretném felkérni a hölgyeket, hogy akik szívesen bekapcsolodnának, szóljanak, hogy jobban, többen 

osztozzunk a munkálatokban.
Ez év júniusában a Nôszövetség kifizetett 4000 dollárt a konyha és raktár  renoválásáért..., úgyhogy nyertünk 

így egy iskola szobát, ahol eddig raktár volt.
Múlt hónapban fizettünk 5400 dollár új fûtés beszereléséért a templomban.
Ezt jôvô évben nagyon fogjuk élvezni a hideg téli vasárnapokon.
Végül szeretném megköszönni mindenegyes tagnak, akik részt vesznek az állandó munkában. Nem említek 

itt neveket, mert nem szeretnék senkit véletlenül kihagyni. Ti úgyis tudjátok.
Minden hónap második vasárnap tartunk gyûlést ebéd után a Bocskai Nagyteremben, ahova mindenkit 

szeretettel hívunk..., ha eddig nem voltatok köztünk gyertek ismerkedjünk meg, barátkozzunk össze... építjük 
együtt az Egyházi Közösséget...

Csutoros Júlia
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SPORT
„Beteljesült 

a gyerekkori álmom”
Visszavonult Besenyei Péter moto-

ros mûrepülô világbajnokunk, aki vi-
lág- és Európa-bajnokságon, valamint 
világkupafutamokon több mint har-
minc alkalommal állt dobogón. Tízsze-
res magyar bajnok, huszonegy alka-
lommal. Az év sportolója, emellett a 
Magyar Köztársasági Elnöki Aranyé-
rem és a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Lovagkeresztjének birtoko-
sa. Több mint egy hónap telt el, hogy a 
Las Vegas-i világkupafutam elôtt be-
jelentette visszavonulását, de a családi 
pihenés és kikapcsolódás miatt csak 
most állt a sajtó rendelkezésére.

–-- Miért kellett majd egy hónapot 
várni, hogy szemtôl szemben ülhes-
sünk önnel?

–-- Azon egyszerû oknál fogva, hogy a 
Las Vegas-i világkupafutam után elôre 
megbeszéltem a családommal és a ba-
rátaimmal, hogy ott töltöttünk egy he-
tet. Csak a napokban tértem haza. Ám 
most itt vagyok, és szívesen állok ren-
delkezésre.

–-- Miért vonul vissza?
–-- Mint versenyzô valóban vissza-

vonulok, de a repülést nem hagyom 
abba. Nem hirtelen jött ötlet szüle-
ménye, hogy felhagyok az aktív ver-
senyzéssel. Évek óta többször megfor-
dult a fejemben. Több éve bennem 
van az a gondolat, hogy hatvanévesen 
már nem akarom csinálni. A sok uta-
zás, az állandó pörgés miatt döntöttem 

tudná, hogy a pilóták hogyan próbálják 
még tökéletesebbé tenni repülésüket, 
és ez csak fejlôdni fog a jövôben.

–-- A bevezetôben említette, hogy 
csak a versenyzéstôl vonul vissza, a 
repülésnél marad. Ez azt jelenti, hogy 
látjuk még bemutatókon különféle 
kunsztokat csinálni?

–-- Igen. Hogyha hívnak bemutatókra, 
és a feladat nekem is tetszik, akkor 
szívesen állok rendelkezésre, mert hát 
a repülés mégiscsak az életem. Gye-
rekkoromban errôl álmodtam, hogy 
fôállású pilóta legyek.

 –-- Most rengeteg lesz majd a szabad-
ideje. Nem aggódik, hogy unalmas 
lesz az élete?

–-- Nem. Az biztos, hogy nem lesz 
unalmas, mert én öt percet sem tu-
dok unatkozni. Ha mást nem, le-
nyírom a füvet a ház körül. Többet 
lehetek a szeretteimmel, a csalá-
dommal, és ez mindennél jobb, fele-
melôbb számomra.

Burkovits Ferenc
(Magyar Hírlap)

Továbbra is veretlenül 
menetel a Fradi

Az OTP Bank Liga 14. fordulójában a 
második helyen álló Paks saját közön-
sége elôtt 4–2-re legyôzte a Puskás 
Akadémia csapatát szombaton. A Hon-
véd egy pontot vitt el Debrecenbôl. A 
Ferencváros magabiztos játékkal ver-
te hazai pályán a Vasas. Az Újpest a 
hajrában fordított és hozta el a három 
pontot Békéscsabáról. A Videoton 
szintén hátrányból nyert hazai pályán, 
a Diósgyôr ellen. A Haladás pedig 
megszakította az MTK hazai gyôzelmi 
sorozatát.

Az OTP Bank Liga 14. fordulójának 
szombati mérkôzésein több érdekes 
párharc is volt. Ezek közül talán a 
DVTK székesfehérvári vendégjátéka, 
és a DVSC-Honvéd mérkôzés emel-
kedett ki. Elôbbire nem is lehet panasz, 
hiszen nagy hajrával, hátrányból for-
dítva nyert hazai pályán a Videoton. 
Utóbbival kapcsolatban bôven elég, ha 
csak a 0-0-ás eredményt említjük. De 
más pályán is zajlottak az események:
Paks–Puskás Akadémia 4–2
A vendégek kezdték aktívabban a 

találkozót, de a paksiak fokozatosan 
átvették az irányítást és Papp fejesével 
meg is szerezték a vezetést. A felcsú-
tiak szinte azonnal válaszolhattak vol-
na, de Lencse büntetôt rontott. Ennek 
ellenére a gyors egyenlítés nem ma-
radt el, Márkvárt pontosan lôtte ki a 
bal alsó sarkot. Csertôi Aurél együt-
tese a második félidô elején elônybe 
került, amikor is Papp volt ered-
ményes egy szöglet után. Robert Jar-
ni, a vendégek vezetôedzôje Tischler 
személyében gyorsan még egy csatárt 
a pályára küldött, a csereként beálló 
támadó pedig öt perc alatt meghálálta 
a bizalmat. A Puskás Akadémia öröme 
nem tartott sokáig, ugyanis egy újabb 
pontrúgást követôen ezúttal egy ön-
góllal kerültek elônybe a hazaiak, az 
utolsó pillanatokban pedig Hahn is 
eredményes volt, így a Paks 4–2-re 
diadalmaskodott.

Ezzel az eredménnyel mindkét csapat 
sorozata folytatódott, a hazaiak hét 
mérkôzés óta veretlenek a bajnokság-
ban, ráadásul otthon nem találtak 
legyôzôre, ezzel szemben a felcsútiak 
április 18-a óta --– legutóbbi tíz talál-
kozójukon –-- nem nyertek idegenben.
Ferencváros–Vasas 5:1
A kezdés pillanatától kezdve döntô 

fölényben voltak a hazaiak, akik a szlo-
vák válogatott Stanislav Sesták gól-

jával már a meccs legelején vezetést 
szereztek, egy perccel késôbb pedig 
Böde Dániel a kapufát találta el. A já-
ték képe a folytatásban sem változott, 
amit az elsô félidô közepén két újabb 
FTC-gól jelzett. A szünetig hátralévô 
idôben is többet birtokolta és türelme-
sen járatta a labdát a listavezetô. A 
második felvonás legelején a csere-
ként beállt Ubiparip jóvoltából szépí-
tett a Vasas, de ez nem hozott számot-
tevô változást a mérkôzés menetében. 
Varga Roland második találatát 
Ramírez gólja, majd a legvégén Le-
andro kapufája követte, így az FTC a 
tabellán látható különbségnek megfe-
lelô magabiztosan gyôzött.

