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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Felavatták Menczer Gusztáv, a Gulág 

egykori foglya emléktábláját 
Egy nemzet történelmében az elhallgatás és az elhallgattatás veszedelmes, 

romboló erô, mert a jövôt csak a múlt igazságaira lehet építeni ---- jelentette ki 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapesten, amikor felavatták 
Menczer Gusztáv, a sorstársait mindvégig támogató, erkölcsi, jogi és vagyoni 
rehabilitációjukért küzdô egykori Gulág-fogoly emléktábláját hajdani lakóházá-
nak falán.

A miniszter hozzátette: ezért is emlékezünk az egykor meghurcoltakra.Kie-
melte: a történelem ilyen súlyos tragédiáinak, az ezekben elszenvedett vesztesé-
geknek a feldolgozására nem elegendô egy nemzedéknyi idô, „évtizedek kelle-
nek ahhoz, hogy megszabadulhassunk mindattól a történelmi tehertôl, amely 
ránk nehezedik, eközben azonban meg kell ôriznünk nemzettudatunkat, amely-
nek részei a tragikus események is”. Hozzátette: át kell adnunk gyermekeinknek 
azt a tudást, fel kell vérteznünk ôket azzal az erôvel, amely képessé tesz arra, 
hogy felismerjék és legyôzzék bármely diktatúra eszméit, így emlékezve mél-
tán az ártatlan áldozatokra.

Menczer Gusztávra a Gulágot végigszenvedô ártatlan politikai fogolyként, a 
meghurcoltak ügyét képviselô igaz emberként, személyes jó barátként emléke-
zett, fontosnak nevezve, hogy ô és a hozzá hasonló --- szilárd hittel, küldetés-
tudattal és tenni akarással az igazságtételért, a történelmi emlékezet megôrzé-
séért és így a szabad hazáért dolgozó ---- emberek rajta hagyták kézjegyüket az 
ország elmúlt évtizedeinek történetén.A miniszter arról beszélt, hogy a résztve-
vôk egy kivételes élet és teljesítmény elôtt tisztelegnek, amely azt példázza, 
hogy „a legborzalmasabb körülmények között is meg lehet tartani a hitet és 
meg lehet maradni embernek”.

Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) elnökhelyettese a 
Menczer Gusztáv által alapított Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és 
Kényszermunkások Szervezete (Szorakész) és a NEB állította emléktábla elôtt 
azt mondta: az akkor deklaráltakkal szemben nem a munkások paradicsoma 
volt a szocializmus, a kommunizmus, hanem a földi pokol, különösen fogságban 
szenvedett honfitársainknak.

Hozzátette: ezeknek az embereknek a sorsában osztozott Menczer Gusztáv, 
és az ô életüket próbálta jobbá tenni, harcolva rehabilitációjukért, ahogy a NEB 
is azért tevékenykedik, hogy minél többen tudjanak a diktatúra bûneirôl és 
emlékezzenek meg az áldozatokról

Menczer Erzsébet, a Szorakész elnöke ---- „meghurcolt, mártírsorsot vállalt 
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Október 15-én Teréz névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Aranka, 
Aurélia, Auróra, Berény, Hedda, Hédi, 
Hedvig, Rella, Relli, Rézi, Tegza, Tek-
la, Tereza, Teréza, Terézia, Teri, Ter-
ka, Tessza, Vilma névnapja van.
Október 16-án Gál névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ambos, 

Ambró, Ambróz, Ambrus, Aranka, Au-
rélia, Auróra, Bedecs, Bedô, Gallusz, 
Gálos, Gellért, Gerhárd, Hédi, Hedvig, 
Lehel, Lél, Lelle, Margit névnapja van.
Október 17-én Hedvig névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Alajos, 

Ambos, Ambró, Ambróz, Hédi, Ignác, 
Kont, Leó, Leon, Lionel, Mályva, Mar-
git, Margita, Margitta, Rezsô, Rolf, 
Rudolf, Rudolfina, Salamon, Salvador, 
Zelinda, Zolna névnapja van.
Október 18-án Lukács névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ambrus, 

Jusztusz névnapja van.
Október 19-én Nándor névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Alárd, 

Berény, Federika, Ferdinánd, Fernan-
dó, Frida, Friderika, Izsák, Joel, Laura, 
Lauretta, Lora, Lorella, Lorett, Lúci-
usz, Pál, Pável, Péter, Petô, Pósa név-
napja van.
Október 20-án Vendel névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Artemon, 

Artúr, Aurélián, Cintia, Citta, Délia, 
Gyoma, Hont, Irén, Iringó, Kleopátra, 
Saul, Szindi, Szintia, Vendelina, Vitális 
névnapja van.
Október 21-én Orsolya névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Celina, 

Cettina, Hilár, Hilárion, Hiláriusz, Ilá-
rion, Kende, Klementina, Kolombina, 
Larion, Laurent, Orsi, Orsika, Szelina, 
Ursula, Urszula, Viátor, Zelina, Zeline, 
Zelinke, Zselyke, Zsolt névnapja van.
Október 22-én Elôd névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Admira, 

Inge, Ingeborg, Kordélia, Korina, Ko-
rinna, Mária, Mirabel, Mirabella, Sza-
lóme, Szulamit, Várkony, Vilibald 
névnapja van.
Október 23-án Gyöngyi névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Gyöngyi-

ke, Gyöngyvér, Ignác, János, Kapiszt-
rán, Katapán, Koppány, Odett, Odetta, 
Odil, Odília, Stefánia, Stefi, Szeverin, 
Szeverina, Szörénd, Szörény, Zaránd, 
Záred, Zerénd, Zerind névnapja van.
Október 24-én Salamon névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Arétász, 

Gilbert, Gilberta, Gilgames, Harald, 
Herald, Herold, Ráchel, Rafael, Ráfis, 
Ráhel, Rákhel, Rákis, Salvador név-
napja van.

Nemzetiszínû zászlóval állnak szavazók a londoni magyar nagy-
követség elôtt a külképviseleti szavazókörnél a kvótareferendum 
napján, 2016. október 2-án. A nagy-britanniai külképviseleten 1327 
magyarországi állandó lakcímmel rendelkezô szavazó vetette fel 
magát a szavazólistára, a 105 külképviselet közül a legtöbben. 
MTI 

Bemutatták Mindszenty József és Pálinkás-
Pallavicini Antal emlékmûvének makettjét

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM

2016. okt. 6-án
1 AUD = 208.81 Ft

Az emlékmûvet, a világ elsô köztéri szárnyas oltárát a tervek szerint október 
30-án avatják fel a Nógrád megyei Rétságon. Pálinkás-Pallavicini Antal volt az, 
aki katonatisztként a rétsági laktanyából a budai püspöki palotába vitte 
Mindszenty József bíborost, hercegprímást, ezért a tettéért a forradalom után 
halálra ítélték, és 1957 decemberében kivégezték.

A helyi 56-os emlékbizottság támogatásával és kezdeményezésére 
megvalósítandó emlékmû makettjének bemutatóján elhangzott: a Mindszenty 
Józsefet a Rétsághoz közeli Felsôpetényben tartotta fogságban az Államvédelmi 
Hatóság, ám a forradalom napjaiban, október 30-án ôrzôi magára hagyták a 
fôpapot. Ekkor a biztonsága érdekében a rétsági páncélos laktanyába 
szállították a hercegprímást, majd másnap a forradalmi kormány kérésére 
katonai kísérettel Budapestre vitték.

A fôpapot Pálinkás-Pallavicini Antal fogadta a rétsági laktanyában, majd 
másnap ô kísérte a budai püspöki palotába.

A forradalmat követôen ezért perbe fogták és elôször életfogytiglani 
szabadságvesztésre, majd halálra ítélték.

A makett bemutatóján Pallavicini Borbála, a mártír leánya felidézte, hogy 
két és fél éves volt, amikor édesapját kivégezték. Arról is szólt, hogy a 
rendszerváltást követôen édesapját, aki a rétsági forradalmi tanács elnöke is 
volt egyben, posztumusz ezredessé léptették elô, Nógrád megye díszpolgárává 
választotta, illetve a fôváros 11. kerülete közterületet nevezett el róla.

Babusa János szobrászmûvész, az emlékmû alkotója elmondta, hogy a 
szárnyas oltár két oldalán álló, az életnagyságúnál nagyobb szoboralakok 
bronzból készülnek, maga a szárnyas oltár pedig úgynevezett dizájnbetonból. 
Az oltár csúcspontjában egy lélekharang lesz.

Az emlékmû felállítását támogatja Rétság önkormányzata is - hangzott el a 
makett bemutatóján.



szülôk gyermekeként” --- nagy elégtételnek nevezte, hogy emléktáblát kapott 
édesapja.Hol van ma már a kommunizmus, hol van ma már a Szovjetunió? 
Sehol. De a túlélôk, a történelem igaz tanúi ma is köztünk járnak --- mondta, arra 
a felelôsségre hívva fel a figyelmet, hogy az igazi „magyar történelemmel meg-
ismertessük nemzetünket”. Abban nincs vita, hogy a nemzetiszocialista bûnök 
megbocsáthatatlanok, de legalább annyira megbocsáthatatlanok a kommunista 
bûnök. A két izmus között pedig csak az ing színében volt különbség, a módsze-
rekben nem --- fogalmazott, hozzátéve: az idô múltával mind többen gondolják 
úgy, hogy Kádár alatt jobb volt az olcsóság és a létbiztonság miatt.

Ugyanakkor --- folytatta --- a rendszerváltozás óta felnôtt az a fiatal nemze-
dék, amely számára a szabadság természetes dolog, miközben a létbiztonság 
korántsem az, ezért is fontos a kettô közötti kényes egyensúly megteremtése, 
hiszen „egyik a másik nélkül mit sem ér”. A rendezvényen eseményen a legidô-
sebb Gulág-túlélôként bemutatott Koós Ottó arról beszélt: Menczer Gusztáv 
saját biztonságát, életét tette kockára, hogy másokon segítsen, ezért is vannak 
sokan az egykori foglyok között, „akik második apjuknak nevezték”.Hozzátette: 
az 1990-es évektôl küzdött társai rehabilitálásáért, így azt, hogy a szenvedések 
túlélôi közül sokan ma „nem a templomok küszöbén koldulnak, nagyrészt neki 
köszönhetjük”.

Lelki sebeket is gyógyít 
ez a szervezet

Tavaly száznyolcvanötezren estek áldozatául valamilyen bûncselekménynek 
Magyarországon, ezért is indokolt az Áldozatsegítô Szolgálat munkája –-- 
mondta Szeiberling Tamás, az Igazságügyi Hivatal fôigazgatója.

Az Igazságügyi Hivatal is jelen lesz a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
által szervezett II. Nagycsaládos Fesztiválon, ahol a szervezet által nyújtott 
szolgáltatásokról, így az áldozatsegítésrôl is tájékoztatást adnak a résztvevôk-
nek. Szeiberling Tamás, a hivatal fôigazgatója lapunknak elmondta, hogy 2015-
ben bûncselekmény áldozatává vált, ismertté vált természetes személyek szá-
ma körülbelül 185 ezer volt, így teljesen indokolt egy ilyen állami szolgáltatás 
mûködtetése. Az idén tízéves Áldozatsegítô Szolgálat az áldozatokat ért trauma 
súlyosságától, hatásától függôen széles spektrumon nyújt segítséget az érintet-
teknek, a lelki segítségnyújtástól az anyagi támogatásokig. Ha egy gyermeket 
zaklatnak vagy meglopnak, akkor elsôsorban lelki segítségre van szüksége, ami 
a pszichológus vagy a szociális munkás feladata. Ugyanakkor adódhat olyan 
helyzet, hogy egy külföldön nyaraló családnak ellopják a pénzét, és nem tudnak 
hazautazni. Ilyen krízishelyzetben nyilván anyagi segítségre van szükség --– 
magyarázta Szeiberling Tamás. 

A fôigazgató kifejtette: vannak, akik önmagukban is fel tudják dolgozni az 
ôket ért traumákat, másoknak ez csak egy támogatói kör révén sikerül. A csa-
lád mindenképpen többet tud nyújtani egy ilyen helyzetben, és minél nagyobb a 
családi közösség, annál könnyebb lehet megbirkózni a problémákkal és begyó-
gyítani a sebeket. Ugyanakkor, ha a családfenntartó válik áldozattá, az az egész 
család életére, körülményeire komoly kihatással lehet –-- hívta fel a figyelmet 
Szeiberling Tamás. A fôigazgató szerint a szolgálat beváltotta a hozzá fûzött 
reményeket. Az már önmagában eredmény, hogy mûködik egy olyan állami 
szervezet, amely az ország egész területén, szakmai tudással áll az áldozatok 
rendelkezésére. A szolgálatnál egyre több érintett jelentkezik, az ingyenesen 
hívható segélyvonalra 10-12 ezer hívás érkezik évente. Az ismertség növekedése 
egyebek mellett annak köszönhetô, hogy számos civil szervezettel, egyházzal 
alakítottak ki együttmûködést. A fôigazgató szerint ki kell emelni a rendôrséggel 
való kontaktust, hiszen a bûncselekmények áldozatai elôször ezzel a hatósággal 
kerülnek kapcsolatba, valamint további elôrelépést jelentene egy önkéntes 
segítségnyújtó hálózat létrehozása és a társadalmi kapcsolatok további bôvíté-
se.
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HÍREK
Gyorsabban bôvítenék 

a börtönöket
Jelentôsen gyorsítana a kormány a büntetés-végrehajtási intézetek férôhely-

bôvítési programján, a 2019-ig megvalósuló beruházások esetében egyes ható-
sági eljárásokat, engedélyezéseket nem kellene lefolytatni. Errôl rendeletter-
vezet született.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánítaná a kormány a 
büntetés-végrehajtási intézetek férôhelybôvítési programját, a rendelet terve-
zete a minap jelent meg a kormányzati honlapon. 

Az indoklás szerint a kormány már korábban áttekintette az elvégzendô 
feladatokat, sôt, már az ehhez szükséges források biztosításáról is rendelkezett 
még a tavasszal. A végrehajtás ütemezése miatt azonban szükséges, hogy a 
hatósági ügyintézés, illetve a településrendezési döntéshozatal gyorsításával 
biztosítsák a határidôben történô megvalósítást. Az új objektumok összesen 
négyezer-ötszáz fogvatartott elhelyezésére lesznek alkalmasak, megszüntetve 
ezzel a létesítmények zsúfoltságát, és új munkahelyeket is teremtenek a „beru-
házások megvalósításával összefüggésben”. A tervezet holnapig vélemé-nyez-
hetô. A dokumentum szerint az egyes hatósági eljárások gyorsítása a Bátonyte-
renye, Békés, Csenger, Heves, Kemecse, Komádi, Komló, Kunmadaras és Ózd 
közigazgatási területén megvalósuló bôvítéseket érintené. Ezek részben új, 
egyenként ötszáz-ezer fôs börtönök kialakítását jelentik. Ezekkel összefüg-
gésben nem kellene építészeti-mûszaki tervtanácsi véleményt beszerezni, 
településképi véleményezési eljárást lefolytatni, sôt, úgynevezett településképi 
bejelentési eljárásra sem lenne szükség.Ahogy arról korábban lapunk is beszá-
molt, a kormány márciusi döntése értelmében, már az idei évtôl, 2019-ig üte-
mezve folytatódik a 2010-ben indult férôhelybôvítés.

 A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának tavaly év végi tájé-
koztatása szerint ugyanis annak ellenére túlzsúfoltak a börtönök, hogy 2015-ben 
országos szinten mintegy nyolcszáz fôs bôvítés valósult meg. Annyit minden-
esetre sikerült elérni, hogy 142 százalékosról 135 százalékosra csökkent az 
intézmények telítettsége. A kormány most „rákapcsol”: az idén egymilliárd-két
száznegyvenhárommillió forintot, jövôre harmincmilliárd-háromszázkilencven
milliót, 2018-ban ötvenegymilliárd-háromszáznegyvenkilencmilliót, 2019-ben 
csaknem húszmilliárdot szán a programra, amelynek célja, hogy biztosítsák a 
fogvatartottak európai normák szerinti elhelyezését, s hazánk eleget tegyen az 
emberi jogok európai egyezményének. Erre, illetve a rossz körülményekre 
hivatkozva az elmúlt években többen is jelentôs kártérítést nyertek el európai 
fórumokon. Székely László ombudsman pedig nemrég sürgetett jogszabály-
módosítást, mondván, sérülnek az elôállított, ám büntetôeljárás alatt még nem 
álló emberek jogai. Vizsgálata során arra jutott, hogy elfogadhatatlan körülmé-
nyek között élnek a fogvatartottak, de az ôröket is borzasztó állapotok várják a 
pihenôkben és az irodákban a Belügyminisztérium által fenntartott Gyorskocsi 
utcai fogdában, amely emberi tartózkodásra alkalmatlan.

Mai magyar nyelven adták ki 
Széchenyi Hitelét

Hat szakértô egy éven át dolgozott gróf Széchenyi István Hitel címû mun-
káján. Legalább 7000 aposztrófot ütöttek ki a szövegbôl, a somogyi táj-szavakat 
lecserélték és a másfél oldalas elkalandozásokat is tagolták.

A szakemberek törekedtek megôrizni a szöveg pontos tartalmát és Széchenyi 
mondatainak ízeit is, de sokat változtattak az eredeti mondatszerkezeteken és 
szavakon is. A ragozást is a korszerû nyelvtani szabályokhoz igazították.

A mai magyarra ültetéssel a Széchenyi Alapítványnak egyértelmûen az volt 
a célja, hogy minél többen olvassák Széchenyi majdnem 200 éves Hitel-ét, azaz 
a magyar gazdasági szakirodalom egyik elsô mûvét. Buday Miklós, az alapít-
vány elnöke azt mondta az MTI-nek, hogy a Hitel-t sajnos nagyon kevesen 
olvassák, pedig az 1830-as elsô megjelenése óta szinte semmit nem veszített 
aktualitásából.

Buday Miklós azt mondta, annak ellenére aktuális a Hitel, hogy a Széchenyi 
által tárgyalt gazdasági problémák eltértek a maiaktól, és az akkori feltételek, 
körülmények is különböztek. Azt is mondta, hogy „a Hitel nem csupán a gazda-
sági értelemben vett kreditrôl szól, hanem sokkal inkább arról, hogy higgyünk 
és tudjunk hinni egymásnak.

Buday Miklós szerint az önismeret fontosságától a másik meghallgatásának 
jelentôségéig komoly erkölcsi kérdések és alapvetô emberi mondanivaló szövi 
át a mûvet. 

A Hitel emellett kiemelt figyelmet fordít a nemzeti sajátosságok megôrzésére 
is, mivel Széchenyi István hiszi, hogy nem lehet egy az egyben átvenni angol, 
német vagy francia példákat.

A magyarításra fôleg azért volt szükség, mert a Hitel Széchenyi késôbbi 
mûveihez képest is nagyon régies, és szótár nélkül alig értelmezhetô, ezért a 
nehézkes szöveggel nagyon kevesen képesek megbirkózni. Az eredeti szöveg 
átírásán Buday Miklós mellett öt másik szakértô (Dudás Márta, Horváth 
Attila, Velkey Ferenc, Kovács Anna és Rigó Mihály) dolgozott egy egész 
éven át. Buday Miklós egyébként mindenkinek ajánlja a Hitel-t, aki szeretne 
javítani a sorsán. Az új kötetet egyébként rengeteg jegyzettel és kísérôtanul-
mánnyal látták el.
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Elvtárs
Gábor Andor írta Csendes beszélgetés 

az elvtárssal címû versében 1953-ban: 
„Ki mivelünk jön, elvtárs, oda-ér, / mienk 
az út, elvtárs, mienk a cél, / aki velünk él, 
elvtárs, csak az él.”