A gyors hazai vezetô gól után fölény-
ben játszott az Újpest, voltak helyzetei 
is, a Békéscsaba pedig elsôsorban 
kontratámadásokra rendezkedett be. 
Egy ilyen után, a félidô derekán sza-
badrúgást végezhetett el a házigazda, 
a gólszerzô Birtalan pedig ezúttal a ke-
resztlécet találta el. A fordulást kö-
vetôen sem változott a játék képe, a 
fôvárosiak támadtak, a hazaiak pedig 
jobbára csak védekeztek, de az Újpest 
erejébôl sokáig csak egy kapufára 
futotta. A hajrához közeledve aztán 
sokadik helyzetüket gólra váltották a 
vendégek, majd néhány perc múlva 
dupláztak, a 91. percben pedig újra 
betaláltak, így végül elhozták a három 
pontot Békéscsabáról.
Békéscsaba --- Újpest 1:3
A gyors hazai vezetô gól után fölény-

ben játszott az Újpest, voltak helyzetei 
is, a Békéscsaba pedig elsôsorban 
kontratámadásokra rendezkedett be. 
Egy ilyen után, a félidô derekán sza-
badrúgást végezhetett el a házigazda, 
a gólszerzô Birtalan pedig ezúttal a ke-
resztlécet találta el. A fordulást köve-
tôen sem változott a játék képe, a fô-
városiak támadtak, a hazaiak pedig 
jobbára csak védekeztek, de az Újpest 
erejébôl sokáig csak egy kapufára 
futotta. A hajrához közeledve aztán 
sokadik helyzetüket gólra váltották a 
vendégek, majd néhány perc múlva 
dupláztak, a 91. percben pedig újra 
betaláltak, így végül elhozták a három 
pontot Békéscsabáról.

Videoton --- DVTK 2:1
A találkozó elején a hazai csapat lé-

pett fel kezdeményezôbben, próbálko-
zásai közül azonban egyiket sem vál-
totta gólra. A Diósgyôr is több 
alkalommal próbált meg veszélyt te-
remteni a székesfehérváriak kapujá-
nál és a szünet elôtt sikerrel jártak, 
amikor Grumic fejelt szép támadás 
után a hálóba.A második félidô legele-
jén a szünetben becserélt Sejben Vik-
tor elsô labdaérintésébôl egyenlített, 
ez volt pályafutása elsô NB I-es gólja. 
A találat alaposan felpaprikázta a két 
együttest, mert gyors egymásutánban 
öt sárgát gyûjtöttek be egy szabad-
rúgás körüli kakaskodásban. A foly-
tatás már újra a futballról szólt, abban 
pedig a góltól lendületbe jött Videoton 
volt jobb és Nego révén megszerezte a 
gyôztes találatot.

MTK  - Haladás 0:1
Egyértelmûen az MTK volt a kez-

deményezôbb, de Király sorozatos vé-
dései megakadályozták a hazaiakat 
abban, hogy megszerezzék a vezetést. 
A hajrához közeledve kiszabadult a 
szorításból a Haladás, amely aztán ne-
gyedórával a meccs vége elôtt rivá-
lisával ellentétben élt a lehetôségével,  
és Gaál góljával megszerezte a három 
pontot.
Debrecen-Honvéd 0–0

így. Több idôt szakíthatok a csalá-
domra és a barátaimra.

–--  Öregnek érezte magát?
–-- Nem. Nem érzem magam öregnek. 

Inkább mentálisan fáradtam el, mert 
fizikailag most is a topon vagyok. Min-
den nagyképûség nélkül mondhatom, 
hogy reflexben és kondícióban felve-
szem a versenyt a huszonévesekkel.

–-- Ha összegzést kellene végeznie, 
mit tart pályája csúcsának?

–-- Felsorolni is nehéz, de ha már 
megkérdezte, akkor azt mondom, 
hogy 1998-ban a mûrepülô világkupa 
összetett bajnoka voltam kétszer is, és 
szakmailag ezt értékelem a legtöbbre. 

2006-ban az elmúlt tíz év legered-
ményesebb versenyzôi címét kaptam 
meg.

–-- Mennyire érezte veszélyesnek a 
repülést?

–-- Nem éreztem veszélyesnek, mert 
úgy vagyok vele, hogy bármi lehet ve-
szélyes, ha nem megfelelôen csinálja 
az illetô. A repüléshez, mint minden-
hez, megfelelô alázat kell, és ez ben-
nem megvolt.

–-- Volt olyan pillanat, amikor az ön 
tudásától függetlenül bekövetkezhetett 
volna a tragédia?

–-- Mit ne tagadjam, volt. Budaörsön 
tíz éven át voltam berepülô és oktató 
pilóta. Olyankor is többször elôfordult, 
hogy leállt a gép motorja. De mivel ott 
volt a repülôtér, így szerencsére nem 
lett nagyobb gond. Hat éve Kanadában 
egy világkupafutam elôtt viszont mo-
torhiba miatt a kukoricásban landol-
tam, fejjel lefelé állt meg a gép, és 
villámgyorsan cselekedni kellett, mert 
az üzemanyagtartály tele volt benzin-
nel. Fél perc alatt kijöttem a gépbôl. 
Utána néhány órával azért átfutott az 
agyamon, hogy bizony ez súlyosabb is 
lehetett volna.

–-- Amikor a Lánchíd alatt repült, 
akkor sohasem félt?

–-- Nem. Mert megfelelô módon ké-
szültem fel. Nem is hiszik el, hogy 
mennyi mindent kellett figyelembe 
venni, milyen a vízállás, a gép és saját 
magam felkészültsége.

–-- Az ön nevéhez fûzôdik, hogy Bu-
dapesten évente százezrek láthatják a 
világ mûrepülôinek bemutatóját, 
amely világkupapontokért megy. 
Hogy született a gondolat?

--- Évek óta Red Bull-os versenyzô 
voltam, amikor a cég tulajdonosát 
agitáltam, hogy legyen névadója a 
mûrepülô világkupának. Azt javasolta, 
hogy találjunk ki egy a Forma–1-hez 
hasonló versenyt, amely a sebességrôl 
és az idôrôl szól. Ekkor állt össze a 
hatfôs társaság. Az elsô hivatalos ver-
senyt 2003-ban Tökölön tartottuk.

–-- Miután ön visszavonult, van az 
utánpótlásban valaki, aki követhetné 
az ön hagyományait?

–-- Igen. Jelen pillanatban többen ver-
senyeznek, különbözô kategóriákban. 
Csak rajtuk múlik, mire viszik. Gon-
dolom, azt mindenki tudja, hogy ez 
nem egy olcsó sport. Szponzorok nél-
kül nem lehet csinálni. Vagyis lehet, 
de eredményt elérni csak komoly tá-
mogatással lehet.