Hatvanötödik keserû évfordulója van 
annak, hogy 1951. Október 29-én Péter 
Gábor, az Államvédelmi Hatóság vezetô-
je parancsba adta, hogy november 1-
jétôl a Magyar Néphadseregben és az 
Államvédelmi Hatóság valamennyi 
szervénél a „bajtárs” megszólítás helyett 
az „elvtárs” szót kell használni. A pa-
rancs a törvénytelenségek korszakát is 
jelöli, ugyanis nemcsak a hadseregben 
és az ÁVH-ban, hanem –-- szovjet 
mintára –-- az egész országban az elvtárs 
(tovaris) szót erôltették rá a népre. 
Elvtárs lett mindenki, függetlenül attól, 
hogy hasonló elveket vallott volna a párt 
tagjaival. Talán csak a plébános maradt 
úr, mert mégiscsak furcsán nézett volna 
ki az Isten házában elvtársat mondani. 
Elvtárs volt a megszólítás, és elvtársi 
üdvözlettel zárták a leveleket is. Talán 
csak Kodály Zoltán volt a kivétel, aki így 
kezdte levelét Rákosi Mátyásnak: 

„Mélyen tisztelt Elnök Úr!…”
De Zelk Zoltán A nép szívében címû, 

hosszú versében már igazodik a kötelezô 
szabályhoz: „Rákosi elvtárs hatvanéves 
–-- Nem kell keresnem a szavakat. Ha 
így, egyszerûen leírom, / tudod már, mit 
jelent e nap. Rákosi elvtárs hatvanéves… 
// Kezdjünk hát dalba, emberek!”

Hol vagyunk még 1951-tôl, amikor 
1945-ben Márai Sándor már feljegyzi: 
„Belvárosi grófi palotában járok. A 
palotában most a Magyar–Szovjetorosz 
Társaság hivatalos helyiségeit rendezték 
be... Az öreg komornyik fogad, most ô a 
portás. »H. elvtárs úr« --– mondja zavar-
tan –-- most alszik. De ha tetszik paran-
csolni, bejelentem a méltóságos urat.”

Péter Gábor sorai a nyolcvannyolcas 
számú parancsban: „Az Államvédelmi 
Hatóságnál korábban a »bajtárs« meg-
szólítást vezettük be. Ez is nagy meg-
különböztetés volt a múlt rendszer fegy-
veres erôivel szemben, amelyben a tiszt 
»urak« kasztja kegyetlenül elnyomta és 
sanyargatta a nép fiait. Ez az újítás je-
lezte akkor, hogy a dicsô Szovjet Had-
sereg által hozott szabadsággal új élet 
kezdôdött hazánkban.” A felszabadu-
lásról írta 1946-ban ugyancsak Márai: 
„…hogyan vagyok ezzel a nappal? Va-
lahogy úgy, mint athéni Timon Alcibi-
adessel, mikor azt mondja neki: »Az 
istenek veszítsék el Athént gyôzelmed 
által! Téged meg azután, ha gyôztél! 
Mert arra születtél, hogy a gazokat öl-
dösve, hazámat gyôzd le«.”

Állítólag már Táncsics Mihály is hasz-
nálta a Munkások Újságjában az elvtárs 
szót, versben pedig Arany János is meg-
nyilvánult ekképpen: „Ez vala örömed, 
tûzhelyednél látni, / Kik voltak a férjed 
elvtársi, baráti.” Vagyis szoros elvbará-
tai, a meghatározhatóan egy eszmét 
valló harcostársai az akkori értelemben. 
De a 19. századi elvtárs nem egyenlô a 
20. századi tovarissal. Mert ez utóbbi a 
szovjetvilágot jelentette.

Íme, egyetlen szó, amely pontosan rá-
világít a demokratikus parlament, a saj-
tószabadság hiányára, a törvénytelensé-
gek és jogtalanságok láncolatára, arra a 
diktatórikus korszakra, amely az ötve-
nes években a magyar társadalmat át-
járta.

Balzaci bölcsesség: „A társadalmi rom-
lottság mindig magára ölti annak a kör-
nyezetnek a színét, amelyben tevé-
kenykedik.” Kuczka Péter pedig zengte 
Nem adom senkinek címû versének 
végén: „Mi tudjuk már, hogy mi az a 
szabadság / s egy emberként harcolunk 
érte mind!”

Kô András
(Magyar Hírlap)



(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezért nem vesznek tudomást arról, 

hogy az összes leadott szavazat több 
mint kilencven százaléka, az érvényes 
szavazatoknak pedig több mint 98 
száaléka NEM lett, vagyis a kérdésre 
a kormány migránskvóta-ellenes ál-
láspontját támogatva – az ellenzék 
bevándorláspárti álláspontját eluta-
sítva – válaszoltak a magyar válasz-
tópolgárok. Aki ezt úgy magyarázza, 
hogy a baloldali ellenzék gyŒzött, a 
kormány veszített és Orbán elbukott, 
az nem a számokról beszél, hanem a 
vágyairól, amelyek köszönŒviszony-
ban sincsenek a valósággal. 

Természetesen a számok önmagu-
kért beszélnek, hiszen azt mutatják, 
hogy 3,3 millió magyar állampolgár 
az adott kérdésben egyértelmûen, 
egyöntetûen, cselekvŒen kinyilvání-
totta a véleményét, az akaratát: nem 
kér a brüsszeli hatalmi központ köte-
lezŒ migráns-szétosztási diktátumá-
ból. Azért sem, mert nem kívánja 
megfizetni a brüsszeli és a berlini 
hibás, ön- és közveszélyes bevándor-
láspolitikai döntések árát, de fŒként 
azért nem, mert a magyar polgárok 
maguk szeretnék eldönteni, hogy a 
hozzánk igyekvŒ idegenek közül kiket 
fogadjunk be (átmenetileg vagy tar-
tósan) az országba, kikkel és hogyan 
szeretnénk együtt élni a következŒ 
évtizedekben. 

Aki nem ért egyet a 3,3 millió ma-
gyar véleményével és akaratával, 
joga van hozzá – szabad országban, 
plurális demokráciában élünk –, de 
tudomásul kell vennie és tiszteletben 
kell tartania a többségi véleményt, 
akaratot, mert ez a demokrácia lénye-
ge: a többség döntése a kisebbségre 
is kötelezŒ. Igaz, éppen ezt vitatják 
oly hevesen a baloldalon, hogy a 3,3 
millió nemmel szavazó polgár való-
ban a többség-e. Molnár Gyula és 
Gyurcsány Ferenc, a baloldali ellen-
zék két vezetŒje is azt állítja, hogy 
mivel érvénytelen lett a népszavazás, 
az ellenzék, vagyis Œk gyŒztek, akik a 
népszavazás bojkottjára szólították 
fel az állampolgárokat. Csakhogy itt 
nem áll fenn ok-okozati kapcsolat, 
mert a népszavazás ugyan valóban 
érvénytelen lett, de ennek nem az 
ellenzék az oka, hanem az, hogy a 
2011-ben elfogadott alaptörvény az 
addigi huszonötrŒl ötven százalékra 
emelte az érvényességhez, egyben 
eredményességhez szükséges népsza-
vazási részvételi arányt. 

Mivel az érvényes szavazatok ará-
nya vasárnap negyven százalék körül 
volt, a népszavazás közjogilag ér-
vénytelen, de ha összehasonlítjuk a 
korábbi népszavazásokkal, akkor ki-
derül, hogy a jelenleg hatályos – talán 
túl szigorú – szabályozás esetén a 
NATO- és az EU-tagságról szóló nép-
szavazás is eredménytelen lett volna, 
sŒt az uniós referendumon keveseb-
ben – alig több mint hárommillióan – 
szavaztak a belépés mellett, mint 
most a migránskvóta ellen. Ha Mol-
nár és Gyurcsány szerint a mostani 
3,3 millió szavazat kevesebbet ér az 
akkori hárommilliónál, akkor vagy a 
matematikai vagy a politikai teljesít-
ményük nem éri el az elégséges osz-
tályzatot, vagyis Œk buktak meg, nem 
Orbán Viktor. S ha a DK bevallottan 
notórius hazudozó elnöke az ered-
ményt a baloldal nagy gyŒzelmének 
tartja, hogyan számol majd, ha más-
fél év múlva a vasárnapinál esetleg 
jóval kevesebb szavazattal is újabb 
fölényes választási gyŒzelmet arat a 
Fidesz-KDNP?     (Magyar Hirlap.hu)
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Jöhet az alkot-
mány-módosítás

 
Az érvénytelen népszavazás nem 

köti az Országgyûlés kezét, így csak 
akkor nem módosíthatná az Alaptör-
vényt, ha egy érvényes népszavazás 
az igenek gyŒzelmét hozta volna – 
olvasható az Alapjogokért Központ 
legfrissebb elemzésében.

Az elemzésben az olvasható, hogy 
az érvénytelenség (és a nem szava-
zatok többsége) miatt a fenti kötött-
ség nem érvényesül, és mivel a nép-
szavazáson feltett kérdés országgyû-
lési hatáskör, a parlament az érvény-
telen népszavazástól függetlenül 
dönthet úgy, hogy megtiltja a kény-
szerbetelepítést. 

A népszavazás után bejelentett 
Alaptörvény-módosítás ráadásul kor-
látot szabhat az alkotmányos identi-
tást sértŒ uniós jogi aktusok hazai 
érvényesülésének.

A csatlakozáskor ugyanis csak a 
szuverenitásból eredŒ egyes hatás-
körök közös gyakorlását engedte át 
az ország az uniónak, a szuverenitást 
magát nem ruházták át – írták. A la-
kosság összetételének kötelezŒ meg-
változtatása a központ szerint bizo-
nyosan ebbe a kategóriába esik, ezért 
Magyarországot akarata ellenére tö-
meges bevándorlás eltûrésére kény-
szerítŒ egyetlen uniós szabály vagy 
eseti döntés sem egyeztethetŒ össze 
az Alaptörvénnyel.

Megjegyezték azt is, hogy bár nép-
szavazás érvénytelen lett, 1990 óta 
ilyen arányú támogatást egyetlen 
népszavazsi kérdésre adott válasz 
sem kapott. Ugyanis a nem szavaza-
tok aránya meghaladja a 98 százalé-
kot, ez pedig nagyobb konszenzust 
jelent, mint amikor Magyarország a 
NATO-hoz csatlakozott, és több sza-
vazatot, mint az EU-integráció támo-
gatottsága.

Emellett azt is fontos hangsúlyozni, 
hogy az új szabályozás alapján tartott 
elsŒ népszavazási eljárás sikeresen 
vizsgázott, a választási szervek meg-
felelŒen és jogszerûen látták el fel-
adatukat, a szavazás visszaélésektŒl 
mentesen zajlott – áll az Alapjogokért 
Központ elemzésében.               (MTI)

Németh Szilárd: 

Az emberek egyértelmû 
döntését alkotmányba 

kell foglalni
„Az ellenzôk másodlagos-

nak tekintették, hogy miért 
is van a népszavazás” 

Az emberek egyértelmû, egyhangú 
döntését akarja alkotmányba foglalni 
a kormány – szögezte le Németh 
Szilárd, a Fidesz alelnöke az M1 
mûsorában.

Orbán Viktor kormányfŒ és Kósa 
Lajos, a Fidesz frakcióvezetŒje be-
jelentette, hogy a kormány négy pon-
ton módosítani akarja az alaptör-
vényt. A miniszterelnök kiemelte: az-
zal, hogy az október 2-i népszavazáson 
98 százalék voksolt nemmel a kény-
szerbetelepítésre, létrejött egy új, 
pártok felett álló egység Magyaror-
szágért, amely nemzeti ügynek tekin-
ti a szuverenitás megvédését.

A miniszterelnök közölte: az alap-
törvényt négy ponton módosítanák, 
amelyek között szerepel az is, hogy „a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával 
nem rendelkezŒ személyt Magyaror-
szágra csak a magyar hatóságok által 

Kis magyar
matematika

egyedileg elbírált kérelmére, az Or-
szággyûlés által megalkotott törvény 
szerinti eljárásban meghozott törvé-
nyes határozat alapján lehet betelepí-
teni”. Tilos a csoportos betelepítés - 
rögzítenék. 

Németh Szilárd, az Országgyûlés 
nemzetbiztonsági bizottságának fide-
szes alelnöke szerint az ellenzŒknek a 
népszavazás intézményével volt prob-
lémájuk, azt másodlagosnak tekin-
tették, hogy miért is van a népsza-
vazás. Viszont a Fidesz-KDNP és a 
„józan közéleti személyek” is azt 
emelték ki, hogy ez a Magyarország 
biztonságát, szuverenitását, népese-
dését is érintŒ kérdés nem pártpoli-
tikai ügy – tette hozzá.

A népszavazáson 3 millió 300 ezer 
ember elsöprŒ szavazatával létrejött 
egy új többség, egy új egység, amely 
szerint ellent kell mondani a brüsszeli 
betelepítésnek és az egész migrációs 
politikájának – emelte ki Németh Szi-
lárd, megjegyezve: ha megengednék 
a csoportos betelepítést, Magyaror-
szág kulturális, alkotmányos identitá-
sa kerülne veszélybe.  (MTI)

Kihátrál Vona 
mögül

a legjobb embere
Karc FM  
Pelyach Gergely 
Toroczkai László, a Jobbik alelnö-

ke a Karc FM-nek adott interjújában 
másként értékelte a népszavazást, 
mint azt Vona Gábor tette. 

Toroczkai úgy fogalmazott: nem 
lepte meg a részvételi eredmény. 
Hibának tartja ugyan, hogy 2011-ben 
50 százalékos küszöbhöz kötötte az 
országgyûlés a népszavazás érvé-
nyességét, de a mostani voksoláson a 
„nem” szavazatok óriási többsége 
egyértelmû üzenet. Ásotthalom pol-
gármestere beszélt a saját települése 
részvételi arányáról is, ahol 47 szá-
zaléknyian adták le szavazatukat. 
Toroczkai László ezt a részvételt 
reálisnak tartja, és azzal magyarázza, 
hogy a térség tanya-világa mostanra 
kiürült.

A Jobbik alelnöke szerint tavaly 
már kilátástalannak tûnt a küzdelem 
a bevándorlási hullám ellen. Mostan-
ra viszont „sokan megnyugodtak” lát-
va, hogy vissza tudták állítani a ren-
det a határon. Ez is közre játszhatott 
abban, hogy kevesebben mentek el 
szavazni. A politikus szerint „nem 
feltétlenül dolga az embereknek, 
hogy belegondoljanak abba: a telepü-
lés vezetésének milyen erŒfeszítésébe 
kerül” napi szinten a béke fenntartá-
sa.

Toroczkai László a Jobbik kampá-
nyával kapcsolatban azt mondta: 
biztos benne, hogy saját szavazóik 
részt vettek a voksoláson. A ballibe-
rális ellenzék propagandája ugyan-
akkor – ami szerint semmiféle tétje 
nincs a szavazásnak – sokakat távol 
tartott vasárnap az urnáktól. A Jobbik 
alelnöke kifejtette: már most lehet 
látni, hogy a nyugat-európai közvéle-
ménybe hogyan próbálják sulykolni a 
magyar szavazás eredménytelenségét. 
Ezzel szemben Toroczkai László sze-
rint a világon „szinte példátlan” az 50 
százalékos érvényességi küszöb alkal-
mazása.

A Jobbik alelnöke mindezek ellené-
re úgy fogalmazott: „rendkívül re-
ményt keltŒ és derûlátásra okot adó, 
hogy 3,3 millió magyar ember ugyan-
úgy gondolkodik. A történelemben 
nem sok ilyen volt.”

Jobbikos félbojkott
balos kottából

Megyeri Dávid írása
 ZavarbaejtŒen ugyanazt a fals 

csasztuskát fújja a Jobbik és a bal-
oldal a népszavazás ügyében is. A 
felszínen eldarálják lagymatagon 
Vona Gáborék, hogy nemmel kell 
szavazni az elŒírt kvótára. Ám le-
számítva a kötelezŒ köröket, éppúgy 
az a véleményük, hogy felesleges a 
referendum, amely pusztán Orbán 
Viktor hatalmi céljait szolgálja.

Abban is egy húron pendülnek, 
hogy ha nem lenne érvényes a vok-
solás, a kormányfŒnek le kellene 
mondania.

Ahogy a komplett utódpárti oldal, 
Gyurcsánnyal az élen, Œk sem módo-
sítottak egy jottányit sem meghök-
kentŒen uniószervilis, félrevezetŒ szö-
vegükön.

Ezek után kell-e álmélkodni azon, 
hogy a Jobbikot a tenyerén hordozza 
a balliberális sajtó? Egyik nap A 
Jobbikot leprázza a Fidesz címmel 
védi oroszlánanyaként az állítólagos 
nemzeti pártot az egyik liberóbal-
oldali hadiportál, a másik nap már 
egy új mûsort indít a balos vezércsa-
torna, az ATV az eddig szalonképte-
lennek tartott pártelnökkel.

Emiatt jutalmazza Œt a balos média 
az Emberarcú Vona jeligéjû hízelkedŒ 
PR-mûsorokkal, és ezért nem hány-
torgatják fel régebbi viselt dolgaikat. 
Nem dörgölik az orruk alá a közvéle-
mény-kutatásokat, amelyek a legke-
vésbé sem indokolják a nagy arcot, 
miután folyamatos visszaszorulásuk-
ról tanúskodnak.

Nem emlegetik Gyöngyösi Márton 
nemrég még antiszemitának ítélt 
megszólalásait sem, miként a kémke-
déssel és immár költségvetési csalás-
sal is gyanúsított Kovács KG Béla 
európai parlamenti képviselŒjük ügye 
és annak újabb fejleményei is egyre 
kevésbé verik ki a biztosítékot az 
álbaloldalon. S hol vannak már az 
olyan botrányok, mint hogy a volt 
gárdakapitányt embercsempészettel 
gyanúsította a rendŒrség, egy másik 
volt jobbikos káder elŒzetesben ül 
pénzhamisítás vádjával, és most fo-
lyik a bírósági tárgyalása?

De hát minek is bántanák ezt a 
szegény Jobbikot, amikor oly szépen 
belesimult az ellenzéki balos közegbe, 
mintha soha másutt nem is lett volna. 
Több településen egyetértésben ural-
ják az önkormányzatot, gyakorolják a 
helyi hatalmat, s mint jó pajtáshoz 
illik, besegítettek a szocialisták ku-
darcba fulladt népszavazási aláírás-
gyûjtéseibe is. S kell-e még emlékez-
tetni a közösen jegyzett parlamenti 
beadványokra vagy arra, hogy az ál-
civil oktatási kockás inges mozgalom-
ban is harmonikus volt az együttgon-
dolkodás?

Helyhiány miatt képtelenség felso-
rolni minden témát, amelyben kon-
szenzus volt a baloldal és az álradi-
kálisok között. A teljesség igénye 
nélkül íme egy lista az egyetértési 
pontokról: a föld állami tulajdonban 
tartása, a fedezet nélküli általános 
béremelés követelése, az unortodox 
gazdaságpolitika elítélése, a gazdasági 
szabadságharc, a nemzeti konzultá-
ciók, a „fülkeforradalom”, a békeme-
net simfelése, a kivándorlásnak mi-
nŒsített külföldi munkavállalás feletti 
károgás, a korrupció burjánzásának, 
az oktatás és az egészségügy össze-
omlásának vizionálása, az EU úgy-

mond hergelésének kifogásolása, a 
klientúraépítés, a diktatórikus kor-
mányzás rágalma.

De nem is kell visszalapozni a nap-
tárban. Az utolsó pillanatban elŒálltak 
a levélszavazás kiterjesztésének de-
magóg ötletével – a baloldal lihegŒ 
helyeslése mellett. Közösen akartak 
kizsarolni rendkívüli parlamenti ülést 
is róla. Az átlátszóan farizeus felvetés 
kizárólag azt a célt szolgálta, hogy a 
nép ne mondhasson ítéletet a kötelezŒ 
betelepítési kvótáról. Mondani sem 
kell: az, hogy alig küldenek szavazat-
számlálókat a helyi választási bizott-
ságokba, szintén azt üzeni a válasz-
tóknak: nem fontos a dolog.

S hogy mi a fontos szerintük? Hát a 
valódi nemzeti konzultációnak neve-
zett akciójuk, amelyet a referendum 
másnapján indítanak, ezzel is suly-
kolva: ami elŒzŒ nap történt, az nem 
számít. Mint maga a tömeges kény-
szer-betelepítési veszély sem, amit 
persze fel sem vettek a kérdéseik 
közé. Minek is, ha szerintük Brüsszelt 
úgysem kötelezi semmire a nép dön-
tése – ahogy a baloldal is szajkózza?

Akkor miért nem mondják nyíltan 
ugyanazt, mint a baloldal? Nem me-
rik megkockáztatni, hogy deklaráltan 
bojkottálják a referendumot – hiszen 
szavazóbázisuk jelentŒs része még 
mindig azt hiszi, hogy nemzeti párttal 
van dolga.

Ezért van szükség arra, hogy Gyur-
csányék nyomdokain sumák, kétszínû 
félbojkottot folytassanak.

(Magyar IdŒk.)

– Hozzászólások –

Turgyén Ferencné, Budapest
Simicska Lajos, a Magyar Nemzet 

tulajdonosa azt képzeli, hogy a Fi-
desznek Œ nyerte meg a választáso-
kat, így Œ is fogja megbuktatni Œket! 
Mint azt Slekt Csaba – Simicska 
üzlettársa és barátja – elmondta, hogy 
meg sem közelíti Vona képessége 
Orbán Viktorét, de azért jó lesz mi-
niszterelnöknek (pláne úgy, hogy Œk 
fogják kézivezérelni!) Ezért kell  Vo-
nának cukiskodni és belerúgni a reni-
tens jobbikosokba! Vona szemrebbe-
nés nélkül összefog állni az ellenzéki 
pártokkal 2018-ban, mert van egy 
nagyon fontos dolog, amiben teljes az 
egyetértés velük. Mégpedig OV le-
gyŒzése, és így a hatalomra jutás, 
amiért Vonát és GyF-et, majd meg-
eszi a fene! Remélem, hogy nem 
hagyjuk, mert az ismét a szakadék 
szélére visz bennünket, ha nem bele! 
Isten óvjon meg bennünket, tŒlük!

Leopold von Naftalin
A Jobbikot azért találták ki – véle-

ményem szerint azok akik „nem 
léteznek” –, hogy a MIÉP-et eltün-
tessék a politikai porondról. A 2002-
es választásokon – ami köztudottan 
csalás volt – a MIÉP-nek kétszám-
jegyû eredményt kellett volna elér-
nie, és erre be sem jutott a Parla-
mentbe. Van még egy érdekessége 
ennek a pártnak, az pedig: Vona, 
hogyan lett a párt elnöke. Erröl 
valamikor volt a tv-ben egy riport a 
régi vezetŒkkel ... ez is igen érdekes 
történet.

Szirmák József Budapest
Vona pártdiktátor remélhetŒleg to-

vábbi kizárásokat tervez a belsŒ 
ellenfelei körében...



Gratulálni bárki jöhet” – 
Páger Antal története

(Folytatás)
Nem Páger volt az egyetlen jelölt. 

Márai Sándor és Karády Katalin 
hazahívása is szóba került. Máraival 
tárgyalások is folytak, az író azonban 
határozottan elzárkózott az alkutól. 
Karádynak pedig nem volt már igazán 
súlya ekkor.
Págernek megvoltak a maga feltéte-

lei: teljes büntetlenséget kért, hogy 
újra filmezhessen, és hogy kapja visz-
sza az ostromkor megsérült villáját. 
Amelyet állítsanak is helyre állam-
költségen. A villának egyetlen lakható 
szobája volt, ezt Balázs Béla özve-
gyének utalta ki a háború után az El-
hagyott Javak Kormánybiztossága. Ôt 
ki kellett tenni innen. Amíg a villa 
elkészül, biztosítsanak neki szobát a 
Gellért Szállóban. És ne kelljen be-
lépnie a pártba. Azt ígérték, megkapja, 
amit kér.
A Gellért Hotel lakója
Páger 1956 augusztusában érkezett 

meg Budapestre. Az érkezése elôtti 
éjszakát Bécsben töltötte. Még ott is 
próbálták lebeszélni arról, hogy haza-
menjen. Ne csináljon hülyeséget, 
ezeknél nincs törvény, nem számít az 
adott szó, a határon leszedik a vonatról, 
és viszik egyenesen a börtönbe, argen-
tin útlevél ide vagy oda. A színész 
egész éjszaka nem aludt. Másnap 
mégis felszállt a Budapestre tartó vo-
natra. Hegyeshalomnál a tiszt sokáig 
vizsgálta az argentin útlevelet. Páger 
arcába nézett, aztán az útlevélre, és 
megint vissza --– majd eltûnt az ok-
mánnyal együtt. A percek óráknak 
tûntek. Aztán a határôr visszajött. Be-
nyomta a pecsétet az útlevélbe, át-
nyújtotta és elment.

Amikor a Keleti pályaudvaron ki-
szállt, senki nem fogadta. Nem kér-
dezték, kicsoda. Beült egy taxiba, a 
Rákóczi úton és az Erzsébet hídon át a 
Gellért Szállóba vitette magát. A hotel-
ban már tudtak róla, a szobája készen 
várta.

Augusztus végén sajtótájékoztatót 
tartott az újságíró-szövetségben. Be-
szélt argentínai életérôl, és elmondta, 
hogy elkövetett hibáit munkával sze-
retné jóvátenni. Kényes kérdéseket 
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Halálos tavasz ’45
 Hetvenegy évvel ezelôtt ért véget a II. világháború. Ami 

utána következett, az sem kizárólag örömöt és boldogságot 
hozott mindenkinek. Fábián Titusz (Magyar Nemzet) 

izgalmas, megható és a korról-korokról rengeteget eláruló 
sorozata  amelyben csodás mûvészek sorsán keresztül 

mutatta be, mi hogyan volt akkor, azelôtt, azután. 

nem kapott. Nem mindenki örült an-
nak, hogy újra itthon van. Akadtak 
színészkollégák, akik tiltakoztak, 
sztrájkkal is fenyegetôztek. Aztán ha-
marosan már nem lett olyan érdekes a 
Páger-ügy.
Két hónap múlva ugyanis kitört a 

forradalom.
Páger nem mozdult ki a Gellért Szál-

lóból. Kivárt. Megkeresték sokan, de 
figyelt, hogy ne keveredjen bele sem-
mibe. A harcok aztán elmúltak, Páger 
végre elkezdhette, amiért jött.A Víg-
színház, akkori nevén a Magyar Nép-
hadsereg Színháza szerzôdtette. Páger 
egykori sikerdarabjában, a Földindu-
lásban szeretett volna elôször a közön-
ség elé állni. Az igazgató meggyôzte, 
jobb, ha nem fôszereppel kezd. Mol-
nár Ferenc A hattyú címû darabjának 
trónörökösét osztotta rá a rendezô.

A bemutató hetében megjelent a Lu-
das Matyiban egy karikatúra. Az 1939-
ben a nácik miatt Amerikába emigrált 
szerzô, Molnár Ferenc és a ’45-ben az 
oroszok elôl menekülô Páger Antal be-
szélget a körúton, A hattyú plakátja 
alatt. „Gondolta volna maga azt, Páger, 
hogy 1957-ben Budapesten találko-
zunk?” –-- volt a képaláírás.

Mindenki nagyon készült a premi-
erre. Magyar Bálint igazgató a régi, 
békebeli Vígszínház elegáns miliôjét 
kívánta megidézni, a meghívókra az is 
rákerült, hogy „megjelenés esti öltö-
zetben”. A színház közben sorra kapta 
a fenyegetô leveleket. Hogy a nyilas 
Págert lekergetik majd a színpadról. 
Ezekrôl igyekeztek nem szólni a szí-
nésznek, de teljesen titokban nem 
lehetett tartani. Idegesen kezdôdtek a 
próbák. De Páger profi volt, mint min-
dig. Próbálta oldani a feszültséget. 
Néha még viccelôdött is. „Jó, akkor én 
most itt jobbra disszidálok” –-- mondta 
egy rendezôi instrukcióra.

1957. március 16-án volt a bemutató. 

A közönség valóban kiöltözve, szmo-
kingban, estélyi ruhában jelent meg. 
Ott ült az elsô sorok egyikében Mezey 
Mária és több más régi kolléga is. 
Páger a végszóra várt a függöny mö-
gött. Amikor az ügyelô intett neki, 
hogy készüljön, mert ô következik, 
odasúgta a dramaturgnak: „Most jön, 
ami még nem volt. Búcsúzz el tôlem, 
lehet, hogy pár másodperc múlva 
golyót kapok.”

Amikor kilépett a színpadra, hatal-
mas dördülés fogadta. A tapsoló tenye-
rek adták ki a hangot.
Utószezon
Ezután csaknem száz filmben és szín-

darabban szerepelt, szovjet ôrnagyot 
is alakított Alexander Stein Hotel 
Astoria címû drámájában. Az Utósze-
zon címû filmben pedig egy, a vész-
korszakban zsidókat bejelentô gyógy-
szerészsegédet, akiben az 
Eichmann-per idején feltámad a lel-
kiismeret-furdalás.

A film 1976-ban a velencei filmfesz-
tiválon is szerepelt. Itt történt egy ki-
sebbfajta botrány. A nemzetközi zsûri 
tagja, Susan Sontag amerikai írónô/
humánaktivista bojkottot szervezett, 
mert a magyar delegációban helyet 
kapott egy háborús bûnös is. A magyar 
sajtó nem számolt be az esetrôl.

A Pacsirta címû filmben az idôközben 
szintén rehabilitált Kiss Ferenccel 
játszik. A Keménykalap és krumpliorr-
ban pedig azzal az Alfonzóval nevet-
teti a gyerekeket, aki 1944-ben még 
munkaszolgálatos gettólakó volt.

Felesége, Komár Júlia Argentínában 
maradt a nagyobbik lányukkal. Páger 
itthon harmadszor is megnôsült, a nála 
kilenc évvel fiatalabb Szilágyi Beát, a 
Színházmûvészeti Szövetség fôtitkárát 
vette el. Azt a nôt, aki 1956-ban még 
színészsztrájkot szervezett ellene. 
1963-ban Cannes-ban, 1976-ban Velen-
cében kapta meg a legjobb férfi szí-
nész díját a Pacsirtában, illetve az 
Utószezonban nyújtott alakításáért. 
1963-ban kiváló mûvész lett, két év 
múlva Kossuth-díjas.

„Máig a gyûlölet és a szeretet kettôs 
tüzében élek –-- nyilatkozta 1982 ta-
vaszán egy Népszabadság-interjúban. 
–-- Tévedéseimet felnagyították, kita-
lált rágalmakkal, hazugságokkal ve-
gyítették, ezt mindmáig púpként hor-
dom a hátamon. A teljes igazság 
felfedéséhez segítségre volna szük-
ségem. Én megtettem az önvizsgálatot 
–-- vallomásomat egy magnószalag ôr-
zi. Úgy rendelkeztem, hogy csak a ha-
lálom után hozhatják nyilvánosságra.”

1986. december 14-én otthon készült 
az esti elôadásra. Ebéd után szólt fe-
leségének, hogy nem érzi jól magát. 
Felment a láza, orvos jött hozzá, le 
kellett mondania a szereplést. Mentô 
vitte a Kútvölgyi kórházba. Egy órával 
késôbb Páger Antal nem volt többé.

„Kirúgni, fasiszta!” – 
Major Tamás története
A Halálos tavasz az 5. résszel véget 

ér. Turay Ida, Kiss Ferenc, Mezey 
Mária és Páger Antal után egy olyan 
ember történetét meséljük el --– kont-
rasztképpen és azért is, hogy érzé-

keltessük: a világ bonyolult, mindig is 
az volt --–, akinek az elôbbiekkel 
szemben aligha volt oka sok panaszra 
1945 tavasza után. Vagy ennyire tény-
leg nem egyszerû? Nos, ezt olvasóink-
nak kell eldönteniük. Köszönjük, hogy 
velünk voltak ezen a több tízezer betûn 
át!

* * *
1935 októberében megjelent egy cikk 

a korszak sztármagazinjában, a Szín-
házi Életben, Akiket nem ismer a Szí-
nészszövetség címmel. Az írás arról 
számolt be, hogy négy olyan fiatal kap-
ta meg a fôváros 800 pengôs ösz-
töndíját, akikrôl még nem is hallott 
senki. Még a Színészszövetség sem 
tud róluk. A lap felkereste a díjazot-
takat, akik „állítólag a protekció és 
összeköttetés eszközeinek igénybevé-
telével jutottak a fiatal tehetségeknek 
kijáró legnagyobb dicsôséghez”.

Egyikük az akkor 25 éves Major 
Tamás volt. A Nemzeti Színház tag-
jának azt vetették a szemére, hogy 
annak a Papp Mariskának a fia, aki a 
fôváros megbízásából a Városi Színház 
diákelôadásait rendezi. „Öt éve vagyok 
a Nemzeti Színház tagja --– feleli a 
kérdésekre. –-- Szerepeltem mint szí-
nész, segédrendezô, néha mint ügyelô 
is. Különösnek találom, hogy a Színész-
szövetség elnöke nem ismeri a neve-
met, elsôsorban mert tagja vagyok a 
Szövetségnek, másodsorban azért, 
mert játszottam Békeffi László elnök 
úr darabjában, A bécsi menyasszony-
ban is.”

1945-ben Major Tamásnak már min-
denki ismerte a nevét. A Nemzeti Szín-
ház igazgatója volt. Teljhatalmú úr.
Tíz év alatt sok minden megválto-

zott.
A feltörekvô tehetség
1935-ben Majort még tényleg keve-

sen ismerték, de az anyját annál in-
kább. Majorné Papp Mariska 
Horthy Miklós köreihez tartozott. 
1919-ben, fiatal lányként ô fogadta a 
fôvárosba bevonuló Horthyt, verseket 
írt a kormányzó és hadserege tiszte-
letére. A pécsi bevonuláskor a Hozsán-
na néktek, magyar katonák címû köl-
teményét szavalta el. „Ma elröpült a 
város homlokáról mindörökre a vörös 
keselyû” –-- és így tovább. Majorné 
versek mellett irredenta színdarabot 
is írt, és a Városi Színházban ifjúsági 
elôadásokat szervezett. Megvoltak a 
maga kapcsolatai. Németh Antalnál, 
a Nemzeti igazgatójánál állandóan 
protezsálta a fiát. Úgy terjedt, bármi-
kor szólhat a kormányzónak is az érde-
kében.

Major Tamásnak persze nemcsak 
hátszele, tehetsége is volt. Sikert ara-
tott Ben Jonson Volponéjában, a 
Csongor és Tündében együtt ját-
szott Szeleczky Zitával és Várkonyi 
Zoltánnal, a Sasfiókban Gobbi Hil-
da és Kiss Ferenc partnere volt. 
1941-ben ô is elment vendégszerepelni 
Németországba a színházzal. Filmezni 
egyszer hívták a háború elôtt, A Szûz 
és a Gödölyében alakított melléksze-
repet. A Nemzeti fiatal, balos szár-
nyához tartozott, Gobbi Hildával, Vár-
konyi Zoltánnal, Ungváry Lászlóval, 
Olty Magdával együtt. Barátkozott 
József Attilával, Radnótival és 
Hont Ferenccel. 1939-tôl a háborúba 
sodródás ellen, majd a háborúból kilé-
pés mellett agitált munkásotthonokban, 
gyûléseken. Többször feljelentették 
kommunista szervezkedés miatt, Né-
meth Antal segített elsimítani az 
ügyeket.
Rigó Jancsi
Tartuffe, Shylock, Harpagon és Jágó 

után Rigó Jancsi szerepe következett. 
Ez volt Major neve az illegalitásban. 
Amikor a németek bejöttek, Major 
rögtön a föld alá vonult. Péter Gábor 
beosztottja volt. A színpadi maszkok 
nagy mestere vastag, tömött bajuszt 
ragasztott, fekete keretes szemüveggel 
álcázta magát. Hamis személyijében a 
Maróthy Gábor név szerepelt, a foglal-
kozása hadiüzemi tisztviselô volt.

Színészkollégája, Harsányi Rezsô 
ezt mesélte róla: „Találkoztam az 
utcán Major Tamással, napszemüveg 
és álszakáll volt rajta, a kezében pedig 
fehér bot. Így járkált 1944 nyarán a 
pesti utcákon, hogy rá ne jöjjenek, 
kicsoda ô. Igen ám, de olyan kihívó és 
olyan színpadias volt ez a fehér botos 
grasszálás, hogy mindenki látta, aki 
nem vak, hogy egy kitûnô színész vala-
melyik szerepét folytatja a fôváros 
utcáin.”

(Folytatjuk)

Páger Antal a villájában

Bajor Gizi és Major Tamás a Szépanyám próbáján, 1943
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A migránsválságról, Szerbia európai 
uniós integrációjáról, a magyar nem-
zetpolitika céljairól, valamint a szülô-
földön való boldogulás lehetôségeirôl 
tartottak elôadást szombaton Óbecsén 
a Vajdasági Magyar Szövetség (VM-
SZ) Ifjúsági Fóruma és a Fidelitas 
háromnapos nemzetpolitikai szeminá-
riumán.
Fehér Szabolcs, a VMSZ Ifjúsági 

Fórumának elnöke elsôsorban a mig-
ránsválság vajdasági következménye-
ire hívta fel a figyelmet. Hangoztatta, 
hogy a vajdaságiak „a saját bôrükön” 
érzik a migráció hatásait, ezért min-
denkit az október 2-i népszavazáson 
való részvételre, illetve a nemleges 
válasz bekarikázására buzdított.

A migránsválság következményeirôl, 
illetve az EU-s politika tanácstalan-
ságáról értekezett Böröcz László, a 
Fidelitas elnöke is. Szerinte Európa 
nem tudja kezelni a kérdést, ugyanak-
kor nem Európában, hanem a helyszí-
nen kell megoldani a problémákat.

A migráció következményei Európá-
ra címû panelbeszélgetésen Fremond 
Árpád, a VMSZ alelnöke felhívta a 
figyelmet arra, hogy pártja lakossági 
fórumokon hívja fel a figyelmet a 
migráció kulturális következményeire. 
A VMSZ határozott álláspontot képvi-
sel, miszerint nemmel kell szavazni a 
kvótanépszavazáson. A VMSZ a válság 
kezdete óta hirdeti, hogy a rászoru-
lóknak segíteni kell, de a szerbiai ál-
lampolgárok biztonsága nem válhat 
másodrangúvá.

A konferencián elôadást tartott Mar-
tonyi János volt külügyminiszter, aki 
hangsúlyozta: a magyar nemzetpolitika 
évekkel ezelôtt felismerte, hogy az 
európai integráció a nemzetegyesítés 
lehetséges módja. Emellett az unió 
bôvítése, Szerbia felvétele Magyaror-
szág stratégiai, biztonságpolitikai kér-
dése is --- fogalmazott. Leszögezte, 
hogy a kisebbségek akkor tudnak a 
leginkább érvényesülni egy országban, 
ha kormánypozícióba kerülnek, mint a 
VMSZ most Szerbiában.

A Vajdaság és az Európai Unió kap-
csolatáról szóló kerekasztal-beszélge-
tésen Deli Andor, vajdasági szárma-
zású európai parlamenti képviselô 
(Fidesz-KDNP) Martonyi János kije-
lentéséhez kapcsolóan kiemelte, hogy 
a kisebbségek egy adott országban 
hídszerepet töltenek be a többségi 
nemzet és az anyaországuk között. 
Hangsúlyozta, hogy ô is hasonló sze-
repet tölt be az Európai Parlamentben, 
ahol a magyarországi mellett a szer-
biai érdekeket is képviseli, és így je-
lenlétével olyan pontok is megjelen-
hetnek az EP vitáiban, 
dokumentumaiban, amelyek a vajda-
sági magyar közösség számára fonto-
sak.

Molnár Balázs európai ügyekért 
felelôs szerbiai helyettes államtitkár 
is aláhúzta, mennyire fontos, hogy a 
VMSZ a szerb kormány része, hiszen 
így részt tud venni a fontos dönté-
sekben. Mint mondta: van némi „bô-
vítési fáradtság” az EU-n belül, de úgy 

lehet napirenden tartani a kérdést, ha 
az adott ország, jelen esetben Szerbia 
teljesíti a csatlakozási követelménye-
ket.