–-- Mi az, ami az egyik repülôst 
kiemeli a többi pilóta közül?

–-- Egyértelmû, hogy ki milyen pon-
tosan repül. Ma már tized-, ezred-
másodpercek döntenek egy-egy ver-
senyen. Olyan szoftverek vannak, 
hogy az ember csak ámulna, ha meg-

Fa Nándorék nem értik, hogyan tört el az árboc

Árboctörést szenvedett a Spirit of Hungary 
Értetlenül és szomorúan elevenítette fel a történteket Fa Nándor, aki társával, 

Perényi Péterrel árboctörést szenvedett a Spirit of Hungary nevû hajóval a 
Transat Jacques Vabre (TJV) kétszemélyes vitorlásversenyen.

„Greenwichi idô szerint hat óra harminckor, Madeirától 40 mérföldre letört az 
árbocunk. Azóta sem értjük, hogy mi történt” --- mondta az MTI-hez eljuttatott 
üzenetében a magyar hajós. „Kinn ültünk a két fedezékszékben, éppen étkez-
tünk a napsütésben és 16 csomós szélben. Szép, élvezetes vitorlázás volt, egy-
szer csak egy nagy csattanást hallottunk, és balra ledôlt az árboc. Világos volt 
egybôl, hogy mi történt, eldobtuk a kaját, fogtuk a szerszámokat, és próbáltuk 
menteni, ami menthetô.”

Fa Nándor elmesélte, egy órát küzdöttek a fedélzeten, és szerencsére sok 
minden megmaradt, de az elôzôleg fenn lévô négy vitorla árbocostul, kötél-
zetestül odaveszett.

„A hajón csak egyetlen, öt perc alatt eltüntethetô karcolás esett. Sajnos csend 
van, túl nagy a béke, öt és fél csomós sebességgel poroszkálunk motorral Ma-
deira felé. Ott egy biztonságos kikötôben megállunk, és kitaláljuk, hogyan 
tovább” ---- tette hozzá a 62 éves vitorlázó.

A két évtizede a leghosszabb transzatlanti, korábban a Kávé útja néven 
ismertté vált verseny résztvevôi Észak-Franciaországból hajóztak ki a La Man-
che csatornán, majd dél-nyugati irányban átvitorlázva az Atlanti-óceánt, 5400 
tengeri mérföldet tesznek meg a célig. A TJV célállomása idén is a brazíliai 
Itajaí városa, mely Rio de Janeirótól 1000 kilométernyire van délre.

A versenyen négy kategóriában 42 hajó és 84 vitorlázó indult. A 60 lábasok 
(IMOCA hajóosztály) között húsz vitorlás rajtolt el olyan neves hajósokkal, mint 
a brit Alex Thomson, a francia Armel Le Cléach, Marc Guillemot és az 
egyformán Vendée Globe-gyôztes Vincent Riou, valamint Michel 
Desjoyeaux. Ennek a hajóosztálynak világbajnoki verseny a TJV, egyben 
felkészülés a jövô évi Vendée Globe szóló földkerülô viadalra.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Richard Wagner A 
nürnbergi mesterdalnokok, 2. Katana, 
3. Ernest Hemingwayé, 4. A jogban 
és kriminalisztikában a bûnjeleket, 5. 
Az országgyûlés, az althing, 930 óta 
mûködik, 6. A pókoknak a levegôben 
lebegô fonadéka, melyen a pókok 
utaznak, 7. Az Atlanti-óceánban, 8. A 
jellegzetes keleti fejfedô, a turbán 
nevébôl, 9. Pago Pago, 10. Édesgyö-
kérbôl.

E heti kérdéseink:
1. Milyen hangszeren játszottak 

többnyire a trubadurok?
2. Mit neveznek „fekete aranynak”?
3. Mi a különbség a bakó és ahóhér 

között?
4. Melyik afrikai ország autójele 

EAK?
5. Melyik értékes trópusi bútorfa 

színe fekete?
6. Melyik sörmárka viseli Amszter-

dam folyójának a nevét?
7. Hol épült fel Magyarország elsô 

atomreaktora?
8. Melyik állat népies neve nadály?
9. Ki írta A játékos c. kisregényt?
10. Hol élnek a dajakok?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
 Mielôtt Londonba repül az amerikai 

üzletember, Rolls Royce autójával egy 
New York központjában lévô bankba 
megy, hogy 5000 dolláros kölcsönt ve-
gyen fel. A kocsit felajánlja biztosí-
tékként. A bankügyintézô kiutalja az 
5000 dollárt az üzletembernek és az 
autót a bank föld alatti parkolójában 
helyezi biztonságba. Két hét múlva a 
férfi visszamegy a bankba.

--- 5000 dollár, plusz a kamat: 15 
dollár, 40 cent --- mondja az ügyintézô.

Az üzletember megírja a csekket, és 
menni készül.

--- Egy pillanatra, uram! --- szól az 
alkalmazott. --- Amíg távol volt, meg-
tudtam, hogy ön milliomos. Akkor 
minek kért kölcsön 5000 dollárt?

A férfi mosolyog: 
--- Talán van más hely Manhattanben, 

ahol a Rolls Royce-ommal két hétig 
parkolhatok 15 dollár 40 centért?

* * *
 Két milliomos beszélget:
--- Nekem annyi pénzem van, hogy 

megvehetném egész New Yorkot!
--- Az lehet, de én nem adom el!

 * * *
Kivágódik a csehó ajtaja a vadnyugati 

szalonban, és belép egy félelmetes 
cowboy. Felhörpint egy wiskyt, majd 
távozik. Két perc múlva visszatér és 
így szól:

--- Emberek, a lovam nagyon bús, 
nem akar elindulni. Aki felvidítja, 
annak fizetek 10 dollárt.

Nagy a csend, majd egy idô után egy 
kis ember jelentkezik.

--- Uram, ha megengedné, én megpró-
bálnám.

--- Ha sikerül, öné a 10 dollár!
A kis ember kimegy, valamit súg a ló 

fülébe, és a ló rögtön röhögni kezd. 
A cowboy odaadja a 10 dollárt, és 

kimegy a lovához. A ló azonban a neve-
téstôl nem bír elindulni. 

A cowboy visszamegy és így szól:
--- Aki elveszi a lovam jó kedvét, 

annak fizetek 10 dollárt.
A kis ember ismét jelentkezik:
--- Uram, én megpróbálnám.
--- Hát jó, ha sikerül, öné a 10 dollár.
A kisember kimegy, elvezeti a lovat 

egy félreesô helyre, majd egy perc 
múlva visszajön a zokogó lóval. A cow-
boy megint kifizeti a 10 dollárt, de 
furdalja a kíváncsiság.

--- Mondd kisember, mit tettél a 
lovammal?

--- Hát, elôször azért nevetett, mert 
azt mondtam neki, hogy nagyobb a 
répám mint az övé, majd akkor lett 
szomorú, amikor meg is mutattam 
neki.

* * *
 Két cowboy lovagol a sivatagban. 

Egy ivó elôtt megállnak, hogy legurít-
sanak egy pohár italt.

 --- Várj! --- mondja az egyik a másik-
nak --- Elôbb levágom a lovam jobb 
fülét, hogy ha kijövünk, meg tudjuk 
majd ôket különböztetni. Így is tesz. 
Mire végeznek az ivással, azt látják, 
hogy mind a két lónak le van vágva a 
jobb füle. Kisvártatva egy másik csap-
szék elé érve újból kedvük támad 
hörpinteni egyet.

 --- Most levágom a lovam bal fülét --
mondja az egyik cowboy ---, nehogy 
összecseréljük ôket. Ivás után azonban 
a másik lovat is fül nélkül találják. 
Tovább menve harmadszor is meg-
szomjaznak, s a biztonság kedvéért 
levágják az egyik ló farkát. Mire 
kijönnek a söntésbôl, mind a két lovat 
farok nélkül találják. Kis gondolkodás 
után egyikük a fejéhez kap:

--- Tudod mit? Legyen a tiéd a fekete, 
az enyém meg a fehér!

* * *
A farmer kilovagol a marhacsordához 

és látja, hogy a bika bôszülten kergeti 
az egyik cowboyt, aki a megvadult ál-
lat elôl beugrik egy üregbe. De menten 
ki is ugrik. 

A bika visszafordul, a cowboy be az 
üregbe, a bika el, a cowboy ki, és ez 
megismétlôdik vagy egy tucatszor. A 
gazda odakiált a cowboynak:

--- Miért nem maradsz benn?
--- Mert odabenn egy medve van! --- 

kiált vissza a cowboy.
* * *

--- És mit gondol a tradicionális angol 
sörrôl? --- kérdezik a cseh turistát 
Angliában.

--- Hát szerintem úgy ahogy van 
vissza kéne önteni a lóba!

* * *
 Két amerikai turista Walesben ki-

rándulgat kocsival. Megállnak ebédel-
ni Llanfacwyrnirbwlantyslioggich-ban 
és egyikük azt kéri a pincérlánytól:

--- Mielôtt rendelünk, segítene eldön-
teni a vitánkat? Megtenné, hogy las-
san, tagoltan kimondaná a hely nevét, 
ahol vagyunk?

A lány odahajol, és szótagolva el-
mondja:

--- Bööör-ger-kiiiiing.
* * *

 Ted és Joe megállnak egy kocsma 
elôtt, amelynek kerítésénél egy pom-
pás, fehér paripa legel.

--- Ugyan kié lehet ez a szép ló? --- 
töpreng Ted.

--- A kocsmárosé vagyok, uram --- 
szólal meg a ló. Ott iszik bent a nya-
valyás vendégek között.

--- Te, izé... ôôô... maga beszél? --- 
dadog ijedten Ted.

--- Miért ne, uram? --- horkant a ló. 
Sôt, tavaly én nyertem meg az Epsoni 
Derbyt.

Ted lelkendezve rohan be a kocsmá-
roshoz:

--- Uram, adja el nekem a lovát. Bár-
mi árat megadok érte.

--- Minek magának az a ló? --- kérdi az 
egyik vendég.

--- Hagyd csak! --- legyint a kocsmá-
ros. 

--- Az a hazug dög biztosan neki is 
bemesélte, hogy tavaly ô nyerte meg 
az Epsoni Derbyt.

* * *
Egy amerikai lány Skóciába látogat 

és egy turistacsoporttal elmegy egy 
régi kastélyba. A séta végén megkér-
dezi tôle az idegenvezetô, hogy tetszett 
a kastély.

--- Nagyon szép --- feleli a lány ---, 
csak egész idô alatt attól tartottam, 
hogy elôbukkan valahonnan egy szel-
lem.

--- Á, ettôl nem kell félni, én már elég 
régóta itt vagyok, de még nem láttam 
egyet sem --- mondja az idegenvezetô.

--- Mióta van itt?
--- Úgy háromszáz éve.

* * *
 Angol hajótöröttek unatkoznak egy 

lakatlan szigeten. 
--- Golfozzunk! --- mondja az egyik --- 

Nem kell hozzá más, csak egy ütô, egy 
labda és egy lyuk. Nekem van egy 
ütôm.

--- Nekem van egy labdám --- így a 
másik.

Mire a harmadik:
--- Én inkább nem játszom.

* * *
 Hogyan hívják a törött lábú cigányt?
 --- Gipszi

* * *

FORGOLÓDÁS A 
DIVAT KÖRÜL

Volt-e cipôjük a honfoglaló ma-
gyaroknak?

Ôseink nem cipôt, hanem csizmát 
viseltek. Méghozzá puha talpú és 
felkunkorodó orrú csizmát, amelynek 
szárát oldalt varrták össze. A honfog-
lalás idején a magyar, felkunkorodó 
orrú csizmának már sarka is volt. 
Jeles találmány ez, amely létrejöttét a 
kengyelnek köszönheti. Az volt a sze-
repe, hogy a kengyel hátra csúszását 
megakadályozza.

A felkapó orrú, régi magyar csizma 
bôrbôl, bagariából készült, az olcsób-
bak viszont nemezbôl. Belsô-Ázsia 
népviseletében még ma is megtalálha-
tó ez a forma.

A kunkorodó orrú keleti csizma mel-
lett volt kunkorodó orrú nyugati cipô 
is. Ennek ôse a régi Rómában kere-
sendô. A Calceus repandust, vagyis a 
kunkori orrú sarut csak ünnepélyes 
alkalmakkor viselték. A 10. század 
táján ismét felbukkant ez a forma, és 
Európa-szerte divatossá vált. Ez a ci-
pôorr a divat törvényei szerint vadul 
nôni kezdett, és ez a növekedés vagy 
500 éven át tartott.

Boldog idôk, amikor egy cipô 500 
évig divatos!

Mivel volt ideje a fejlôdéshez, meg is 
nôtt alaposan. Hatvan centiméterre!

Tehát a cipô orrhossza egyre nôtt, 
növekedett, úgyhogy végül is a ható-
ságoknak kelleti közbelépniük. A 14. 
század végén Szép Fülöp francia 
király törvényben mondta ki, hogy 
csak a fôurak viselhetnek 60 centis ci-
pôt; a kisnemest csak egy láb hosszú-
ság illeti meg, a közember pedig csak 
féllábnyi kunkorodást viselhet. Ebbôl 
az idôbôl származik a mondás az úri 
életmódot folytató emberre: nagy lá-
bon él.

Mulatságosan hangzik, de efféle vise-
letszabályozó elôírások bôven marad-
tak ránk az elmúlt századokból. A 
lényegük az, hogy a fônemes viselheti 
a legnagyobb cipôt, a leghosszabb fá-
tyolt, a legfinomabb kelmét, a legtöbb 
aranysújtást. A köznép pedig marad-
jon a kis méretek világában és az egy-
szerû anyagoknál.

Persze, ez a feudális viseletsza-

bályozási rend bizonyos vonatkozások-
ban megbéklyózhatta a nép díszítô-
ösztönének fejlôdését is. De most 
térjünk csak vissza a hosszú orrú ci-
pôk birodalmába.

Az 1386. évi sempachi csatában a 
svájci paraszt csapatok ellen hosszú 
cipôs osztrák lovagok harcoltak. S mi-
kor le kellett szállniuk a lóról, levágták 
a cipôjük orrát, hogy könnyebben mo-
zoghassanak a földön. Ez sem segített. 
A paraszt fölkelôk gyôztek, és a csata 
után szekérszám gereblyézték össze a 
lovagok lenyírt cipôorrait.