Hasonló véleményen volt Prôhle 
Gergely nemzetközi és európai uniós 
ügyekért felelôs volt helyettes állam-
titkár, aki szerint az EU pozitívan 
értékeli az európai határok védel-
mében tett szerb lépések fokozását. 
Emellett alapvetô geopolitikai viszo-
nyok szempontjából is fontossá válhat 
Szerbia, hiszen a Nyugat mellett jó 
viszonyt ápol Oroszországgal is.

A Vajdaságban rejlô lehetôségek 
címû panelbeszélgetésen Kántor Zol-
tán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 
igazgatója az autonómia létrehozását 
emelte ki a közösségek megmara-
dásának egyik kulcspontjaként. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a Vajda-
ságban már létrejött a személyi elvû 
autonómia, a többi határon túli magyar 
közösségben azonban ez még nem 
valósult meg. Kulcskérdés a kis régiók 
autonómiájának fejlesztése, valamint 
a települések magyarságának revita-
lizálása --- hangoztatta.
Szilágyi Péter nemzetpolitikáért 

felelôs helyettes államtitkár kiemelte, 
hogy a szülôföldön való megmara-
dáshoz az oktatás támogatása mellett 
gazdasági támogatásra is szükség van. 
Emlékeztetett arra: államtitkársága 
2012 óta tematikus éveket szervez, 
kezdetben az oktatás állt a közép-
pontban, ám az idei év már a fiatal 
vállalkozók év.
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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

A Szálasi bunker 
és utána

A Soprontól nyugatra fekvô Brenn-
bergbánya kisközség olyan közel van 
Ausztriához, hogy az önkormányzati 
térképen a határvonal fele része maga 
az osztrák-magyar országhatár. Itt 
volt Magyarország elsô szénbányája 
ami 1953-ig mûködött. 1944 végén a 
Vörös Hadsereg elôl menekülô nyilas 
vezetôség ideiglenesen Brennbergbá-
nyára tette át a székhelyét. Ott a 
hegyoldalban kialakított bányatáró-
szerû bunkert biztonságosnak tartot-
ták Szálasi Ferenc számára. A nemzet-
vezetô (NV) menyasszonyát Lutz 
Gizellát a bánya vezetô tisztviselôje 
Breuer György szolgálati lakásában 
szállásolták el. Ez a Szálasi bunker 
egyike a falu  idegenforgalmi neveze-
tességének, annak ellenére, hogy on-
nan minden belsô tárgyat elvittek és a 
bunker inkább egy hideg, vizes bar-
langra hasonlít.

A Vörös Hadsereg további sikerei 
miatt 1945. májusában az osztrák kis-
városban Mattsee-ben, az amerikai 
zónában találjuk a nyilas kormányt.  
Az utolsó kormánygyûlés május else-
jén fôleg a NV politikai és ideológiai 
elmélkedésével és jóslataival foglal-
kozott, de volt egy néhány gyakorlati, 
kormányzási teendô is. Utasítást ka-
pott báró Kemény Gábor külügy-
miniszter, hogy küldjön jegyzéket Né-
metországnak a végett, hogy Né-met-
ország a magyar kormányt érintô 
megállapodást, vagy szerzôdést ne 
kössön a Szövetségesekkel. (A jegy-
zékbôl hiányzik Hitler, talán azért 
mert a német diktátor április 30-án a 
berlini Führer-bunkerben öngyilkossá-
got követett el.)

A NV intézkedett a Németországba 
átmentett vagyon tárgyakról is. A 

vagyontárgyak kereken 15000 vagon 
anyagból álltak. A 15000 vagont a 
Nemzetközi Vöröskeresztnek kellett 
átutalni azzal a feltétellel, hogy szol-
gáljanak a németországi magyar me-
nekülteknek. A Szálasi Naplót idézve: 
„Az ipari nyersanyagokat, fémanyago-
kat a Nemzetközi Vöröskereszt adja át 
az angol vezetésnek a szovjet elleni 
hadviselés céljaira. E nyersanyagokat 
a németországi üzemekben kell feldol-
gozni, ezekben magyar munkásokat 
kell alkalmazni.” A Szálasi Napló, ami 
a nyilaskeresztes mozgalom tevékeny-
ségérôl a II. Világháború idején fog-
lalkozott, s amiben megtaláljuk az 
utolsó nyilas kormány összejövetelét 
Karsai Elek írásával és összeállítá-
sával még a Kádár rendszerben 1978-
ban Budapesten megjelent. Nem 
tudjuk pontosan, hogy mikor döbbent 
rá a NV hogy neki és kormányának a 
megszállt Európában semmiféle hatal-
ma nincs, és hogy jóslatai és a nem-
zetközi helyzet elemzései hibásnak 
bizonyultak. Az viszont történelmi 
tény, hogy május 5-én „önkéntes ôri-
zetbeadás az USA hadsereg abban a 
területben mûködô seregrész parancs-
nokánál.” A Szálasi kormány nem bújt 
el mint Tiso tót elnök akit egy kolos-
torban az apácák szoknyája mögül 
vitték el az amerikaiak, vagy nem is 
próbált Dél-Amerikába eljutni, mint 
Eichmann és sokmás. A PV és minisz-
terei után nem kellett náci- vadászokat 
és ember-rablókat küldeni. A saját 
sorsáról még Mattsee-ban így írt a 
Nemzetvezetô: „A Nemzetvezetô saját 
személyére és mindazokra akik kör-
nyezetében akarnak maradni, kije-
lenti, hogy Mattsee-bôl nem távoznak 
el, itt várják meg az eseményeket.”

Az amerikaiak kiadják a nyilas ko-
rmányt Budapestnek, ahol a koaliciós 
kormányban olyan „haladók” mûköd-

tek mint Rákosi, Gerô, Rajk, Kádár és 
Szakasits. 1945. október 3-án délben 1 
órakor szállt le a mátyásföldi repü-
lôtéren az a repülôgép ami a magyar 
háborús fôbûnösnek minôsített fog-
lyok elsô csoportját szállította haza. Itt 
kezdôdik Szálasi börtön naplója, ami 
megtalálható a Kádár rendszerben 
megjelent „Szálasi per” címû könyv-
ben. (Karsai és Karsai 1988). Ennek a 
börtönnaplónak kezdetén a NV meg-
próbálja megmagyarázni, hogy mi 
vezette ôt erre a keserves életpályára.: 
„Melyik út lett volna számomra a 
könnyebb és kényelmessebb, de fe-
lelôtlenebb is, hogy április végén ki-
megyek az arcvonalba és hôsi halált 
halok, vagy pedig, hogy vállalom min-
den eddigi tettemért a felelôsséget, 
tudatosan kiszolgáltatom magamat a 
szenvedélyeknek és tudatosan megyek 
a bitófa alá. Határozottan állítom, 
hogy az elôbbi kényelmessebb lett 
volna, és sokkal nagyobb és hôsibb 
elszántság kellett ahhoz, hogy valaki 
arra az útra lépjen amelyet én válasz-
tottam és járok.”

A háború végezetével az Ausztriában 
öngyilkosságot elkövetô Jurcsek Béla 
és a megszökött és késôbb a nyugati 
nyilas emigrációt vezetô Henney Ár-
pád kivételével a kormány minden 
tagját Magyarországra szállították és 
a „nép”-bíróság elé állították. Hille-
broth Vilmost és Szakváry Emilt élet-
fogytiglanig tartó kényszermunkára, 
mig a többieket (13) kötél általi halálra 
itélték.

Az internetes lexikon szerint Karsai 
László történész újabb kutatása sze-
rint Szálasi politikai céljai között nem 
szerepelt a zsidóság kiirtása, a kor-
mányzása alatti gyilkosságok nem az ô 
akaratából történtek. Azt az értel-
mezést támogatja Paksa Rudolf is.

Kroyherr Frigyes
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* * *
Egy széleskörû, össztársadalmi ma-

gyar-magyar párbeszédre lehetôséget 
adó, intézményesített fórum, az úgy-
nevezett Magyar Érdekképviseleti és 
Egyeztetô Tanács létrehozását kez-
deményezi a Magyar Közösség Pártja 
(MKP) --- jelentette be Országos Taná-
csának (OT) a tisztújítást követô elsô 
ülése után a felvidéki magyar párt 
vezetése Naszvadon.

A tervek szerint a fórum eszközül 
szolgál majd a megoldáskeresésre a 
felvidéki magyar közösséget aktuá-
lisan érintô, illetve jövôjét befolyásoló 
kérdésekkel összefüggésben. A Ma-
gyar Érdekképviseleti és Egyeztetô 
Tanácsnak --- amelynek összetételét 
egyelôre nem pontosították --- minden 
országos szervezettségû magyar poli-
tikai és civil szervezet résztvevôje 
lehet, illetve abban helyet kapnak 
majd az országos jellegû magyar 
intézmények képviselôi a magyarok 
által lakott megyék, továbbá a jelen-
tôsebb magyarok lakta települések és 
az egyházak képviselôi is.

A kezdeményezéssel azt is szeretnék 
elérni, hogy a felvidéki magyarságot 
érintô kérdések megvitatása --- a kiút 
és megoldáskeresés --- ne csak politi-
kai pártok között zajló vitára korláto-
zódjon --- mutatott rá Menyhárt Jó-
zsef az MKP elnöke az OT ülése utáni 
sajtótájékoztatón.

„Úgy gondoljuk, hogy közösségünk 
létszámának riasztó fogyása --- az, 
hogy 1991 és 2011 között több, mint 
110 ezerrel csökkent a magukat ma-
gyarnak vallók száma --- nem csupán a 
politikusokat, hanem minden magyar 
közszereplôt és országos intézményt 

kötelez arra, hogy részt vegyen ebben 
a párbeszédben” --- hangsúlyozta 
Menyhárt József.

„Elsôsorban azt szeretnénk elérni, 
hogy a magyar közösség létszámfo-
gyatkozása és gazdasági problémái 
miatt elinduljon egy együttgondol-
kodás” --- mondta a kezdeményezésrôl 
Ôry Péter, az MKP OT elnöke. 
Hangsúlyozta: a felvidéki magyarság-
nak jövôképet kell adni, megmaradását 
biztosítani kell, s a kérdések megvá-
laszolásához intézményi háttér is szük-
séges.

* * *
Felhívást intézett a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) állandó bizottsága a 
világ magyar, keresztény gyülekeze-
teihez, hogy tegyék közös imádkozással 
október utolsó vasárnapját Székelyföld 
autonómiájának napjává.

Az SZNT elnöke, Izsák Balázs által  
közzétett felhívás felidézte, hogy a 
székelyföldi autonómiamozgalom több 
jeles eseménye kötôdik október végé-
hez: maga az SZNT 2003 októberében 
alakult meg, 2006 októberében ---- 200 
ezer támogatót megmozgató --- népsza-
vazást kezdeményeztek a területi 
autonómiáról, 2013. október 27-én a 
Székelyek Nagy Menetelését tartották, 
tavaly októberben pedig Székelyföld 
határának kivilágítását szervezték 
meg.

Az SZNT rendezvényeit Erdélyben 
és szerte a nagyvilágban élô magyarok 
szolidaritási megmozdulásai kísérték: 
ezért döntött az SZNT a felhívás köz-
zététérôl, úgy értékelve, hogy a közös-
ség kitartását és elkötelezettségét 
próbára tevô, elhúzódó székely autanó-
miaküzdelemnek szüksége van egy 

szilárd alapra.
Ez az alap nem lehet más, mint a ke-

resztény hit és a belôle fakadó szabad-
ságeszmény --- állapítja meg az SZNT 
nyilatkozata, amely felkéri Székelyföld 
és a világ keresztény, magyar gyüle-
kezeteit, hogy október 30-án templo-
maikban imádkozzanak a székely sza-
badságért, Székelyföld autonómiájáért, 
olyan lelki egységébe összekapcso-
lódva, amely a küzdelem folytatásának 
tartós alapja lehet.

„Imádkozzunk együtt, hogy ezen a 
földrészen fennmaradjon az a sokszí-
nû, európai keresztény hagyományok-
ban gyökerezô rend, amely nélkül nem 
lehet demokratikus alapértékekrôl 
beszélni, ezek nélkül pedig az autonó-
mia megvalósítása is kétséges. Imád-
kozzunk azért, hogy Magyarország 
maradjon meg magyarnak és szuverén 
államként tudja viselni a határon túl 
élô magyarok iránti alkotmányos 
felelôsségét” ---- zárul a Székely Nem-
zeti Tanács felhívása.

* * *
Meg kell változtatni a holland Mikulás 

hagyományos segédje, Fekete Péter 
feketére festett arcú figuráját, mert az 
diszkriminatív és félelmet keltô -– 
idézte a holland NU.nl hírportál Mar-
griet Kalverboer, a gyermekjogokért 
felelôs holland ombudsman kijelenté-
sét.

Margriet Kalverboer szerint Fekete 
Péter (hollandul Zwarte Piet) figurája 
hozzájárulhat a megfélemlítéshez, a 
társadalmi kirekesztéshez és a megkü-
lönböztetéshez, amely ellentétes az 
ENSZ gyermekek jogairól szóló egyez-
ményével.

Holland gyerekek között végzett szé-
leskörû kutatások azt bizonyítják, 
hogy a karácsonyi ünnepkör idején a 
hátrányos megkülönböztetés súlyosbo-
dását tapasztalják a fiatalok. A legkü-
lönbözôbb hátterû gyerekek egyhan-
gúan azon a véleményen voltak, hogy 
meg kell változtatni a bántó figurát, 
amennyiben az sértô mások számára, 
különös tekintettel arra, hogy az 
ajándékozással járó ünnep célja a má-
soknak való örömszerzés –-- mondta az 
ombusman.

A holland Mikulás (Sinterklaas) min-
den november harmadik vasárnapján 
gôzhajón, rengeteg ajándék és számos 
segítô kíséretében érkezik. Segédeinek 
bôre koromfekete, ajkuk pirosra pin-
gált, nagy aranykarikát viselnek fül-
bevalóként, göndör hajukba madártol-
lat tûznek és vidám jelmezeket öltenek 
magukra.

A hollandok egy része szerint Fekete 
Péter jelenlegi formájában a fekete 
bôrû emberek negatív sztereotípiája, 

ezért sértônek, a hétköznapi rassziz-
mus szimbólumának tartják ezeket a 
figurákat és már évek óta követelik a 
hagyomány megváltoztatását. Egye-
sek véleménye szerint a fekete bôrû 
állampolgárok közül sokan a rabszol-
gaság örökségeként értelmezhetik a 
feketére festett arcú, afroparókás, 
jelmezbe öltöztetett figurát.

Korábbi jelentések szerint viszont 
Hollandia lakosságának többsége úgy 
gondolja, hogy Fekete Péter pozitív fi-
gura, akinek külseje semmilyen rasz-
szista jelentést nem hordoz.

Az ENSZ emberi jogi fôbiztosságának 
antirasszista bizottsága 2013-ban vizs-
gálatot indított az ügyben. A bizottság 
vezetôje, a jamaicai Verene Shepherd 
akkor „a rabszolgasághoz való vissza-
térésnek” nevezte a Fekete Péter-ha-
gyományt.

Az „ENSZ-beavatkozás” nyomán til-
takozási hullám söpört végig az orszá-
gon, egymást követték a demonstrá-
ciók, a gyalázkodások, a fenyegetések. 
Kétmillióan kérték petícióban a tradí-
ció megôrzését.

Megfigyelôk szerint elkerülhetetlen-
nek tûnik a hagyományos Mikulás-
ünnep módosítása. Elképzelhetô pél-
dául, hogy a jövôben különbözô 
színûre, például zöldre, pirosra, kékre 
vagy sárgára pingálják az Amszter-
damot ellepô Fekete Péterek százait.

* * *
Lazar Comanescu román külügy-

miniszter --- Korodi Attila képviselô
írásos interpellációjára válaszolva --- 
közölte: a külügyi tárca támogatja, 
hogy a csíksomlyói búcsú felkerüljön 
az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, 
Tudományos és Kulturális Szerve-
zetének (UNESCO) szellemi kulturális 
örökségi listájára.

A minisztérium álláspontját a Ma-
szol.ro erdélyi portál ismertette. A 
portál szerint a miniszter határozottan 
cáfolta, hogy Románia vissza akarná 
vonni a csíksomlyói búcsú felterjesz-
tését a szellemi kulturális örökségi 
listáról. Comanescu szerint a híresz-
telésekkel ellentétben a tárca az 
UNESCO által kért valamennyi kie-
gészítést idôben elkészítette, és teljes 
mellszélességgel kiállt a búcsú védett-
sége mellett.

Korodi Attila, a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) kép-
viselôje azt követôen intézett írásos 
interpellációt a kulturális miniszterhez, 
a külügyminiszterhez és a minisz-
terelnökhöz, hogy augusztus közepén 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kije-
lentette: --- értesülései szerint --- a 
román szakértôi kormány megpróbálja 
megakadályozni a búcsú nemzetközi 
védettségét. „Néhány hónapja a román 
külügyminisztérium és a kulturális 
tárca azon dolgozik, hogy a szakem-
berek által összeállított, minden érde-
kelt fél beleegyezését és támogatását 

élvezô indítványt, dossziét vissza-
vonja” --- fogalmazott Kelemen Hunor, 
aki kulturális miniszterként indította 
el négy éve a búcsúra vonatkozó fo-
lyamatot.

Korodi Attila a Maszolnak elmondta: 
megnyugtatónak tartja Lazar Coma-
nescu válaszát, elgondolkoztatónak 
tartja ugyanakkor azt, hogy a kultu-
rális tárca és a kormányfô egyelôre 
hallgat. „Ez azt jelenti, hogy még nem 
dôlhetünk hátra” --- jelentette ki.

* * *
Az ingatlanpiac világszerte túlfûtött, 

azonban a UBS globális ingatlanbu-
borék indexe alapján talán meglepô, 
melyik városban a legdurvább a hely-
zet. London, Sydney és Hongkong sem 
tudta felküzdeni magát az elsô helyre.

A világ legnagyobb ingatlanpiaci koc-
kázatát a kanadai Vancouver jelenti --
– derül ki a UBS mutatójából --–, kö-
szönhetôen a jelentôs 
ingatlanár-emelkedésnek, illetve az 
igen erôs keresletnek. Jóllehet az elsô 
helyrôl lemaradtak, London, Stock-
holm, Sydney, München és Hongkong 
szintén a veszélyeztetett kategóriába 
tartoznak –- idézi a CNN a jelentést. Az 
anyagból kiderül, az alacsony kamat-
szintek nagyban hozzájárultak a bubo-
rékok kialakulásához.

A legnagyobb kockázattal bíró váro-
sokban az árak mintegy 50 százalékkal 
emelkedtek 2011 óta, míg más nagy-
várásokban a drágulás kevesebb mint 
15 százalékos volt. Eközben Vanco-
uverben az ingatlanárak 25 százalékkal 
nôttek 2014 vége óta, ahogy a gyenge 
kanadai dollár erôs keresletet terem-
tett a külföldiek részérôl, akik kutatják 
a jó befektetési lehetôségeket. A kana-
dai piac egyébként mára annyira túl-
hevült, hogy a kormány augusztusban 
15 százalékos ingatlanvásárlási adót 
vetett ki a külföldi vásárlókra.

London szintén a buborékzónában 
van, ahogy az árak 15 százalékkal 
haladják meg a 2007-es csúcsokat, 
miközben a jövedelmek 10 százalékot 
csökkentek ugyanezen idôszakban. 
Ezzel szemben Hongkongban immá-
ron nem olyan súlyos a helyzet, mint 
korábban volt, noha folytatódott a drá-
gulás. A jövedelmek viszont stagnál-
nak, ami lenyomja a keresletet.

Európa nagyvárosaiban is veszélye-
sek a buborékok. A jelentés ezzel 
együtt arra figyelmeztet, hogy az eu-
rópai városok is erôsen túlértékeltek.

Amszterdamban például majdnem 15 
százalékkal emelkedtek az árak az 
elmúlt négy negyedévben, és már 25 
százalékkal drágábbak az ingatlanok, 
mint a 2013-as mélypont idején. 
Frankfurtban 30 százalékos volt a drá-
gulás 2011 óta, miközben a jövedelmek 
ennél sokkal alacsonyabb ütemben 
bôvülnek.

A UBS stratégája hangsúlyozta, az 
alacsony kamatkörnyezet által gene-
rált hozamvadászat jelentôs mennyi-
ségû tôkét nyomott az ingatlanpia-
cokra.

Ez a lakóingatlanokra és a kereske-
delmi ingatlanokra egyaránt igaz.

A jelentés egyik érdekessége New 
York, melynek ingatlanpiaca a UBS 
szerint jelenleg korrekt értékeltséggel 
bír, ahogy az elmúlt 10 évben 25 szá-
zalékkal zsugorodtak az árak. Mind-
azonáltal a városban reálértéken ma 
50 százalékkal magasabbak az ingat-
lanárak, mint 2006-ban voltak, és ezzel 
a világ egyik legdrágább városának 
számít.

A Magyar Kultúr Kör Vezetôsége szeretettel
meghívja önt és családját 

valamint baráti körét,

VACSORAESTJÉRE
Melyet 2016. október 21-én, 

péntek este 7 órai kezdettel tartunk.
Mûsorunkat ez alkalommal a Kôrösi Csoma 

Sándor program ösztöndijasai rendezik!
Fellépnek a Magyar Kultúr Kör táncosai is.

Rendezvényünk színhelye:

355 Wellington Road Mulgrave, Vic.
Vacsoránk:

Sült kacsa vagy rántott csirke körítéssel.

Jegyek rendelhetôk:

Zöldhelyi Elizabeth: 8794-7998

Kovács János: 9759-7087 és M. Marika: 9759-5836

Vacsoránk ára:

általános $20.-, klubtagok és nyugdíjas $18.-,

gyerekek $15.-
Aki nem óhajt vacsorázni, azok számára belépô $15.-

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au



Az MVSZ és politikai 
környezete, 

kronológiája 1989–2000
Bakos István könyvének gerincét 

képezi a „Kronológia 1989–2000”, 
amely a Magyarok Világszövetsége 
történetét az ország történetébe 
ágyazva, gyakran a világeseményekre 
is kitekintve adja. 

Tizenegy év, amely hazánk történe-
tének korszakváltó fejezete. A könyv 
az évtized minden esztendejének 
külön fejezetet ad, könnyen követhetŒ 
naptári sorrendben vezeti az olvasót, 
és nyújt lehetŒséget visszalapozni a 
keresett idŒre. Ehhez a fontos munká-
hoz kívánjuk tisztelettel hozzáfûzni az 
ausztráliai emigráció szerény szere-
pét és véleményét.

Közleményünkkel kapcsolódunk a 
könyv eseménynaptárához, amely fŒ-
ként a korszakváltó világpolitikai vál-
tozásokat jelzi az MVSZ-történet ke-
reteként. 

Az MVSZ történeti áttekintése 5. 
részében (Magyar Élet, 2016. októ-
ber 6.) kivonatosan jeleztük Bakos 
István könyvébŒl az 1991. év fonto-
sabb eseményeit. A Világszövetség-
történetnek olyan sok eseménye volt 
1990-ben és ’91-ben, hogy evvel a két 
esztendŒvel kissé részletesebben kell 
foglalkoznunk. 

Emigrációs életünk sokáig várt, ki-
törŒ örömmel fogadott eseménye volt 
a nemzeti kormány képviselete Can-
berrában, és a magyar köztársaság 
kormányának külügyminisztere talál-
kozása az ausztráliai nemzeti emigrá-
cióval

Áttekintésünk 3. számában (MÉ 
szept. 22.) közöltük a „Memorandum 
a külügyminiszterhez” cím alatt az 
Ausztráliai Magyar Szövetség javas-
latát dr. Jeszenszky Géza külügymi-
niszter úrhoz, amelyben az ausztráliai 
nemzeti emigráció szervezeteinek és 
a Magyar Külügyminisztériumnak 
együttmûködésére tettünk javaslatot, 
Sydneyben, 1990 decemberében tett 
ausztráliai látogatása alkalmával.

A Javaslat további sorsa éredeké-
ben  foglalkozunk a külügyminiszter 
válaszával, ami elhangzott 1990. de-
cember 2-án Sydneyben az Œ és kísé-
rete tiszteletére rendezett ebéd-össze-
jövetelen a Shore Inn Hotelben

Kardos Béla a NSW-i Magyar 
Szövetség elnöke röviden üdvözölte a 
vendégeket az Ausztráliai Magyar 
Szövetség és a NSW-i Magyar Szö-
vetség tagegyesületeinek megjelent 
kiküldöttjei nevében. Nt. Breglec 
Árpád  asztali imát mondott.

Goór György pohárköszntŒt java-
solt, a királynŒre emelt elsŒ pohár 
után ezeket mondta: „Az elsŒ pohár-
köszöntŒt az elmúlt negyven valahány  
évben szinte kötelességszerûen haj-
tottuk végre minden ünnepélyes ebéd 
alkalmával. A második pohárkö-
szöntŒvel  negyvenöt évig várnunk 
kellett, amíg a szabad magyar nép 
szabadon választott kormányának 
képviselete eljött közénk. Így Œrajtuk 
keresztül szeretném felköszönteni a 
Kárpát-medencében lévŒ szegény 
magyar hazánkat, az ott élŒ magyar-
ajkú magyarokat, az Œket képviselŒ, 
itt jelenlévŒ magyar vezetŒket, ked-
ves honfitársainkat. Isten éltesse Œket 
sokáig!” 

A pohárköszöntŒre Dr. Jeszenszky 
Géza külügyminiszter az alábbi vá-
laszt adta:

„Kedves magyar barátaim, Honfi-
társaim! Azt hiszem nyugodtan 
mondhatjuk, hogy honfitársak, mert 
egy hazából származunk, és egy haza 
érdekében próbálunk dolgozni, ki ki 
amióta felnŒtté vált. Én  kiskorom 
óta, a magyar forradalom óta, ami 
úgy érzem, hogy valóban felnŒtté 
tett, és azt hiszem a jelenlevŒk is, 
akik itt évtizedeken át élve meg tud-
tak maradni ennyire magyarnak. 
Hogy mennyire magyarnak, azt olva-
som a nekem átadott, eljuttatott me-
morandumban, az itteni magyar saj-
tóban, és hallom a beszélgetésekben, 
amikben eddig részem volt. Akik 
ennyire meg tudták Œrizni a magyar-
ságukat, azok esetében biztos hogy ez 
olyan mélyen gyökerezŒ élmény, ami-
nek nagyon régóta megvan, nagyon 
mélyen van a kiinduló pontja. Nagyon 
meghatározó élmények tették lehetŒ-
vé, hogy így megmaradjanak ma-
gyarnak. Persze, nem az a lényeg, 
hogy kit milyen élmény formált ma-
gyarrá, még csak az sem hogy kiben 
mennyi, milyen vér van, hiszen mind-
nyájan keverékek vagyunk, de azt 
hiszem hogy az a döntŒ, hogy mi, akik 
itt vagyunk, és még sok sok millióan, 
átérezzzük azt, hogy a magyar sors 
mit jelent. Én azt hiszem, hogy talán 
azért is vagyunk annyian akik nagyon  
erŒsen érezzük a magyarságunkat, 
mert a magyar történelmet ismerjük, 
és tudjuk, hogy ez a magyar történe-
lem mennyire egyedülálló. Persze, 
minden népnek megvan a maga tör-
ténelme. Minden nép szereti, és na-
gyon sok nép kicirkalmazza, szépít-
geti is a történelmét. Gyárt hozzá ese-
ményeket, hozzátesz néhány évezre-
det. Mi ezt nem tettük meg, nincs 
erre szükségünk. Az a tizenegy év-
század, amit a Kárpát-medencében 
töltöttünk, az bŒven elegendŒ nekünk, 
és azt hiszem hogy nem érdemes na-
gyon belemenni a múltba, a távolabbi 
évezredekbe, amik adhatnak szép-
séget a kutatásban, de azok annyira 
megfoghatatlanok, hogy maradjunk 
annál, hogy ezt a tizenegy évszázadot, 
különösen annak az utóbbi másfél- 
kétévszázados részét, azt jó ha ala-
posabban ismerjük, mert ez formált 
bennünket, a reformkor, a szabad-
ságharc öröksége, a többi szabad-
ságküzdelmünk, és azok a tragédiák, 
amik bennünket értek. És azt kell 
mondanom, hogy énnekem, akinek 
szakmája a trténelem, merem állítani, 
hogy tényleg egész különösen súlyos 
a mi történelmünk. Most jut eszembe 
egy találkozásom,  két-három évvel 
ezelŒtt várostörténészek konferenciá-
ja volt Budapesten, és New york és 
Budapest összehasonlító történelme 
volt a téma. Elég bizarr ötlet, de vé-
gülis ki lehetett mutatni a párhuza-
mokat. Itt az egyik amerikai történész 
kolléga mondta, hogy Œ amerikai vá-
rostörténelemmel foglalkozott, erre a 
konferenciára jövet úgy érezte, hogy 
meg kell ismerkednie Magyarország 
történelmével. Nem akart hinni a sze-
mének, ahogy olvasta Magyarország 
történelmét, hogy egy néppel ennyi 
minden tragédia történhetett. Pedig a 
források nem egyértelmûen olyanok 
amelyekkel mindegyikkel könnyû 
azonosulhatni, hisz a jelenlévŒk jól 
tudják, hogy milyen kevés az olyan 
angolnyelvû történelmi munka a 
magyar történelemrŒl, ami igazán 
úgy láttatná a mi történelmünket 
ahogy mi látjuk, de mégis ez az elfo-
gulatlan amerikai történész megérez-

te, hogy mi minden történt velünk. És 
azt hiszem, ez a közös magyar bal-
sors, ez a mi összekötŒnk. Ennek a 
közös balsorsnak megvannak a 
különbözŒ vetületei. Akik itt vannak, 
azokat a balsors, a történelmi tragé-
diák, a levert szabadságharcok, a 
ránk erŒltetett diktatúrák elhozták 
egy fél-egyenlítŒnyi távolságra az 
óhazától. Másoknak, nekünk, akiknek 
a balsors otthon jutott osztályrészül  – 
és én nem akarom egyiket sem a má-
sik elé helyezni –, nagyon jól tudom 
hogy milyen nehéz volt, és hogy 
milyen nehéz a mai napig is itt élni 
idegenben, mert hiába volt kitûnŒ ez 
a befogadó ország, hiába biztosított 
jólétet, a tisztességes munkát a tudást 
a tehetséget megbecsülik, ugyanak-
kor jól tudjuk a magyar emigránsok 
emlékirataiból, Mikes KelementŒl, 
Rákóczitól, a számûztt Kossuthtól, 
hogy a hazától távol élni olyan szen-
vedés, amit nem tud ellensúlyozni 
semmi, még hogy ha valaki milliókat 
csinál az sem. Ugyanakkor akik ott-
honmaradtunk, nem csak hogy otthon 
talán még nehezebb sors jutott osz-
tályrészül, hanem az állapotok, ha 
nem is mindenkiben, de bennünk, na-
gyon sokunkban azt a meggyŒzŒdést 
erŒsítették, hogy változtatni kell a 
viszonyokon, és ezért maradtunk ott-
hon. Végülis a magyar értelmiségnek 
egy része a változásokért kiállt ami-
kor erre mód volt, amikor a fejjel a 
falnakmenés veszélyét már nem kel-
lett vállalni. Ötvenhatban láttuk, az 
ugyan nem vak kísérlet volt, de még-
is láttuk, hogy akkor a nemzetközi 
viszonyok nem tették lehetŒvé a gyŒ-
zelem kivívását. Most azonban ami-
kor az elmúlt pár évben a tér egy-
szercsak kitárult, nem utolsó sorban 
a ötvenhatos forradalomnak is a 
hatására, akkor rögtön színreléptek 
sokan, és  – nem akarok errŒl hosszan 
beszélni –   de el kell mondanom azt, 
hogy akik otthon éltünk, azok helyt-
állása nélkül és a kint élŒk nélkül, 
nem történhetett volna meg a válto-
zás, anélkül, hogy egymást ismertük 
volna, anélkül, hogy akár kellŒen tud-
tuk volna hogy mi folyik. Mi valóban 
a mi – az én  saját, és barátaim –  hi-
bájaként is mondhatom, hogy tudtunk 
valamit az amerikai magyarságról, 
jártunk is közöttük, de az ausztráliai 
magyarságról nagyon keveset tud-
tunk, pedig látom azt, hogy itt Œrizték 
meg aránylag a legtöbben  magyarsá-
gukat, itt volt a legkisebb a beolvadás, 
itt érték el a legimpozánsabb eredmé-
nyeket, ahogy a rövid látogatásom 
alapján is láttam. Ugyanakkor, hogy 
mi nem ismertük eléggé ezt az itteni 
munkát, azt hiszem hogy azért az is 
nagyon fontos, hogy az emigráció 
mennyire ismerte az otthoni viszo-
nyokat. Ez az emelkedett pillanat 
igazán nem az a pillanat amikor az 
embernek bírálnia kell, most csak azt 
szeretném mondani, hogy nagyon 
fontos volt a múltban is követni az 
otthoni eseményeket, és én azt hi-
szem, hogy egészében véve is, olvas-
va egykét újságcikket, ezzel is in-
kább gratulálnom kell az ausztráliai 
magyarságnak, mert sokan ugyan 
nem is vállalták a hazamenetelt, nem 
akarták vállalni az ezzel járó esetle-
ges kompromisszumot, de mégis 
követték, tehát nem rekedtek meg 
annál a szokásos emigrációs beteg-
ségnél, hogy ott ért véget számukra a 
magyar történelem, a magyar sors, 
amikor elhagyták az országot.  Én 

éppen azt látom, hogy milyen sokan 
követik ma is és a közelmúltban is 
élénken az otthoni eseményeket, és 
számunkra, legalábbis a magyar kor-
mány tagjaként mondom most ezt, 
számunkra mennyire megható az, 
hogy mennyire közel állunk egymás-
hoz, mennyire hasonlóan látjuk lega-
lábbis a jelent vagy a közelmúltat. Én 
azt szeretnén kérni még az érdemi 
beszélgetés elŒtt is, hogy mégegyszer 
álljunk föl és arra ürítsük poharain-
kat, hogy ez a kapcsolat, ez a szellemi 
kapcsolat, most már intézményessé 
váljon, a magyar nagykövetség most 
már fogja jelenteni egyértelmûen, és 
ebbŒl a kapcsolatból ne csupán ilyen 
nagyon baráti találkozók legyenek, 
evés és beszélgetés, hanem ebbŒl egy 
állandó együttmûködés legyen, jöjjön 
létre az a szövetség az otthon élŒ és a 
külföldön élŒ magyarság között, ami-
re szükségünk van ahhoz, hogy ezt a  
történelemben példa nélkül álló kísér-
letet sikerrel hajtsuk végre, most 
már nem csupán a diktatúrából a 
demokráciába kell átmennünk, amit 
nagyjából végrehajtottunk, ahogy 
Csengey Dénes barátom, országgyû-
lési képviselŒ, jelentette múltkor egy 
amerikai  Új-Brunswick-i  magyar 
egyesületnek: visszafoglaltuk a hazát, 
most már nemcsak ezt kell tennünk, 
hanem most egy új hazát kell építe-
nünk, és ennek az új hazának az 
építéséhez az új magyar köztársaság 
sikerére javaslom hogy ürítsük a 
poharat.”      

*
Ezen alkalommal Kardos Béla a 

NSW-i Magyar Szövetség elnöke üd-
vözölte a vendégeket, és adott tájé-
koztatót a szervezetekrôl, amelyeknek 
képviselôi megjelentek. Elmondta, 
hogy : 

„Sokunk számára több mint négy 
évtizednek kellett eltelnie ahhoz, 
hogy ez a történelmi esemény, talál-
kozás a szabadon választott magyar 
kormány képviselôivel, bekövetkez-
zen. A közbensô idôben az ausztráliai 
magyar emigráció elutasított minden 
olyan kezdeményezést és kísérletet, 
ami az otthoni bábkormányoknak 
legitimitást igyekezett teremteni az 
emigráció bevonásával. Az itt helyet 
foglaló emigrációs vezetôk mind érté-
kes munkát fejtenek ki szervezetei-
ken keresztül a Hitvallásban megha-
tározottak értelmében: hisznek és 
dolgoznak is a magyar haza és annak 
feltámadása érdekében. A mai ebéd, 
és fôleg a most induló megbeszélés, 
ennek érdekében jött létre. Szeret-
nénk megtárgyalni a külföldön élô 
magyarság és az otthon élôk közötti 
együttmûködés módozatait, a Kárpát-
medencében élô magyarság felvirá-
goztatása érdekében. 

– Mielôtt erre rátérnék, engedje 
meg Külügyminiszter Úr, hogy rövi-
den ismertetôt adjak az itt élô szer-
vezett magyarság életérôl, mûködé-
sérôl. Elsônek vegyük talán az egy-
házközségeket, az azokat irányító 
áldozatos szívû és lelkû papjainkat, 
akik munkatársaikkal karöltve vasár-
napi szentmisék, istentiszteletek, lel-
kigyakorlatok, bibliaórák szolgáltatá-
sával elsôáldozásra, bérmálásra, kon-
firmálásra való elôkészítéssel, eske-
tési, keresztelési és halotti szentségek  
kiszolgáltatásával, egyházi értesítôk 
kibocsátásával, segélyszervek, Kari-
tász mûködtetésével, búcsúk, vásá-
rok, szeretetvendégségek, családi es-
tek, bálok, piknikek rendezésével 

szolgálják lelki, szellemi és társadal-
mi szükségleteinket. 

Másodiknak vegyük a magyar isko-
lákat, a cserkészetet, a tánccsoporto-
kat és egyéb ifjúsági szervezeteinket, 
ahol a külföldön felnövô ifjúság ma-
gyar szellemû nevelést, társaságot és 
szórakozást kap, ahol megtanul írni, 
olvasni, ízelítôt kap a történelembôl, 
irodalomból, természet-  és földraj-
zból és a magyar tánckultúrából, ahol 
érettségire elôkészülhet a magyar 
nyelvbôl, ahol megkedveli a termé-
szetet, érzékeli annak szépségeit és 
veszélyeit. De legfôképp magyar 
társakat, barátokat szerez magának, 
akik egész élete során végigkísérik 
ôt. 

Következônek a magyar sajtót és 
rádiót, az emigráció két legfontosabb 
»fegyvernemét« említem. A magyar 
újságok és idôszaki lapok, valamint a 
rádióállomások magyar adásai, mind 
egy szálig hivatásuk magaslatán áll-
nak és történelmi hagyományaink 
szellemében végzik nemzethû munká-
jukat. Mind a szerkesztôk, mind a 
munkatársak hatalmas áldozatot hoz-
nak annak érdekében, hogy nívós 
cikkek, idôszerû értekezések és be-
számolók tarkítsák a lapok hasábjait, 
és hogy érdekes és értékes mûsort 
sugározzanak az adók, különösen a 
mai, gyorsan pergô otthoni esemé-
nyek idején. Ez nem könnyû feladat. 
Ahhoz, hogy egy újságszám, vagy 
egy rádiómûsor összeálljon, ahhoz 
bizony éjfélbe nyúló esték, sôt hetek-
be nyúló napok szorgalmas munkája 
szükséges. 

Most pedig néhány szó a magyar 
intézményekrôl, a magyar központok-
ról, klubokról és otthonokról. Az 
ausztráliai emigráció hatalmas anyagi 
erôfeszítéssel építette fel ezeket az 
intézményeket. Büszkék is vagyunk 
ezekre, mert ehhez hasonlókat más 
kontinensen alig, vagy csak igen 
keveset létesítettek ott élô testvé-
reink. De ahol építettek, ott létszámuk 
magasan felülmúlja a mi gyér sorain-
kat. Ezek a központok, klubok és 
otthonok, egyaránt fellegvárai a ma-
gyar múltnak és a magyar jövônek. 
Itt képes igazán egymásra találni és 
felszabadultan értekezni egymással a 
külföldön élô magyar. Itt találnak 
otthonra a különféle társadalmi és 
sportegyesületek és bajtársi szerveze-
tek. Fôként itt rendezik a nemzeti 
ünnepélyeket, mûsoros esteket, csa-
ládi esteket, vacsorákat és bálokat. 
Többnyire itt mûködnek a magyar 
iskolák, cserkészcsapatok és tánccso-
portok. Itt Sydneyben saját otthona 
van a cserkészeknek és külön em-
lítést érdemel a Szent Erzsébet 
Öregotthon és az ahhoz kapcsolt 
Ápoló Otthon és újonnan létesített 
Magyar Falu impozáns épületei, ami 
párját ritkítja világviszonylatban. 