 
Mióta viselnek az emberek szan-

dált?
Az ókorban, Kis-Ázsiában élt a lüdek 

legendás népe. Jól éltek, mert az egyik 
királyuk a közismert Krôzus volt. Hi-
tük szerint egyik legmagasabb rangú 
istenüket Sandas névvel illették. Ez is 
krôzus lehetett a maga körében, mert 
sohasem járt mezítláb, mint a többi 
halhatatlan, hanem mindig cipôben je-
lent meg a társaságban. Persze, min-
dig cipôstül ábrázolták is Sandas isten-
ségét. Ez a viselet nagyon megtetszett 
a szomszéd népeknek. A görögök azt 
mondták: remek, a római hölgyek ad-
dig epekedtek, míg nékik is olyan 
isteni sandaliumuk lett, mint a lüdek 
Sandas istenének. Azóta is szandál a 
sandalium, hála Sandasnak.

--- Eddig tart a mese --- a valóság az, 
hogy a bôr --- vagy fatalpú, szíjakkal a 
lábhoz erôsített szandál Mezopotá-
miában és Egyiptomban a legôsibb 
lábbeli. Átvették a görögök is, a róma-
iaknál is népszerû volt a nôk körében, 
a komoly római férfiak azonban nem 
tartották magukhoz illô viseletnek. 
Otthonra még csak felhúzták, az ut-
cára, a méltóságteljes tógához azonban 
már nem vették fel.

 
Mikor jött divatba a borotválko-

zás?
Már több ezer esztendôvel ezelôtt 

borotválták a hajat Babilóniában és 
Asszíriában. A borotva a legkorábbi 
idôkben még egyszerû ásványból, az 
obszidiánból hasított penge volt. A ba-
bilóniai borbély egy zacskóban hor-
dozta magával. A szolgája vitte utána a 
sámlit, amin a borbély ült. A vendég a 
földön csücsült, a mester lábainál.

Az egyiptomi borbélyok is kôkést 
használtak kezdetben. A bronzkorban 
azonban megszületett a bronzzsilett, 
azazhogy kés. Nem hasonlított a mai 
borotvához, inkább sarlószerû vagy 
széles, vésô alakú szerszámok voltak 
ezek. Tény az, hogy nem lehetett vala-
mi gyönyörûség ekkoriban a borotvál-

kozás, s ahol csak lehetett, el is kerül-
ték.
És milyen volt az ókori férfiak 

szakállviselete?
Ezt nem lehet pontosan tudni. Népen-

ként és korszakonként változott. Az ôsi 
Egyiptomban még nem nyírták a sza-
kállat. Az elsô dinasztia idejében kez-
dôdött a borotválás. De a fáraó, a sza-
kállas idôkre való emlékezésül, 
bizonyos alkalmakra henger alakú 
mûszakállt kötött az állára. Hatsepszut, 
az egyetlen nô-fáraó mit tehetett volna 
mást --- szintén hordta a mûszakállat.

Csigákba szedette szakállát az asszír 
férfi. A zsidóknál a szakáll ápolása a 
szabadság és a jámborság jele. A görö-
göknél csak Nagy Sándor idején ter-
jedt el a borotválkozás. Dionüszioszról, 
Szürakuszai tirannusáról jegyezték 
fel: annyira félt a borbély vasától, 
hogy inkább tüzes vassal égettette sza-
kállát. Egy zsarnok sohasem lehet elég 
óvatos: a szakállpörkölést is családján 
belül végeztette el, mégpedig lányával, 
és nem feleségével --- pedig az utóbbi-
ból kettô is volt neki egyszerre.

A római korban általában a borotvált 
arc volt a divat. A férfiak számára ren-
geteg borbélymûhely nyílt, s számos 
költemény ôrzi az antik borbélyok 
emlékét. Martialis egyik epigrammá-
jában óva int Antiochustól, a kontár 
borbélytól, egy másik versében vi-
szont Pantagathusnak, a fiatalon el-
halt, könnyûkezû figarónak állít Örök 
emléket.
Szakáll vagy csupasz áll?
Erre a kérdésre korok és vidékek 

szerint különbözô válaszokat adtak. 
1551-ben történ, hogy Oroszországban 
a zsinati atyák kimondták: szakáll nél-
kül senki sem juthat be a mennyek or-
szágába. Ugyanebben az évben egy 
francia püspököt azért nem akart az 
egyházmegye elfogadni, mert hosszú 
szakállt viselt. A szakálldivat politikai 
állásfoglalás is lehetett: 1848-ban a 
demokraták körszakállat viseltek; Ga-
ribaldi hívei hegyes szakállal tüntet-
tek. Korunkban Fidel Castro forradal-
márainak szakálla talált sok követôre. 
Aligha fogják azonban sokan utánozni 
Eberhard Raubert, II. Miksa császár 
udvari és katonai tanácsosát. Róla ezt 
olvassuk Ráth-Végh István könyvében: 
„Ez a szakáll a földet seperte. Két ágba 
fonta, úgy viselte. Mikor az udvarhoz 
ment, sohasem ült kocsiba, sem nye-
regbe nem szállt, hanem a szakáll 
érvényesülése céljából gyalog járt. 
Ilyenkor kibontotta a szôrrengeteget, 
bot köré csavarta és úgy vonult be 
vele, mint valami lobogó zászlóval...”

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.
ÚJDONDSÁG:

Minden pénteken és szombaton

friss lángos

126 Main St. Croydon VIC 3136
Tel.: (03) 9723-1807

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au



00:55 Himnusz   
01:00 Híradó    
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 A Magyar Szórvány 
napja   
05:00 Híradó    
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Pannon express 
Gyöngyös - Mátrafüred 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Ariadne barlangjai - 
Húsz év a Pilis mélyén  
08:15 Roma Magazin  
08:45 Domovina Szlovák 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:10 Orosz nyelvű híradó   
09:20 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Dr. Ké-
kessy Dezső és családja 1. 
Édesapja magasan képzett, 
kiváló gyakorlati érzékkel 
megáldott gazdálkodó volt, 
akit a fordulat évét követő-
en megbélyegeztek, va-
gyonát - a zongorájukkal 
együtt - államosították, 
nem sokkal később pedig - 
több hasonló sorstársával 
együtt - az AVO börtöne-ibe 
zártak. Édesanyja tartotta el 
őt és négy testvérét, takarító-
női állást vállalt Csepelen. 
1956-ban részt vállalt testvé.
reivel a budapesti esemé-
nyekben, majd Ausztrián 
keresztül kényszerűségből 
disszidáltak.
09:50 Család és otthon    
10:15 Médiaklikk   
10:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok :  Géza                      
11:05 Angol nyelvű hírek  
11:15 Öt férfi komoly 
szándékkal (1972)  Magyar 
tévéfilm  Rendezte: Zsurzs 
Éva. Szereplők: Drahota 
Andrea (Mária), Darvas 
Iván (Béla), Koncz Gábor 
(Tibor, rendőri fotós), Kozák 
András (Imre, agronómus), 
Márkus László (Lajos, kül-
kereskedő), Mensáros Lász-
ló (Péter, tanár), Sztankay 
István (Henrik, vidéki újság-
író), Komlós Juci (Anya), 
Náray Teri, Pécsi Ildikó, 
Egri István, Nagy Attila, 
Szemes Mari, Bakó Márta, 
Darvas Magda, Hámori Il-
dikó, Molnár Tibor, Sárosi 
Gábor, Schubert Éva, Cser-
nus Mariann, Garics János, 
Kollár Béla, Körmendi Já-
nos, Nagy Gábor, Perlaki 
István, Sunyovszky Szilvia
13:00 Híradó 
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Isonzótól Rodostóig 
12/10. Emlékeink Délen 
(Bánság, Szerémség) 
15:45 Útmutató   
16:10 Önkéntesek   
16:40 Öt kontinens   
17:10 kult.hu  
17:35 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza (2011)  
17/10. A partok élete 
18:25 Kult+  
18:35 Hazajáró: Bélai-Tátra 
19:10 Hogy volt?!   Margi-
tai Ágira emlékezünk
20:05 Illényi Katica és a 
Győri Filharmonikusok 
(2012)  2/2.
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Kult+   
23:25 Család-barát  
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November 20.  péntek Nov 21.  szombat Nov 22.  vasárnap 