Intézményeink nélkül roppant sze-
gények és elesettek lennénk. Istennek 
hála, hogy voltak erôs elhatározású, 
keménykötésû emberek, akik nem 
rettentek vissza az eléjük tornyosuló 
nehézségektôl, és megvalósították e 
magyar fellegvárakat, ahol ôrizni 
tudjuk hagyományainkat, és ahol a 
jövô generáció zászlóvivôit tudjuk 
kitermelni. 

Utoljára, de nem utolsósorban em-
lítem a társadalmi egyesületeket, 
bajtársi szervezeteket, rendeket és a 
különféle társaságokat. Mind egy 
szálig nemzetmentô munkát végez-
nek. Nagy szolgálatot tesznek azáltal, 
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hogy összetartják és egy nagy család-
ba tömörítik tagjaikat, és rászoktatják 
ôket, hogy csak magyar társaságban, 
magyar légkörben érezzék igazán jól 
magukat. Itt Sydneyben különösen 
kiemelkedô munkát fejt ki a Sydneyi 
Magyar Kaszinó, a Magyar Nôk Szö-
vetsége, a Szent Korona Társaság, az 
Actio Transylvanica nevû erdélyi 
szövetség és a Történelmi Társaság. 
Bajtársi szervezeteink közül a Ma-
gyar Harcosok Bajtársi Közössége, a 
Csendôr Bajtársi Közösség, a Vitézi 
Rend és a Szent László Társaság és 
Rend. 

Még az ötvenes évek elején minden 
államban létrehoztuk a magyar szer-
vezetek mûködését összefogó és ko-
ordináló Szövetségeket, s késôbb ezek 
csúcsszervét az Ausztráliai Magyar 
Szövetséget. E Szövetségek gondos-
kodnak nemzeti ünnepeink méltó 
megünneplésérôl, arról hogy a há-
romévenként megrendezésre kerülô 
Találkozók nívós mûsort adjanak és 
népes közönséget vonzzanak, hogy a 
sajtó és a rádió, a könyvkiadás, az 
ifjúsági és karitatív szervezeteink 
mindig eredményes munkát fejtsenek 
ki, hogy az elszakított területek, s 
fôleg Erdély magyarsága – amely a 
legnagyobb nyomásnak van kitéve – 
támogatásban részesüljön helytállása 
érdekében, hogy az otthoni egyházi 
iskolák és fôiskolák anyagi támoga-
tásban részesüljenek, hogy az auszt-
rál kormány és a közigazgatási szer-
vek a magyar problémákat kedvezô-
en intézzék, hogy a magyarságot mél-
tánytalanul érô támadások, rágalmak 
és kritikák kellôképpen legyenek 
kivédve, megválaszolva. Röviden, a 
magyarok érdekképviseletének méltó 
ellátásáról gondoskodnak a Szövet-
ségek. 

E bevezetô után szeretném felkérni 
Dr. Jeszenszky Géza külügyminisz-
ter urat, hogy az Ausztráliai Magyar 
Szövetség nevében hozzá eljuttatott 
javaslattervezetünkre, amely szerve-
zeteink és a magyar külügyminiszté-
rium együttmûködésére tesz javas-
latot, legyen szíves hozzászólni és 
érdemében válaszolni.”

A külügyminiszter úr szabad elô-
adásban hosszasan válaszolt szinte 
minden olyan kérdésre, ami akkor az 
emigrációt érdekelte. Itt most csak az 
együttmûködésre tett utalásait idéz-
zük:

*
Jeszenszky Géza külügyminiszter:
„Meg kell mondanom, hogy nem 

kenyerem az udvariaskodás. Igaz, 
hogy megtanultam réges-régen, hogy 
a régi magyar szónoklásban is a 
captatio benevolentiae, a hallagatóság 
megnyerése fontos kiinduló pont volt, 
ennek meg is van a funkciója, de én 
inkább az ôszinte hangot szeretem, 
tehát azért hangsúlyozom, hogy nem 
a jelenlevô magyarok, vagy esetleg a 
jelen nemlévô, de ebben a memoran-
dum összeállításában közremûködôk 
iránti udvariasság vezérel, amikor azt 
kell mondanom, hogy rendkívül 
jólesô érzéssel olvastam ezt, mert – 
én egy toleráns ember vagyok, és 
meg is szoktam érteni és így mindig 
megértem azt, amikor az emigráció-
ban az elszigeteltségben a jószándé-
kok néha egyfajta naívitást is ered-
ményeznek, olyan gondolatokat, olyan 
javaslatokat amelyek sajnos irreá-
lisak –, most azt kell mondanom, hogy 
ez az emlékeztetô, ami a kezemben 
van, ez olyan minôséget képvisel ami 
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párját ritkítja az emigrációban. Csapó 
Endre megfogalmazásában, Fadgyas 
László az Ausztráliai Magyar Szövet-
ség elnöke jóváhagyásával készült, én 
gondolom, hogy miközben többen is 
résztvettek, gondolatilag egy széle-
sebb kör, ugyanakkor a megfogal-
mazó maga is összegezte azt, ami ha 
így van, hogy egyfajta közös vélemé-
nye az ausztráliai magyar emigráció 
jelentôs részeinek, akkor ez nagyon 
megnyugtató, mert miközben egyér-
telmûen benne van az a nemzeti elkö-
telezettség, szellem, amit a magyar 
kormány is képvisel a legjobb törek-
vése, legjobb szándéka szerint, 
ugyanakkor – még akkor is ha egyes 
pontjaiban nekem más javaslataim is 
lesznek, de – azt kell mondani, rend-
kívül reális, rendkívül józanul szá-
motvet azzal, hogy vannak vágyaink, 
vannak jogos törekvéseink, melyek 
sajnos nehezen realizálhatók, de meg 
kell találnunk azt a pontot, azt a közös 
nevezôt, ami nem csupán a vágyaink-
nak ad hangot, hanem ami egy reáli-
sabb, végrehajtható programot fogal-
maz meg. Ezekután – nem tudom itt 
mindenki ismeri a memorandumot 
(közbeszólások: mindenki megkapta) 
– akkor ez könnyíti a dolgomat, úgy-
hogy azt kell mondanom, hogy egé-
szében szellemével, megközelítésével 
teljesen egyetértek, azzal is hogy 
milyen jól fogalmazta meg az itteni 
emigráció elôtt álló feladatokat, mert 
nagyon sokszor kerültem az elmúlt 
években szembe – kétésfél évig ven-
dégtanár voltam Californiában, Los 
Angeles és környékén rengeteg ma-
gyar szervezet van és nagyon sokak-
kal találkoztam – sokszor kaptam azt 
az elég lehetetlen feladatot hogy vá-
laszoljak, mit tegyen az ottani ma-
gyarság a hazáért. Erre mindig igye-
keztünk választ adni, de én azt látom, 
hogy itt én olyan gondolatokat kap-
tam, amik nemcsak hogy nagyon 
hasonlók az én általam, ha kell, adott 
tanácsokkal vagy ötletekkel. Ugyan-
akkor az alapvetô kiinduló pont min-
dig az, hogy mindenkinek magának 
kell számotvetni azzal, hogy mi az ô 
szakterülete, mire van affinitása, mi-
hez ért, milyen kapcsolatai vannak 
gazdasági életben, erôs író ember, 
egyetemi oktató, sajtóban van, satöb-
bi, tehát mindenki maga kell hogy 
megtalálja azt a területet ahol segít-
het a magyar ügyön. Most a gyakor-
lati intézkedések, a javaslatok – azt 
hiszem az nem igényel külön kom-
mentárt, hogy Magyarországgal, a 
magyarsággal, a Kárpát-medencével 
kapcsolatos ismeretek, azok gyérek 
és azokon javítani kell. Itt most erre 
azt tudom mondani, hogy mi eddig, 
egész a közelmúltig, eléggé tehetet-
lenek voltunk, anyagi eszközök hijján, 
és tulajdonképpen a hazai könyv-
kiadás egyáltalán nem azt a szellemet 
tükrözte, dicséretes kivételektôl elte-
kintve, amit kívántunk. Tehát nem 
volt könnyû azt mondani, hogy mi 
majd küldünk könyveket, idegen 
nyelven kiadunk könyveket, mert a 
magyar haza csak nagyon korlátozott 
mértékben tudta betölteni azt a  fela-
datot amit kötelessége is volna betöl-
teni. Most azonban, ha nem is egy-
csapásra, de gyökeresen új helyzet 
állt elô. Nem csak hogy szabadon 
megválasztott törvényes kormánya 
van Magyarországnak, hanem ez a 
kormány valóban azokat az elveket, 
értékeket képviseli, amelyekben na-
gyon nagy egyetértés van önök között 

és miközöttünk. Ezen túlmenôen esz-
közeink sokkal nagyobbak, magunk is 
most kezdjük fölmérni, hogy mi az 
amit tehetünk. Függetlenül attól, 
hogy a magyar köztársaság gazdasági 
helyzete milyen nehéz, ezzel együtt 
azokat az alapvetô lépéseket, amiket 
itt kívánnak és szeretnének, azokat 
képesek vagyunk megtenni.        Ta-
lán elmondanám, nem is egészen a 
pontokhoz kapcsolódva, hanem mert 
végülis érinti az összes pontot, hogy  
a magyar kormány, ugye ismerjük, 
tizenötmillió magyarért is kíván szót 
emelni, holott természetesen elsôsor-
ban – persze jogilag is és hát lehetôsé-
geiben – is a hazai viszonyokat kell 
hogy javítsa, de mondjuk ezen túlme-
nôen a kisebbségi kérdésben és Ma-
gyarország és a szomszéd népek 
viszonyának kérdésében mit tudunk 
tenni. Elôször is van egy kormány-
programunk, aminek egykét példánya 
itt van a nagykövetségen, és ennek a 
külpolitikai programja, és van egy 
külön fejezete, a kisebbségi kérdés. 
Én azt hiszem hogy ezt teljes mér-
tékben vállaljuk, hogy jó, ezzel a nyil-
vánosság elé álltunk, hisz ez egyfajta 
korlátot is jelent, de én azt hiszem 
hogy azért komoly aggályokat, fenn-
tartásokat ez nem fog támasztani az 
ausztráliai magyarságban sem. Ezen 
túlmenôen ezt a kormányprogramot a 
külügyminisztérium és az összes 
szakminisztérium kötelezôen hajtja 
végre, ennek értelmében cselekszik, 
ez a vezérfonala. Ha ettôl eltérünk, 
számon lehet rajtunk kérni. Kérjék is 
rajtunk számon, vonjanak bennünket 
felelôsségre. Az egy más kérdés, 
hogy egy ilyen programot, ami nem 
csak rövid, hanem közép, sôt részben 
hosszú távú is, egy-két év alatt nem 
lehet végrehajtani, de alapjában véve 
az irányt megadja, és ebben nagyon 
prominens szerepet visz a szomszé-
dos országokban élô magyarokkal 
való törôdés. (...)

(Itt részletes ismertetést kaptunk az 
elszakított területek magyarsága sza-
badabb politika életérŒl, amit kihasz-
nálnak, amit a magyar kormány tá-
mogat.)

A magyar kormány ma nem kívánja 
megfogalmazni a kisebbségi magyar-
ság igényeit, rájuk bízza, mi csupán a 
magyar diplomácia eszközeivel, nem-
zetközi fórumokon is, és hát diszkré-
tebb módon másképpen is igyekszünk 
támogatni ôket. Ezt a támogatást 
megerôsítheti, fokozhatja az emigrá-
ció, és örömmel hallom, hogy az 
ausztráliai magyarság milyen jelen-
tôs, nem csupán propagandisztikus, 
hanem anyagi támogatást is nyújtott, 
különösen az erélyi magyarságnak. 
(...)

Tehát vannak magyarországi szer-
vezetek, és azonkívül a magyar tár-
sadalom továbbra is dolgozik, járják 
a szomszéd országokat, viszik a köny-
veket amelyeket ma már könnyebb 
bejuttatni mint korábban. Ezek volná-
nak az alapelvek, amiket mondani 
kívántam, és most visszatérek a me-
morandumban foglaltakra. 

A magyar könyvkiadás persze 
nagyrészben üzleti alapon áll, de amit 
lehet, a minisztérium tájékoztató for-
májában, a követségeken keresztül, 
az eddiginél sokkal alaposabb tájékoz-
tatást fog adni, és itt azt kell kérnem, 
azt javaslom, hogy mind a jelenlévôk-
nek szól, mindkét oldalnak, hogy  ezt 
a munkát folytassák, és ki kell ala-
kítani azt a  csatornarendszert amivel 

a követségre érkezô egyre gazdagabb 
információs anyag, beleértve a ki-
sebbségi kérdésekre vonatkozó  
tájékoztatót, eljut ahhoz a sok, örven-
detesen sok magyar szervezethez, 
amirôl itt hallottunk.       

Ami a magyar forradalom szere-
pének tudatosítását illeti a világban, 
hát ennek a lehetôségei korlátozottak, 
történelmi munkák errôl újabban 
nem nagyon jelentek meg. Ahogy a 
magyar levéltárak és a magyar tör-
ténészek szabaddá vált tevékenysége 
nyomán lehetséges, ezeknek a kiadá-
sát szintén fogjuk támogatni. Jelenleg 
azért van néhány munka ami nagyon 
jó, legfeljebb nagyon kevés példány 
maradt meg belôle. 

Fölhívom  a figyelmet, talán vannak 
itt akik ismerik is, Magyaródy Sza-
bolcs öregcserkész vezetésével Ame-
rikában van egy nagyon kitûnô moz-
galom, ezek könyveket juttatnak el 
amerikai egyetemekhez, és miután 
ezek e könyvek már nem léteznek, 
vagy kifogytak, ezeket most Magyar-
országon próbáljuk kiadni, ehhez 
megadjuk a szükséges anyagi támo-
gatást, és ezekbôl juttatunk el ide is. 
A hazai könyvkiadásban amennyit 
lehet, igyekszünk érvényesíteni  a 
kisebbségekkel kapcsolatos elváráso-
kat, nemsokára meg fog jelenni a 
külügyminisztérium jelentôs anyagi 
támogatásával nagy példányszámban 
egy olyan utikalauz a szomszéd orszá-
gokban élô magyarsághoz, ami alap-
vetô adataikat tartalmazza, és ugyan-
akkor gyakorlati tudnivalókat is, te-
hát Kocsis Károly és felesége a szer-
zôje, majd a követség is megkapja a 
kellô példányokat, és otthon is ter-
jeszteni fogjuk. Ezzel fölvértekezve 
tényleg a külföldi magyarok és haza-
iak is úgy mehetnek a szomszéd or-
szágok területére, hogy tudni fogják 
hogy hova menjenek és mit találnak 
ott.       

Ami a további történelem-szemlé-
let formálást illeti, hát ezt, amennyi-
re lehet megtesszük, ugyanakkor azt 
is látni kell, hogy nincs irányított tör-
téneti kutatás, legfeljebb támogatás 
van,  mindenesetre amit a politika 
eszközeivel tehetünk, azt meg fogjuk 
tenni.        

A Trianonban elszakított terüle-
tek problémája. Errôl már  érintôleg 
sokat beszéltünk. Én elmondom, hogy 
ezt az egész kérdést hogyan látom, 
milyen lehetôségeket látok. Itt, ké-
rem, hogy vegyék figyelembe azt is 
persze, hogy itt természetesen bará-
tok közt vagyunk, de a magyar köz-
társaság kormánya csak nemzetközi 
jogi felelôsségének tudatában be-
szélhet, és én most nem mint csak 
magyar állampolgár, nem mint füg-
getlen értelmiségi vagyok itt, hanem 
mint a magyar köztársaság külügy-
minisztere. Ezzel együtt azt hiszem, 
hogy az a program amit én mint 
miniszter, kormányomtól feljogosítva 
képviselek, s amelyet munkatársaim 
meggyôzôdésem szerint lojálisan haj-
tanak végre, az olyan amit az emig-
ráció is vállalhat. Lehet hogy valahol 
hozzátesz valamit, de közös célként, 
mondjuk elfogadhatjuk. Röviden ösz-
szefoglalva: nem arról van szó, hogy 
mi akár félelembôl, óvatosságból, 
nem is beszélve arról, hogy felelôtlen-
ségbôl, vagy a nemzet sorsa, vagy a 
kisebbségek sorsa iránti közönbös-
ségbôl politizálnánk. De, Magyaror-
szág kényszer hatásra 1920-ban aláírt 
egy békeszerzôdést, ez ma már lénye-

gében nem érvényes, beleértve az ak-
kor még mindig valamennyire jogo-
kat biztosító kisebbségvédelmi egyez-
ményeket, ezek ma nemzetközi-jogi-
lag már nem érvényesek. A 47-es 
békeszerzôdés az ami meghatározza 
Magyarország területi státusát. Ezt 
egy nagyjából még független, bár hát 
ugye megszállt ország kormánya 
kötötte meg, ez nemzetközi-jogilag 
köt bennünket. Aláírtuk a helsinki 
záróokmányt, és függetlenül attól, 
hogy azt egy nem legitím magyar 
kormány nevében írta alá Kádár Já-
nos és csapata, de nemzetközi-jogilag 
ajánlás, mint erkölcsi  kötelezettség 
érvényes. Ez a határok kérdésében, 
ugye a határok erôszakos megváltoz-
tatását veti el, ezt a nemzetközi köz-
vélemény elvárja tôlünk. Tehát a 
magyar kormány a békeszerzôdések 
és a helsinki záróokmány alapján áll. 
Ebbôl kell kiindulnunk, ezt lehet 
tágítani. Tágítani pedig hogy lehet: itt 
fogom hagyni az ENSz-ben, a közgyû-
lésen elmondott beszédemet, amit a 
román külügyminiszter nagyon éle-
sen megtámadott azzal, hogy ennek a 
beszédnek a fele, egyharmada, a 
kisebbségi kérdéssel foglalkozott. Mi  
valóban ilyen arányban, bár az arány 
lényegtelen, nagyon komolyan képvi-
seljük ezt. Elvünk is és a gyakorlati 
politikai meggyôzôdésünk is az, hogy 
a kisebbségek ügyét elsôsorban az 
emberi jogok körül kialakult nemzet-
közi konszenzusra lehet építenünk, 
de, itt lehetôségünk van arra, hogy 
messze túllépjünk azokon a kereteken 
amiket pár évvel ezelôtt a nemzetközi 
közvélemény elfogadott, nem utolsó 
sorban amik a helsinki zárokmányba 
bekerültek. Az emberi jogok fogalmát 
kisebbségi jogok, mégpedig a kollek-
tív kisebbségi jogok irányába lehet 
tágítani, és erre vonatkozólag jó esé-
lyeink vannak. Különösen Európában, 
az európai hatalmak, és még azokhoz 
hasonló gondolkozású országok, tehát 
Ausztrália, Új-zéland esetében úgy-
szintén.” 

 Itt kérdésekre válaszolt a minisz-
ter, ami ma is érdekes lenne, azonban 
meghaladná a terjedelmet.