00:50 Himnusz 
01:00 Híradó   
01:10 Angol nyelvű hírek  
01:20 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
02:10 Öt férfi komoly szán-
dékkal (1972) Magyar tévé-
film. Mária fiatal könyvtá-
rosnő egy üzemi könyvtár-
ban. Anyjával magányo-
san él. Anyja ösztönzésére 
apróhirdetéssel próbálja 
megtalálni az igazit..
03:40 Itthon vagy!  
04:00 Illényi Katica és a 
Győri Filharmonikusok   
05:00 Híradó  
05:10 Angol nyelvű hírek
05:20 Pannon expressz 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/10. A 
partok élete 
08:35 Srpski ekran  Szerb 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:05 Unser Bildschirm  
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:30 Orosz nyelvű híradó   
09:40 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Dr. Ké-
kessy Dezső és családja 2. 
10:15 4kerék    
10:35 Életkor  
11:05 Angol nyelvű hírek  
11:15 Talpig úriasszony 
(1970)  Rendezte: Eszter-
gályos Károly. Szereplők: 
Béres Ilona (Constance), 
Besztercei Pál (Bentley), 
Bulla Elma (Mrs. Culver), 
Csűrös Karola (Marie-Lu-
ise), Farkas Zsuzsa (Mar-
tha), Gábor Miklós (J. 
Middleton), Körmendi 
János (Mortimer), Ro-
nyecz Mária (Barbara), 
Somogyvári Rudolf (Ber-
nard) Kedves Hölgyeim! 
Ma este egy kurzusra 
invitáljuk Önöket Béres 
Ilona vezetésével, aki a 
nőiesség, a férjszelidítés,a 
boldogságkeresés és az 
önmegvalósítás témaköré-
ben ad tanácsokat kezdők-
nek és haladóknak. Somer-
set Maugham tanmenete 
alapján a tananyag elsajátí-
tásban segítséget nyújta-
nak: Bulla Elma, Csűrös 
Karola, Körmendi János és 
Gábor Miklós.
12:40 Magyar elsők : Az 
első magyar illemtankönyv 
13:00 Híradó 
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Isonzótól Rodostóig 
12/11. Emlékeink Délen 
(Bánság, Szerbia) 
15:45 Evangélikus 
magazin  
16:15 Ortodox Örömhír   
16:40 Útravaló   
17:05 Térkép   
17:35 Szerelmes földrajz  
“Folyik a víz, áll a part…”  
(Sebestyén Márta) 
18:00 Kult+   
18:05 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/11
19:05 Hogy volt?!  Für 
Anikó születésnapjára
20:00 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter 
kabaréja 
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:20 Kult+   
23:25 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:10 Angol nyelvű hírek  
01:20 Szabadság tér ́ 89   
02:10 Az aranyborjú 
(1973)  3/1. Tévéfilm  
03:25 Mesélő cégtáblák 
Zöldvendéglő Pest-Budán 
A hajdani főváros nosztal-
gikus kiskocsmáiról, a már-
már történelmi nevezetességű 
kertvendéglőkről.
03:50 Megyejáró Somogy 
megye 
04:05 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán!   Mocsai Lajos 
05:00 Híradó 
05:10 Angol nyelvű hírek 
05:20 Pannon expressz 
Komárom 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/12. Holt 
ágak, élő hagyományok 
08:35 Slovenski utrinki 
Szlovén nyelvű magazin
09:00 Orosz nyelvű híradó   
09:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Szerem-
ley Huba története
09:45 Tessék!    
10:10 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Hopp Fe-
renc (1833-1919) 
10:40 Élő egyház    
11:05 Angol nyelvű hírek 
'11:15 Az aranyborjú 
(1973)  3/2.Magyar tévé-
film ; Rendezte: Szinetár 
Miklós. Szereplők: Darvas 
Iván (Bender Oszkár), 
Bánhidi László (Pamlény), 
Harkányi Endre (Baran-
gó), Kibédi Ervin (Király-
fy), Hlatky László (szerep-
lő), Őze Lajos (Kovács 
János), Mensáros László 
(szereplő), Major Tamás 
(szereplő), Huszti Péter 
(szereplő), Pásztor Erzsi 
(szereplő), Ernyey Béla 
(szereplő), Egri István 
(szereplő), Csurka László 
(szereplő), Csákányi Lász-
ló (szereplő), Inke László 
(szereplő), Velez Olívia 
(szereplő), Bálint György 
(szereplő), Körmendi Já-
nos (szereplő), Esztergá-
lyos Cecília (szereplő
12:40 Magyar elsők Az 
első magyar kávéház 
13:00 Híradó 
13:15 Kívánságkosár    
15:00 Tájháztéka 3/1. A 
zalaegerszegi Kézműve-
sek Háza a Gébárti-tó 
partján 
15:30 Új nemzedék  
15:55 Engedjétek hozzám   
16:05 Így szól az Úr!   
16:25 Hazajáró Nyikó-
mente 
16:55 Magyar Krónika  16/7.
17:25 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/13. 
Kubikusok, halászok 
18:20 Kult+   
18:25 Hazajáró (2013)  
Csomád-hegység 
19:00 Hogy volt?!  Fenyő 
Miklóst köszöntjük
20:00 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon 
22:25 Ridikül  
23:20 Kult+   
23:25 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:10 Angol nyelvű hírek 
01:20 Életművész Gianni 2. 
02:15 Az aranyborjú 
(1973)  3/2.Magyar 
tévéfilm  
03:40 Mesélő cégtáblák A 
kékfestő Kluge család. A 
né-met származású meste-
rek több nemzedékéről, 
amelynek egy pompás 
múzeum állít emléket, 
Pápán.
04:10 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
05:00 Híradó 
05:10 Angol nyelvű hírek 
05:20 Pannon expressz 
Vác 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/12. Holt 
ágak, élő hagyományok . 
Magyar ismeretterjesztő 
08:35 Életkerék   
09:05 Orosz nyelvű híradó  
09:15 Milánói képeslapok 
16/14.: Kandó Kálmán 
vasuttervező mérnök. A 19. 
század második felében erő-
teljesen fejlődött a vasútháló-
zat. Az Európa különböző 
országaiban tervező Kandó 
1907-ben jutott el Olaszor-
szágba, egészen pontosan 
Milánóba. Vasúti szárnyvo-
nalakat tervezett, több mint 
70 találmányt jegyeztetett 
be. Olaszországban és Ma-
gyarországon, azokon a he-
lyeken, ahol élt és ahol dol-
gozott számos mellszobor 
őrzi Kandó emlékét.
09:40 Profit7    
10:05 Iskolapad  
10:30 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Xantus 
János . 
11:05 Angol nyelvű hírek 
11:15 Az aranyborjú 
(1973)  3/3. Magyar 
tévéfilm  
12:40 Magyar elsők Az 
első magyar óvoda „Feszít-
setek keresztre, még a ke-
reszten is azt fogom kiál-
tani: kisgyermek–iskolák 
kellenek! Eladtam ezüstöt, 
ékszert, lovat, kocsit, bú-
tort, mindent, amire nem 
volt szorosan szükségem.” 
Grófkisasszonynak szüle-
tett, Mária Terézia tartotta 
keresztvíz alá. Megszál-
lottan harcolva 1828-ban ő 
nyitja meg a monarchia 
első óvodáját, az Angyal-
kertet Budán. Mit kellett 
kiállnia küzdelmes élete 
során? Ez a film tisztelgés 
Brunszvik Teréz előtt.
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Tájháztéka 3/2. 
Őrnépeink földjén 
15:45 Katolikus Krónika  
16:10 Isten kezében   
16:40 Aranymetszés   
17:35 Fohász utoljára - 
Mezey Katalin  
18:30 Kult+   
18:35 Duna anzix A Breg 
és a Brigach násza 
18:55 Hogy volt?!  Osztály-
találkozó: "Hatvanhato-sok"
19:55 VI. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál  
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Kult+   
23:20 Család-barát   