*  
Zárószóként Jeszenszky Géza kül-

ügyminiszter az alábbiakat mondta:
„Azt hiszem, minthogy a magyaro-

kat a szónokok nemzetének mondják, 
ennek megvan a szépsége is, hibája 
is. Itt már elhangzottak szép szavak, 
elhangzottak remélem gondolatok is, 
én nagyon sok fontos gondolatot hal-
lottam, úgyhogy én azt gondolom, és 
csak azt tudom megerôsíteni, hogy 
azok a benyomásaim amiket éppen 
például a Memorandum kapcsán is 
szereztem, és a tegnapelôtti esti talál-
kozón Melbourne-ben, ez a kettô, a 
mostani találkozó még inkább meg-
erôsíti – és azt kell mondanom hogy  
nagyon nyugodtan, nagy örömmel 
megyek haza, tudva azt, hogy valóban  
– ha olyan értelemben nincs is Ma-
gyarország számára könnyû út, hogy 
annektálja ôt »Nyugatmagyarország«, 
mint Kelet-Németországot Nyugat-
Németország,  mert nincs a térképen 
ilyen »Nyugat-Magyarország« de a 
lelkekben és fizikailag is van egy  
nyugati magyarság, és ez a nyugati 
Magyarország velünk együtt még 
nagyon sokat tehet azért amit célul 
tûztünk ki. Ahhoz a feladathoz kérem 
továbbra is a bizalmukat, támogatá-
sukat. És köszönöm mindazt amit 
eddig tettek a magyar hazáért!



10. oldal                                                               MAGYAR ÉLET                                          2016. október 13.

Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2016. október 16-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
9.30-tól — 12 óráig vasárnapi iskola a 

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

megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD templom melletti Bocskai 

Nagyteremben, (Watkins St.bejárat) 
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a 

Bocskaiban Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2016. október 16-án 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) 2016.október 16-án 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) 
2016 október 16-án vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

GOLD COAST — ROBINA 
2016.(minden hónap elsô vasárnapján) október du. 

2 órakor Bibliaóra
2016.október 16-án(minden hónap harmadik 

vasárnapján) du. 2 órától Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
és magyar nyelvû játszócsoport 

Istentisztelet után közös ebéd Presbyterian Church Cottesloe Drv. and 
University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján
2016. október  de. 11.30 órától Istentisztelet

és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit. 

vallási megkülönbôztetés nélkül

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

Október 30-án vasárnap de. 11 órától
Reformáció Emlékünnepi Istentisztelet és Úrvacsora Közösség.

A North Fitzroyi Magyar Református Templomban
121 St. Georges Rd Nth. Fitzroy

12 órától ebéd a Templom melletti Bocskai Nagyteremben.

Du. 1 órától közgyûlés a Bocskai Teremben
Szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait a Közgyûlésre.

Október 23-án vasárnap de. 10 órától  koszorúzás 
a Carltoni Temetôben a Magyar Emlékmûnél.

Délelôtt 11 órától Ünnepi Istentisztelet 
North Fitzroyi Magyar Református Templomban.

121 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy

Délelôtt 12 órától ebéd és Megemlékezô mûsor 
a Templom melletti Bocskai Teremben. (Watkins St. bejárat.)

Mindenkit szeretettel várunk.
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HONISMERETI TÁBOR A BOCSKAIBAN
2016. szeptember 29-én csütörtökön megrendezésre került a tavaszi tábor a melbournei Bocskai Központban, amelyen 

több, mint 30 gyerek vett részt. A tábor a  „Kalandra fel, foglald el Magyarországot!’ címet kapta, hiszen az egész nap a 

honi ismeretekre épült. Célunk az volt, hogy a gyerekek átfogó képet kapjanak Magyarország legfôbb jellemzôirôl- 

földrajzi elhelyezkedését, tájegységeit, szokásait, kincseit és kultúráját illetôen. A tábor szervezésében és lebonyo-

lításában négyen vettünk részt, a programot Makkai Márta, a Bocskai Iskola vezetôje mellett két KCSP ösztöndíjas 

társammal és további ösztöndíjasok háttérmunkájával sikerült megvalósítani.

A napot reggeli tornával és rövid áhítattal kezdtük, majd az általános földrajzi jellemzôket vettük át és mélyítettük el 

játékos feladatok segítségével. 

A nap legnagyobb részét a tájegységek részletes megismerése tette ki. Alapkoncepciónk az volt, hogy a gyerekek a 

földrajzi ismeretek mellett a különbözô tájakra jellemzô eseményekrôl, természeti kincsekrôl és az egyéb 

jellegzetességekrôl való ismereteket empirikus módon sajátíthassák el. Ez azt jelentette, hogy a különbözô állomások 

felelôsei elsôsorban nem frontálisan, hanem tapasztalati úton, gyakorlati kivitelezésben és játékos módon adták át az 

ismeretanyagot a gyerekeknek. A gyerekeket 3 csapatba osztottuk, és három különbözô állomáson vártuk ôket: az 

Alföldön, a Dunántúlon és az Északi- Középhegységben. 

Az Alföldön a gyerekek megismerhették az autentikus pásztori életmódot, népdalt énekeltek és megtanulták, hogyan 

kell gulyáslevest készíteni. A Dunántúl bemutatott területei elsôsorban Székesfehérvár, Pécs, a zalai erdôk és a Balaton 

térsége volt. A csapatok tagjai többek között azt is kipróbálhatták, milyen egy vitorlás verseny a Balatonon, illetve 

milyen, amikor korona kerül a fejükre. Az Északi- Középhegység állomása a világörökség részévé kiáltott Hollókôre és 

a világ leghosszabb barlangjába, az Aggteleki cseppkôbarlangba kalauzolta el a gyerekeket. Az állomás legizgalmasabb 

részének számított egy erre a célra épített barlang, amelyben az elôzetesen kihúzott kérdéseikre kellett megkeresniük a 

válaszokat egy zseblámpával.

A tábor zárásaként – és a tanultak összefoglalása gyanánt – a csapatok egy „élô honfoglaló” játékban mérhették össze 

tudásukat. A „küzdelem” a teremben elôzetesen felragasztott Magyarországért zajlott. Amelyik csapat az aznap tanultak 

alapján összeállított kérdésekre a leggyorsabban és legjobb eredménnyel felelt, elfoglalhatott egy magyarországi 

megyét. A megyékért folytatott hosszú harc után végül a lila csapatnak gratuláltunk, a játék végére Magyarország 

legnagyobb részét ôk foglalták el. 

A tábort rendkívül sikeresnek érezzük, a gyerekek egész nap lelkesen és nagy örömmel vettek részt a feladatok 

teljesítésében és a záró játék során az is kiderült, hogy milyen sokat tanultak belôlük!

Hálásak vagyunk, hogy a sok nehézség ellenére a tábort megtarthattuk és, hogy Isten végül nagyon megáldotta a sok 

belefektetett munkát és energiát.                                                                                                                             Plicher Dorka
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Albert László interjúja Dr.Szakály Sándorral, a VERITAS Történetkutató 

Intézet fôigazgatójával (Prof. Dr. habil. Sz. S., az MTA doktora, egyetemi tanár).

tosan tett volna ellene valamit, akár 
valami drasztikusat is. Most utólag azt 
mondani, hogy miért nem így tettünk 
vagy úgy tettünk, ez szerintem nem 
történészi hozzáállás. Szerintem egy 
adott esetben, idôben csak az akkor 
ismert információk alapján lehet dön-
téseket hozni, és késôbb csak az úgy 
hozott döntésekért lehet valakit fele-
lôsségre vonni.

Mit tudtak a zsidó szervezetek veze-
tôi?

Van olyan vélekedés is, miszerint a 
magyarországi zsidóság vezetôi tud-
tak valamennyit a valóságról. Ezt állí-
tólag az bizonyítja, hogy mivel az ese-
ményeket megfékezni nem tudták, 
legalább saját magukat, rokonaikat, 
barátaikat menekítették. Nekem azon-
ban az a véleményem, hogy nem tud-
hatták a valóságot. Az, hogy azok, akik 
megtehették, azok próbáltak menekül-
ni a deportálás elôl, az akkor is érthetô, 
ha nem tudtak semmi mást, hiszen 
elég riasztó lehetett már az is, hogy 
bizonytalan munkatáborokba viszik 
ôket, tehát nyilván megpróbálták leg-
alább sajátmagukat menteni. Itt azt a 
kérdést is meg kell említeni, hogy a 
politikusok közül, kik mikor tudhatták 
meg elôször, mi történik a koncentrá-
ciós táborokban. Vajon ki mikor hallott 
elôször pl. az elhíresült úgynevezett 
auschwitzi jegyzôkönyvrôl, melyben 
két onnan megszökött rab írta le az 
eseményeket. Ebben a témában széles 
az egyet nem értés. Vannak kollégák, 
akik olyan állításokra is hajlandók, 
hogy pl. Horthy már majdhogynem 
akkor tudott mindenrôl, amikor még 
nem lehet holokausztról beszélni. Én 
az ilyen állításokkal nem értek egyet, 
nem látok erre elegendô bizonyítékot.

Horthy tehát egészen Magyarország 
1944. március 19.-i német megszállá-
sáig sikeresen állt ellen Hitleréknek, 
és megvédte a magyarországi zsidó-
kat. Az 1944. március 17-18.-i kless-
heimi Hitler ---- Horthy találkozó után 
(tudjuk, hogy Hitler kérette magához 
Horthyt), és az ország másnapi német 
megszállása után Horthyt azonban két 
komoly ok is kényszerítette arra, hogy 
végre engedjen a német nyomásnak. 
A két ok közül egyik kétségtelenül a 
katonai megszállás volt. De volt egy 
másik ok is, ami annak ellenére, hogy 
igen nyomós, valahogy nem eléggé 
közismert. Hitler ott Klessheimben 
ugyanis megfenyegette Horthyt: ha a 
magyar honvédség ellenáll a megszál-
ló német csapatoknak, akkor „kényte-
len lesz” Magyarország katonai meg-
szállásába bevonni a román, szlovák és 
horvát csapatokat is. Történész szem-
mel hogyan ítéled meg, milyen ha-
tással lehetett ez a fenyegetés az idôs 
Horthyra, és késôbbi döntéseire? Arra 
az emberre, aki egész politikai pálya-
futása alatt a trianoni országvesztés 
korrigálását tartotta a legnagyobb ma-
gyar feladatnak? 

Adolf Hitler már 1943 ôszén --– az 
olasz kiválást követôen –-- utasítást 
adott a Magyarország megszállására 
vonatkozó tervek kidolgozására. (Me-
lyet megelôzött egy másik terv megfo-
galmazása, amely Románia megszállá-
sára vonatkozott volna.) Felmerült, 
hogy román, szlovák és esetleg horvát 
katonai erôt is felhasználjanak a meg-
szálláshoz. A magyar ügyekben szak-
értônek tekintett Edmund Veesemayer 
–-- aki 1944. március 19-e után Magyar-

országon „általános” ---- vagy másként 
nevezve –-- „teljhatalmú” megbízott 
lett, azt mondta, hogy a szomszédos 
országok részvétele Magyarország 
megszállása esetén egy olyan „nép-
frontot” hozhat létre, amiben az illegá-
lis kommunistáktól a nyilaskeresztese-
kig mindenki részt venne. Ettôl füg-
getlenül Horthyt persze lehetett fe-
nyegetni a kérdésben jelzettekkel. A 
találkozón komoly vita alakult ki közte 
és Hitler között. Horthy a lemondását 
emlegette, de végül is kisérôitôl elfo-
gadta azt a tanácsot, miszerint ha a 
helyén marad, akkor ezzel megakadá-
lyozhatja, hogy olyan szélsôséges erôk 
kerüljenek hatalomra, amelyek végsô 
romlásba döntik az országot. Ugyan-
akkor, ha a helyzet változik, államfô-
ként ismét befolyásoló tényezôje lehet 
a politikai életnek. Meg kell jegyezni 
azt is, hogy Hitler ígéretet tett arra, 
hogy bizonyos követelései teljesítése 
után a megszálló erôket kivonják az 
ország területérôl. Mint tudjuk, ezen 
ígéretét nem tartotta be és a kormány-
zó 1944 júliusának elejéig –-- amikor is 
felfüggesztette a magyarországi zsi-
dóság deportálását (akkor gyakorlati-
lag már csak a budapesti létezett) --– 
ténylegesen nem vállalt politikai sze-
repet. Augusztus végén lépett érdem-
ben, amikor a német kívánságra kine-
vezett Sztójay Döme vezette kormányt 
Lakatos Géza kormánya váltotta fel, 
amely kormány elsôszámú feladta az 
országnak a háborúból való kivezetése 
lett (volna).

Szerinted hogyan érezhették magu-
kat a kiugrási kisérletbe beavatott 
magyar politikusok, amikor megtud-
ták, hogy mit mondott a két amerikai 
titkos tárgyalófél, Allan Dulles és 
Royall Tyler az addig Magyarországon 
meghúzódó kb. 825 ezernyi zsidóval 
kapcsolatban Baranyai Lipótnak, ma-
gyar tárgyalófelüknek, amikor az fi-
gyelmeztette ôket: ha a szövetségesek 
bombázni kezdenék Mo.-ot, vagy 
hagynák, hogy Németország megszáll-
ja Magyarországot, akkor a zsidóság 
sorsa megpecsételôdne. A válasz az 
volt, hogy:  „Ebben a háborúban már 
úgyis könyékig véres a kezünk, né-
hány százezer ember ide vagy oda 
nem számítana”.

Talán folytassuk azzal, hogy ennek 
ellenére mire „figyelmeztette” Roose-
velt elnök 1944. június 26-i tiltakozó 
jegyzékében a magyar vezetést: „...Az 
Amerikai Egyesült Államok kormánya 
emlékeztetni óhajtja az illetékes ma-
gyar hatóságokat arra a súlyos megi-
télésre, amellyel az Egyesült Államok 
kormánya a zsidók vagy más kisebb-
ségek üldözését kíséri.....”. Ezek egyér-
telmûen cinikus kijelentések, arról 
árulkodnak, hogy az amerikaiak csak 
saját érdekeiket nézték. Nincs kegye-
lem, nincs jóindulat, nincs megértés. 
Ugyanolyan ez, mint a Japánra ledo-
bott atombombáik ügye, ugye arra is 
azt mondták, hogy nekik csak az 
számít, hogy azok bevetésével --– füg-
getlenül a rombolás és az áldozatok 
nagyságától –-- hány amerikai életet 
mentenek meg. Mi magyarok ezt a lo-
vagiatlan szemléletet sosem vallottuk.

De visszatérve a magyar esemé-
nyekhez, azt meg kell említeni, hogy 
1943. szeptembere óta volt egy megál-
lapodás Magyarország valamint 
Nagy-Britannia –-- és részben az 
Amerikai Egyesült Államok ---- között, 

eseteket. A tény viszont tény marad, 
ha beszélnek róla, ha nem: amíg a 
németek 1944 márciusában meg nem 
szállták Magyarországot, addig itt 
több százezer zsidó élt a németek meg-
szállta európai országokhoz képest 
biztonságban. Ugyanakkor --- 1941 
nyarától --- Európában összességében 
több mint 4 millió zsidót deportáltak 
vagy öltek meg. Ez alatt Magyarorszá-
gon 1944-ig nem történt semmi ilyes-
mi.

Pedig mi is nyomás alatt voltunk. 
Hitler 1943-ban újra vehemensen 
követelte Horthytól Kállay Miklós 
miniszterelnök menesztését, és a ma-
gyarországi zsidókérdés megoldását. 
Ha jól emlékszem, Horthy akkor 
mondta azt a sokat vitatott mondását, 
hogy már mindenüktôl megfosztottam 
ôket, agyon nem üthetem ôket. Na-
most, én ezt úgy értelmezem Horthy 
részérôl, hogy ezzel a kétségtelenül 
túlzó kijelentésével („mindenüktôl 
megfosztottam ôket”) fel akarta érté-
kelni az addig tetteket, hogy védje a 
támadótól a támadottakat. Nem vélet-
len, hogy azok az európai, németek 
megszállt országokban élô zsidók, akik 
megtehették, 1944-ig igyekeztek Ma-
gyarországra szökni. Az sem véletlen, 
hogy angliai és más zsidó szervezetek 
azt kérték, hogy Magyarország fino-
man lavírozzon a németekkel, hogy 
azok lehetôség szerint ne szállják meg 
az országot, mert akkor életveszélybe 
kerülne az itteni mintegy 800 000 fôs 
zsidóság. Nekem az a véleményem, 
hogy a történeti hûség okán a ’44 elôtti, 
de a ’44 utáni magyarországi esemé-
nyeket is ezeknek a tényeknek a fé-
nyében kell szemlélni.

Vannak-e megbízható statisztikai 
adatok arról, hogy hány magyar ön-
kéntes munkavállaló dolgozott a jobb 
kereset miatt a háború alatt bizton-
ságban német hadiipari- és egyéb üze-
mekben, gyárakban, munkatábor-sze-
rû intézményekben? És vajon annak a 
híre, hogy onnan többezer magyar 
munkás küldte haza rendszeresen a 
birodalmi márkát, hogyan befolyásol-
hatta az akkori Magyarországon alko-
tott általános véleményt ezekrôl a 
német munkatáborokról, beleértve a 
német katonai kényszer miatt 1944-
ben beindult zsidó deportálások céljá-
ról és veszélyességérôl alkotott véle-
ményt is? Tehát amikor beindultak a 
deportálások, mennyire tartották azt 
veszélyesnek az emberek, és hogyan 
tájékoztatták a zsidó tömegeket a zsi-
dó szervezetek vezetôi? Éreztek-e 
végzetes veszélyt?

Én nem tudok pontos adatokat a Né-
metországban dolgozó magyarok szá-
máról. Eltérô adatok vannak közkézen. 
Ha jól emlékszem, Fábry Zoltán fil-
met is készített errôl a témáról „Ma-
gyarok” címmel. Azt hiszem, itt egy 
néhány tízezres létszámról beszélhe-
tünk. Az viszont igaz, hogy a küztudat-
ban az volt, hogy a magyarországi 
zsidóságot is dolgozni viszik Német-
országba. Ezeket a dolgokat, az embe-
rek akkori véleményét, cselekedeteit 
nem ítélhetjük meg utólag másként, az 
események utólagos ismeretében. 
Amikor ezt az álláspontomat egyesek 
nehezményezik, akkor én azt szoktam 
mondani: a magyarországi zsidóság, 
melynek a létszámát 800 000-re teszik, 
tehát ha ennyi ember tudta volna elô-
re, hogy mi vár rá, akkor egészen biz-

2014 elején alakult meg a VERITAS 
azzal a deklarált céllal, hogy –-- idé-
zem: „…az elmúlt több, mint másfél-
száz esztendô magyar történései ku-
tatását újra- és átgondolva, harag és 
elfogultság nélkül forduljon a magyar 
nemzet történetében meghatározó je-
lentôségû, nem kevés vitát kiváltó – és 
feltehetôen mindenki számára elfo-
gadható konszenzusos eredményt so-
ha nem hozó –--- események felé”.  A 
VERITAS tehát azon dolgozik, hogy a 
fent említett idôszak azon  jelentôsebb 
történelmi eseményeit, melyeket 
szándékosan vagy nem, de félreértel-
meztek, átírtak, azokat helyre tegye.
Tisztelt fôigazgató úr, kedves Sán-

dor, hogyan érzed: az intézet 2 és fél 
éves fennállása alatt értetek-e el ilyen 
eredményt?