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ    
01:10 Angol nyelvű hírek 
01:20 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán Mező Misi 
02:25 Az aranyborjú 
(1973) 3/3. Magyar 
tévéfilm  
03:50 VI. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál   
05:00 Híradó 
05:10 Angol nyelvű hírek
05:20 Pannon expressz 
05:50 Csináljuk a fesztivált! 
06:35 Muzsikál a mozi  
Filmslágerek a 40-es 
évekből 
07:15 Fohász utoljára - 
Mezey Katalin A költő, 
prózaíró, irodalomszervező 
Mezey Katalin élettörténe-
te a szocialista rezsim kul-
túrpolitikája által gúzsba 
kötött tehetséges nemze-
déktársainak története is 
egyben.
08:15 Kosár    
08:35 Unió28    
09:00 Itthon vagy!    
09:20 Orosz nyelvű híradó   
09:30 Szeretettel Holly-
woodból 
10:00 Építészet XXI.   
10:30 Öt kontinens   
11:05 Angol nyelvű hírek 
11:15 Pista tekintetes úr 
(1942)  Magyar játékfilm; 
Rendezte: Daróczy József. 
Szereplők: Halasi Mariska, 
Pálóczy László, Jávor Pál 
(Baracs Pista), Mály Gerő 
(Horváth pékmester), Tol-
nay Klári (Rolla), Vaszary 
Piri (Trezka, a felesége)
12:35 Virágzó Magyaror-
szág Pécs 
13:00 Híradó 
13:20 DUNASZÍNHÁZ.  
Móricz-darabkák (2014) 
2/1.: Az asszony beleszól 
Magyar tévéjáték. Rendez-
te: Márton István. Szerep-
lők: Egri Bálint (Imre), Szta-
renki Dóra (Ilonka) Imre, a 
bűnügyi újságíró és felesége 
Ilonka nehéz korban kötik 
össze életüket. Az 1930-as 
évek derekán járunk, a gaz-
dasági világválság legnehe-
zebb éveiben. 
14:15 Kék bálvány (1931)  
Magyar romantikus film 
Rendezte: Lázár Lajos. Sze-
replők: Jávor Pál (Lóránt 
György báró), Gózon Gyu-
la (Péter, az inasa), Beregi 
Oszkár (Turner milliomos), 
Radó Nelli (Mary, a lánya), 
Pethes Sándor (Jim, Mary 
vőlegénye), Makláry Zoltán 
(Wu, a kínai)
15:30 Középkori Templo-
mok Útja  
15:55 Hogy volt?!  Gálffi 
László születésnapjára
16:55 Novum   
17:25 Hunnovációk. Ma-
gyar ismeretterjesztő film  
18:20 Szabadság tér ́ 89   
19:00 Kult+   
19:10 Csináljuk a 
fesztivált! - Válogatás  
20:00 Mindenből egy van 
21:00 Híradó 
21:30 Demjén 65 2/2.: 
Aréna 
22:25 A DAL slágerei - 
válogatás 2014 - 2. rész 
22:45 A DAL slágerei - 
válogatás 2015 - 1. rész 
23:20 Kult+  barát    
23:25 Család-barát   

00:50 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:10 Angol nyelvű hírek
01:20 TÖRŐCSIK MARI 
KÖSZÖNTÉSE Kölyök 
(Kölyök, 1959)  Magyar 
romantikus film  Rendezte: 
Szemes Mihály. Szerep-
lők: Törőcsik Mari (Kö-
lyök), Szabó Gyula (Gor-
don Jóska), Zenthe Ferenc 
(Kondor Géza), Bessenyei 
Ferenc (igazgató), Rajz Já-
nos (portás), Szirtes Ádám 
(őrnagy), Suka Sándor (fő-
hadnagy) Kölyök (Törő-
csik Mari),  ez a kedves, 
kócos, kétbalkezes kislány 
beleszeret új brigádvezető-
jébe, Gordon Jóskába 
(Szabó Gyula), aki sajnos 
észre sem veszi. A lánynak 
nagyon rosszul esik  ez a 
mellőzés, és mint annyi 
minden mást az életében, 
ezt is hűbelebalázs módjá-
ra akarja megoldani, és  
majdnem a Dunába fúl. 
Szerencsére arra jár a jó-
képű Kondor Géza (Zen-
the Ferenc) aki megmenti, 
majd elviszi táncolni, feléb-
resztve ezzel Gordon Jóska 
szerelmét…
02:55 Fölszállott a páva  
Elődöntő
05:05 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Mesterek A 
csizmadia
05:50 Gasztroangyal  Ven-
dégségben Didák testvér-
nél. A Gasztroangyal ezút-
tal egy különleges hely-
színre, egy rendházba lá-
togat Didák testvér meghí-
vására. Marcsi láthatja, ho-
gyan él egy szerzetes a szi-
gorú szabályokat követve, 
mégis örömmel telve, hi-
szen a vendéglátója szerint 
arra kell törekednünk, 
hogy boldogok legyünk
06:45 Évszakok 6/2.: Év-
szakok Balázs Fecóval X/2.
07:35 Hunnovációk.  
08:30 Magyar elsőkAz 
első magyar pénz 
08:45 Minden tudás    
09:10 Rúzs és selyem  
09:30 Orosz nyelvű híradó   
09:40 Kárpát expressz    
10:00 Térkép   
10:30 Angol nyelvű hírek 
10:45 Fölszállott a páva   
 13:00 Híradó 
13:15 Nagyok - portrésorozat   
13:45 Szabadság tér ́ 89   
14:30 Életművész Gianni 2. 
15:25 Önök kérték   
16:20 Történetek szórt 
fényben - Portréfilm 
Benkő Imre fotográfusról  
17:20 A Nagy-Küküllő 
útja - Életvonal Erdély 
tenyerén  
18:25 Szeretettel Holly-
woodból 
18:50 Kult+ 
19:00 Gasztroangyal  Ven-
dégségben Didák testvérnél 
20:00 Évszakok 6/2.: Év-
szakok Balázs Fecóval X/2. 
21:00 Híradó 
21:30 Munkaügyek - Ir-
Reality show 12/9.: Fel-
nőttfilm 
22:00 Bábel - Hesnával a 
világ  Az agykutatás 
útvesztőiben
22:55 kult.hu   
23:20 Kult+   
23:25 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:10 Angol nyelvű hírek  
01:20 Önök kérték   
02:15 Talpig úriasszony 
(1970) Rendezte: Eszter-
gályos Károly
03:40 Nevetni kell, ennyi 
az egész. Balázs Péter 
kabaréja 
04:30 Mesélő cégtáblák 
Schmidt Miksa Budapest. 
A bécsi származású Max 
Schmidt berendezőmű-
vészt és bútorgyárost mu-
tatjuk be, aki Budapesten 
virágzó vállalkozást folytat.
05:00 Híradó 
05:10 Angol nyelvű hírek  
05:20 Pannon expressz 
Balmazújváros, Hortobágy 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/11. A 
Közép -Tisza 
08:35 Hrvatska Kronika. 
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:05 Ecranul Nostru  
Román nyelvű magazin
09:30 Orosz nyelvű híradó   
09:50 Magyar gazda  
10:10 Kék bolygó    
10:35 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Kossuth 
Lajos 
11:05 Angol nyelvű hírek 
11:15 Az aranyborjú 
(1973)  3/1.Magyar tévé-
film  Rendezte: Szinetár 
Miklós. Ilf és Petrov, a zse-
niális szerzőpár az Arany-
borjú megírásakor nyilván 
nem képzelte, nem is kép-
zelhette, hogy figuráik évti-
zedek múltán egy más or-
szágban, más közegben 
kelnek életre.  Gyurkó 
László a hetvenes évek 
magyar valóságába telepí-
tette át Osztap Bendert és 
társait. Osztap Benderből 
Bender Oszkár, Balagano-
vból meg Barangó lett,  és 
társaikkal tucatnyi kaland 
közepette egy  "illegális" 
milliomos nyomába ered-
nek, hogy a hajsza végén 
tízmillió forint boldog 
tulajdonosai lehessenek. 
12:35 Magyar elsők Az 
első magyar mozis 
13:00 Híradó
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Isonzótól Rodostóig 
12/12. Emlékeink Délen 
(Szerbia) 
15:45 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
16:10 Önkéntesek  
16:45 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
17:10 Nagyok - portrésorozat   
17:40 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza (2011)  
17/12. Holt ágak, élő 
hagyományok 
18:30 Kult+   
18:40 Duna anzix 
Kalandozások a Duna tör-
ténelmi forrásánál, azaz "a 
világ peremén" 
19:00 Hogy volt?!  Szirtes 
Tamás és tanítványai
20:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a tor-
kán! Mocsai Lajos 
21:00 Híradó 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Kult+   
23:25 Család-barát   

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 



   16. oldal                                                      MAGYAR ÉLET                                           2015. november 12. 

HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak 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 (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

karítást is végzek (szükséges ez a tûz 
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is 

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem je-

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad 
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes 
megbeszélés szerint –– saját ott-
honában is felkeresi. Telefonon 9596-
6611 (Melbourne). Kérje Izabellát.

HÁZAK, hozzáépítések, beázott 
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdô-
szobák átalakítását vállaljuk. Hívja 
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) tele-
fonszámon.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

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.

CSINOSNAK MONDOTT fiatalos 

58 éves, rendezett körülményekkel 

között, jelenleg Magyarországon élô 

nô, keresi korban hozzáillô hû társát 

Melbourneben és környékén. 

Elérhetôségeim:

b.tessy1957@gmail.com 

Telefon:  +36-30-263-8383, 

amennyiben nem tudnám felvenni 

kérlek, hagyjál üzenetet.

CSALÁDCENTRIKUS NÔ harmo-

nikus életre vágyó társat keres. Szen-

vedélytôl mentes vagyok. Munkaidô 

utáni órákban hívjon:

Mob., 0447 141-931

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

Wettenhall Plumbing Lic. No. 
102602 Mobile: 0400 059-290

FÉRFI ÁPOLÓ és ezermester 

idôsek és betegek gondozását és 

felügyeletét vállalja bentlakással is.

Hívjon a 0439 545-168 telefonon. 

(Sydney)

FIATAL NÔ szivesen ismerkedne 

Sydney és környékén élô férfival (40 

éves korig). E-mail: 

vemmania@gmail.com

Keresse fel modernizált,
de még mindig a hagyományos 
hentesárúk óriási választékát 

felvonultató üzletünket,

nem fog csalódni! 
Delicatessenünk hazai konzerv 

választéka:
Zöldséges aprópecsenye, 

Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 
Sólet –– csípôs kolbásszal ––, 

Töltöttkáposzta stb.

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

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

SYDNEY MAGYAR KASZINÓ
MEGHÍVÓ

A Kaszinó ebéddel egybekötött karácsonyi összejövetelét

vasárnap, november 22-én 
13:00 órakor tartja a 

Magyar Házban - 2 Breust Place Punchbowl

A hagyományosan szép karácsonyi 
mûsorunk ez évben két részbôl áll:

 Budapestrôl SZEMADÁM György 
Munkácsy díjas festô, író és érdemes 

mûvész elôadása, 
aki barátja Dr Hangay György vendége Sydneyben

A második részben Jézus születésnapját 
ünnepeljük verssel és zenével.

Zenei felelôs Gellért Miki
A délután tiszta bevételét a számunkra olyan fontos Magyar 

Élet újságunkra és a 2017 januárban megtartandó XVI. 

Ausztráliai Magyar Találkozó támogatására fordítjuk.

Belépôdíj ebéddel $25.00
A kitûnô ebédet ezúttal is  közkedvelt Gábor 

szakácsunk szolgáltatja.
A finom süteményekrôl Bánki Éva gondoskodik – 

ital a bárban kapható
Jelentkezését kérjük november 20-ig leadni az 

alábbi telefonszámok egyikén:
Magyar Ház üzenetrögzítô: 

9759 6974 név és telefonszám megadásával
Papp Ibolya 9713 4197, Patay Feri 9567 2562

Szeretettel várunk mindenkit, 
fiatalját és kevésbé fiatalját

A Választmány nevében Patay Feri