Azt hiszem, ez alatt a 2 és fél év alatt 
már jelentôs eredményeket értünk el. 
Ha csak arra lett volna elegendô, hogy 
–-- mint mondani szoktam ---- egy zöld 
mezôs beruházásként beinduljon ez az 
intézet, talpra álljon, létrejöjjön a 
struktúrája, összeálljanak a munkatár-
sak, kialakuljanak azok a kutatási 
irányok, melyeket a bevezetô kérdés-
ben említettél, az is elegendô lett vol-
na, de mi ennél sokkal többet tettünk. 
Ennek bizonyítására elég, ha valaki 
megismerkedik a honlapunkon --– 
www.veritasintezet.hu ---- található 
anyagokkal. Számos olyan kérdés-kör-
rel foglalkoztunk ugyanis, melyek 
érdeklik a közvéleményt, de ezek nem 
egy esetben olyan kérdések, amelyek-
rôl eltérô vélemények vannak. S ezek 
az eltérô vélemények azért léteznek 
nagyon sokszor, mert az 1945 utáni 
idôszakban eléggé pártos hozzáállással 
közelítettek sok kérdéshez. Ha arra 
gondolok pl., hogy a két világháború 
közti magyar történelmi idôszak, 
melyet az államfôrôl csak Horthy-
korszaknak hívnak, az gyakorlatilag 
---- és egyszerûen fogalmazva ----, 
leöntetett egy nagy vödör fekete fes-
tékkel. Nagyon ritka volt, amikor va-
laki az alól a fekete festék alól kibúj-
hatott akkoriban. Hozzá kell persze 
tennem, hogy a ’80-as években már 
mutatkoztak olyan jelek, miszerint né-
ha lehetett már a feketének egy szürke 
árnyalatával is festeni. Mára pedig ott 
tartunk ---- többek közt a VERITAS 
Történetkutató Intézet munkájának is 
köszönhetôen ----, hogy már a szürke 
különbözô árnyalatait is kezdjük tudni 
használni. Hadd mondjak erre néhány 
gyakorlati példát: mi azt állítjuk a ko-
rabeli források ismeretében, hogy ha 
nem pusztult el 200 000 magyar katona 
a Donnál, akkor senki ne állítson ilyet. 
Ha Magyarország nem üzent hadat a 
Szovjetúniónak 1941. június 27-én, ak-
kor azt se mondjuk. Ha Horthy Mik-
lóst nem az Országház épületében 
„grasszáló” és állítólag másokat meg-
félemlítô „különítményes tisztek”, ha-
nem a legitim és szabad akaratú 
nemzetgyûlési képviselôk választották 
meg, akkor tessék ezt mondani. Véle-
ményem szerint tehát fontos, hogy be-
lássuk: amit az ’50-es és ’90-es évek 
közt tanultunk történelembôl, abból 
sok minden hibás és valótlan, és ezeket 
nekünk igenis újra át kell tekintenünk, 
tisztáznunk, rendbe tennünk. Meglá-
tásom szerint a történelemtudomány 
nem tud egy vagy két esztendô alatt 
végérvényes feleletet adni mindenre, 
ezért még sok idô kell ahhoz, hogy 

minden vitás kérdést megoldjunk, 
vagy közelebb hozzunk egymáshoz. 
De amiben már megbízható ered-
ményt értünk el, azokat az informá-
ciókat minél elôbb be kellene illesz-
tenünk a közoktatásba. Hiszen az ok-
tatás területén dôl el végsô soron, 
hogy nemzedékek hamis, vagy valós 
történelmet ismernek-e meg, hogy 
helyes, vagy helytelen történelem-
szemléletet tanulnak-e meg. Ma is ko-
moly viták folynak e tekintetben a 
közoktatásban, mert nem mindegy, 
hogy valamirôl írnak-e a tankönyvek 
vagy sem, s ha igen, akkor mennyit, és 
milyen hangsúllyal.

Ez az általad az elôbb fekete színû 
korszaknak jellemzett idôszak, az 1939 
és 1945 közötti, a modernkori magyar 
történelem egyik legvitatottabb idô-
szaka. Ebbe az idôszakba esnek a zsidó 
gettósítások és deportálások. Azonban 
hajlamosak vagyunk arra, hogy ezeket 
az eseményeket csak magyarországi 
viszonylatban vizsgáljuk. Vajon mi-
lyen képet kapunk, ha összehasonlítjuk 
ennek az idôszaknak a magyarországi 
eseményeit más országokban történ-
tekkel? Az 1944. elôtti 5-6 évre gondo-
lok.

Ez a terület egy örök vitatéma, az a 
kategória, amire majdnem biztosan 
mondhatjuk, hogy nem lesz egységes 
álláspont a közeljövôben. A kérdés 
persze az, hogy szakszerû vélemények 
ütköznek-e, és a vitázó felek megma-
radnak-e a tudományosság talaján. Én 
---- bár nem vagyok a magyarországi 
zsidóság történetének szakértôje ---- 
az általam ismert feldolgozások és ko-
rabeli források okán úgy látom, hogy 
bár Magyarországon 1938 után megje-
lentek a történetírás és közbeszéd által 
csak „zsidótörvénynek” nevezett tör-
vények ---- melyek kétségtelenül kor-
látozták a zsidóság polgári jogait és 
gazdasági lehetôségeit ----, de a ma-
gyarországi zsidóság az ország 1944-
es német megszállásáig ezen korlátozó 
intézkedések mellett is gyakorlatilag 
életbiztonságban, és részleges vagyon-
biztonságban élt.  Kétségtelen és saj-
nálatos, hogy azok ellen a zsidó had-
kötelesek ellen, akik a törvények sze-
rint fegyvertelen katonai szolgálatot, 
azaz munkaszolgálatot teljesítettek, 
nem egy esetben történtek közvetlen 
parancsnoki, keretlegényi visszaélé-
sek, elitélendô cselekmények. De a 
800 000-es magyarországi zsidóság 
sorsára, helyzetére nem ezek az esetek 
voltak jellemzôek azokban a napok-
ban. 

Ha viszont azt vizsgáljuk, hogy 
ugyanebben az idôben a németekkel 
szövetségesnek tekintett országokban 
(pl. Szlovákia, Románia, Horvátor-
szág), vagy a németek által megszállt 
országokban, illetve területeken (pl. 
Lengyelország, Ukrajna, Franciaor-
szág, Hollandia, stb.) milyen volt az 
ottani zsidó közösségek sorsa, akkor 
azt látjuk, hogy az bizony valóban sok-
kal tragikusabb volt, mint a magyaror-
szági helyzet. A szlovákoknál, romá-
noknál, horvátoknál német jelenlét 
nélkül is voltak komoly deportálások 
és zsidóirtások. Ezek kemény tények, 
és ezekkel szemben, ezeket tompítan-
dó, emlegetnek olyan valótlanságokat, 
hogy pl. a dán király szolidarításból és 
tiltakozásul feltûzte magára a sárga 
csillagot. Nem tûzött az fel magára 
semmit. De sorolhatnánk a hasonló 



miszerint Magyarország megnyitja 
határait és kilép a háborúból, ha a 
nevezett két ország hadereje eléri Ma-
gyarország területét. Tény továbbá, 
hogy ezek az országok, bár hadban álló 
felek voltak Magyarországgal, tényle-
ges katonai tevékenységet nem foly-
tattak egymás ellen egészen a német 
megszállásig. Addig az „angolszászok” 
repülôi átrepültek Magyarország fe-
lett, és nem bombázták azt. A magyar 
királyi Honvédség repülôi, légvédelmi 
csapatai pedig nem lôtték, nem támad-
ták az amerkai és brit légierôk gépeit. 
A másik dolog, ami érdekes, hogy 
ugyanakkor mind a két hatalomnak 
érdekében állt, hogy a nyugati arcvo-
nalról a németek erôket vonjanak ki. 
Ha Magyarországra német csapatok 
vonulnak be, akkor a tervezett partra-
szállás esetén nekik ott kevesebb né-
met erôvel kell szembenézniük. Ôk 
ugyanis már a nyugati partraszállást 
tervezték, abban gondolkodtak. Az ô 
számukra tehát nem a magyarok vagy 
a nálunk meghúzódó zsidó közösség 
sorsa számított, hanem szigorúan csak 
a saját katonai érdekeik. Errôl ---- az 
angolok és amerikaiak felelôsségét is 
felvetô ---- témáról nemrégiben érde-
kes könyvet jelentetett meg Borhi 
László történész kollégánk, Nagyhatal-
mi érdekek hálójában címmel.

Néhány mondatban légy szíves, is-
mertesd velünk Horthy és Szálasi 
viszonyát. Igaz az, hogy Horthy több-
ször is utasítást adott Szálasi moz-
galmainak a megfigyelésére, ellehetet-
lenítésére, feloszlatására, újságuk be-
tiltására, sôt, magát Szálasit is bör-
tönbe csukták már a ‘30-as évek vé-
gén? Mert ha ez, és a fentiek igazak, 
akkor hogyan tudja bárki is tiszta 
lelkiismerettel összemosni, egyformán 
súlyozni Horthy és Szálasi szerepét a 
magyar zsidóság sorsában?

Én azt gondolom, hogy a két személy 
szerepét nem lehet összemosni. Szálasi 
számos esetben nem tartotta be a ko-
rabeli törvényeket, és aki a törvé-
nyekkel szembe megy, az bûncselek-
ményt követ el, ami lehet politikai 
bûncselekmény is. Ha jól emlékszem, 
az 1921. évi III. törvénycikk mondta ki 
azt, hogy aki a társadalmi és állami 
rend erôszakos úton való megváltozta-
tására törekszik, az büntetendô. Errôl 
a törvényrôl azt mondták egyesek, 
hogy a kommunisták ellen hozták, de 
Szálasi esete a jó példa, hogy ez má-
sokra is érvényes volt,  más, nem kom-
munista mozgalmakra is alkalmazták. 
Persze azt is látnunk kell, hogy a nem-
zetiszocialista mozgalmak, pártok, 
melyek aztán nyilaskeresztes párttá, 
Hungarista mozgalommá alakultak, 
programjaikba olyasmiket is belevet-

tek, amivel sok ember szemében nép-
szerûekké váltak. Próbálták meglova-
golni pl. a szociális elégedetlenséget, 
azt hangoztatták, hogy Magyarország 
szociális berendezkedése elavult, ami-
vel sokan egyet is értettek. Gömbös 
Ernô –-- Gömbös Gyula néhai minisz-
terelnök fia –-- a nyilas-hungarista 
hatalomátvétel után Szálasi szárnyse-
géde, pedig azért lett ’44-ben hunga-
rista, mert úgy látta, hogy akkor az 
volt az egyetlen politikai erô, amely a 
végsôkig ellen fog állni a vörös terjesz-
kedésnek.

Szálasi egyébként kultikus figurának 
tekintette Horthyt, és ezért tisztelte. 
Ennek ellenére, és Szálasi számos pró-
bálkozása ellenére is, Horthy csak 
egyszer fogadta Szálasit, s akkor is 
igen rossz véleményt alakított ki róla 
magának. De azt azért nem gondolom, 
hogy Horthy adta volna ki az utasitást 
Szálasi letartóztatására a ‘30-as évek 
végén. Ez inkább azért történt, mert 
mint már említettem, egyszerûen üt-
között a fennálló törvényekkel, amit 
Szálasi folytatott. Az is tény, hogy több 
katonatiszt, fôleg Szálasi évfolyamtár-
sai közül komolyan vették Szálasit, 
mert tehetséges vezérkari tisztnek 
tartották. De tény az is, hogy ezeket a 
tiszteket legalábbis ’44. tavasza elôtt 
ezért el is távolították a honvédségbôl, 
mert a hivatásos állomány nem foly-
tathatott politikai, pártpolitikai tevé-
kenységet. De választhatók sem vol-
tak, és nem is választhattak.

Összefoglalva tehát, semmiképp nem 
lehet összemosni a két történelmi sze-
mélyiség szerepét, még a zsidó depor-
tálások lefolyásának szempontjából 
sem. Horthy kormányzóságának utol-
só hónapjaiban német követelésre és 
nyomásra a szuverenitását elvesztett 
országban elindultak a deportálások, 
amit a kormányzó, amikor alkalma 
nyílt rá, igyekezett leállítani, sajnos 
csak részsikerrel. Szálasi idejében ez 
másként történt, ô nem erkölcsi, ha-
nem nemzetgazdasági szempontokat 
nézett, azt mondta a németeknek, hogy 
a magyarországi zsidók magyar állam-
polgárok, ezért elsôsorban saját orszá-
guknak tartoznak munkával. A néme-
tek csak nehezen tudták meggyôzni, 
hogy „adja kölcsön” ôket nekik „dol-
gozni”, amit azzal indokoltak, hogy a 
német gyárak, hadiüzemek termékeire 
végsô soron a magyar államnak és 
haderônek is szüksége van. De Szálasi 
miniszterelnöki/nemzetvezetôi idôsza-
ka alatt történtek más olyan esemé-
nyek is, pl. fosztogatások, tisztogatá-
sok, melyek Horthy idején nem vol-
tak.

2016. szeptember, Budapest.
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Népzene oktatás
Azok a személyek akik szeretnének a magyar népzene 

terén fejleszteni képességeiket 3 és 4 húros brácsán, 

nagybôgôn, erdélyi tangóharmonikán 

(nem lakodalmas, nem keringô, nem tangó stílus),
tehát a magyar népzenei stílus kísérô hangszerek 

elsajátítása irányában, kérem jelentkezzenek 

Sinka Imrénél vagy Szabó Endrénél a következô 

telefonszámokon.

Sinka Imre 0413 423-130  Szabó Endre 0418 378-620 

Az oktatást a magyar állam KCSPs program 
keretében Bobár Zoltán oktató fogja vezetni. 

A program december 9-ig. tart hivatalosan. 

Hangszer szükséges. 

Nyelvújítóként is jelentôset 
alkotott az egyetemalapító 

Pázmány Péter

Négyszáz évvel ezelôtt, 1616. szep-
tember 28-án nevezték ki esztergomi 
érseknek Pázmány Pétert. Az év-
forduló alkalmából Erdô Péter bíboros, 
esztergom-budapesti érsek elôdjét 
méltatva elmondta: Pázmány mun-
kásságában szerves egységet alkot az 
író, a prédikátor, a nyelvújító, az egye-
temalapító és a fôpásztor.

Erdô Péter kiemelte: Pázmány Péter 
nemcsak íróként volt jelentôs, hanem 
mint a magyar nyelvû irodalom és 
könyvkiadás inspirálója és támogatója 
is. Mindazt tehát, amit szerzôként 
megalapozott, egyházi vezetôként, a 
kulturális és tudományos élet szer-
vezôjeként sikerült szélesebb körben 
is megvalósítania. Pázmány rengeteget 
tett az oktatásért: 1623-ban Bécsben 
papnevelô intézetet alapított (Páz-
máneum), majd 1635-ben Nagy-
szombatban létrehozta az elsô olyan 
magyar egyetemet, amely évszá-
zadokon keresztül folyamatosan mû-
ködött és Magyarország egyetlen 
egyeteme volt - ismertette a bíboros.

Erdô Péter kitért Pázmány jelentôs 
nyelvújító munkájára is. Mint mondta, 
az egykori bíboros fô mûve, az Isteni 
igazságra vezérlô kalauz három 
kiadása között alig telt el néhány 
évtized, a szövegek mégis igen 
jelentôsen eltérnek egymástól. E 
gyors nyelvi fejlôdés magyarázza, 
hogy míg az elsô kiadás (1613) szövege 
még a Halotti beszéd nyelvezetéhez áll 
közelebb, a harmadik - Pázmány által 
alaposan átdolgozott, korrigált - szö-
vegváltozat (1637) már a mai olvasó 
számára is szinte akadálytalanul ol-
vasható. Emellett a jezsuita Pázmány 
érseksége idején is mindvégig szoros 
kapcsolatban maradt a magyarországi 
jezsuita mûhellyel, az elsô teljes ma-
gyar nyelvû katolikus Biblia for-
dítójával, Káldi Györggyel és társaival. 
„Támogatta munkájukat, és ezzel az ô 
tevékenységüket is beleillesztette ab-
ba a megújulási programba, amit ma-
ga elé tûzött” - fogalmazott a bíboros.

Erdô Péter felidézte: Pázmányt már 
érseki kinevezése elôtt megbecsült 
teológusként és egyházi diplomataként 
tartották számon, élvezte az uralkodó, 
II. Mátyás bizalmát, 1607-tôl pedig 
elôdje, Forgách Ferenc esztergomi 
érsek gyóntatója és lelki vezetôje volt. 
Minden adott volt tehát, hogy ô 
kövesse az 1615 októberében várat-
lanul elhunyt Forgách Ferencet a prí-
mási székben. Ennek ellenére kine-
vezését több dolog is késleltette. Ezek 
közül az egyik, hogy a jezsuita rend 
szabályai tiltották a tagoknak fôpapi 
vagy más méltóság viselését. Ezért a 
püspöki kinevezés elfogadásához egy 
jezsuitának vagy külön pápai fel-
mentésre volt szüksége e tilalom alól, 
vagy - ugyancsak pápai engedéllyel - 
át kellett lépnie egy másik rendbe, 
esetleg világi pappá kellett válnia. 
Pázmány Péter a - Magyarországon 
kevéssé ismert - szomaszkus rendbe 
kívánt átlépni, és ehhez engedélyt is 
kapott V. Pál pápától. A legújabb ku-

tatások szerint azonban érseki kine-
vezése már azelôtt megérkezett, hogy 
a szomaszkus rend teljes jogú tagjává 
vált volna, így esztergomi érsekként 
és bíborosként is jezsuita maradt - 
tette hozzá Erdô Péter. 

Pázmány Péter 1570. október 4-én 
született Váradon református nemesi 
család gyermekeként. A katolikus val-
lással feltehetôen édesapja, Pázmány 
Miklós második felesége, a katolikus 
Toldy Borbála ismertette meg. Ta-
nulmányait Váradon kezdte, 1583-tól a 
kolozsvári jezsuita kollégium növen-
déke volt, 1588-tól pedig már a rend 
novíciusa Krakkóban. Bécsben böl-
cseletet, Rómában teológiát tanult. 

1596-ban szentelték pappá, ezt köve-
tôen Grazban, Vágsellyén, Kassán, 
majd ismét Grazban tanított.

Forgách Ferenc kérésére 1607-ben 
visszatért Magyarországra, és átvette 
az ellenreformáció irányítását. Hír-
nevét szenvedélyes hangú vitairataival 
alapozta meg, számos református fô-
úri család az ô hatására rekatolizált. II. 
Mátyás király 1616. szeptember 28-án 
nevezte ki esztergomi érsekké. Ezt 
egy hónap múlva a pápa megerôsítette, 
az ünnepélyes felszentelésre 1617. 
február 26-án került sor Prágában. 
VIII. Orbán pápa 1629-ben bevá-
lasztotta a bíborosok testületébe. Páz-
mány Péter 66 évesen, 1637. március 
19-én halt meg Pozsonyban.

Oszlopszent
„Megyek a városban és lépten-nyomon hazug gyûlöletkampány-plakátokba 

futok. Ennyi pénzt elkölteni? Hol vannak a menekültek? SEHOL. Lesznek-e 
valaha? Innen a magyarok is menekülnek, ember. Szíriában háború van. Ha 
otthon marad, az biztos halál…” Ízelítô egy facebookos sivításból, melyre 
véletlenül bukkantam. Sok ilyen van. Mondják – a Caps Lock billentyût el nem 
engedve. Ennek az illetônek is bôven idézhettem volna a soraiból.

Az gyûlölet, hogy az ember nem enged be a hazájába agresszív, ôrjöngô bû-
nözôket? Az ilyen a lakásába beengedi vajon? Az gyûlölet, ha az ember ketté-
választja a MI és ÔK fogalmakat, a MI érdekünk meg a NEM a MI érde-
künket?

Ha valaki nem tud különbséget tenni a mi érdekünk és az ô érdekük közt, az 
életképtelen. A biológia szerint az ilyen kihal. Adja meg a címét – mondanám 
neki –, ma önnél vacsorázok. Kérek egy új cipôt, bôrkabátot, és szeretném az 
elsô kiadású 100 kötetes Jókai összest. Meg költôpénz. Mivel ön szerint nincs 
különbség a mi érdekünk meg az idegen érdeke közt, ezt elvárom, különben ön 
gyûlölködô.

Minden bizonnyal elzárkózna. Megnéztem az adatlapját. Harmincas évei 
végén járó, vezetô beosztású, egyedülálló nô. Család, gyerek nélkül. És magára 
– meg ránk is – zúdítana egy tömeget, mely ôt a puszta létéért gyûlöli. 

Gyûlöli és elpusztítaná, ha tehetné. Mi az, hogy nô létére vezetô? Hogyhogy 
nincs férje és gyereke? Ez elegendô a megkövezéshez. És nem érti, mert ennek 
a családja az eszme. Világpolgár. Nemzeti kötôdése nincs. Gyereke se. Egy 
dolgot félt, babusgat, megszállott rajongással. A kis ideológiáját. Ami annyira 
életellenes, annyira semmi köze a valósághoz, mintha ma valaki azt mondaná, 
nem fürdök tíz évig, mint Szent Katalin, vagy felmászok egy oszlopra, nem 
jövök le évekig, s ettôl majd megtisztulok. Ezt így hívták: oszlopszent. A 
szabadság ideológiájában hívô nô meg az oszlopszent realitása megegyezik.

Jaj, nem. Az oszlopszent csak magát teszi tönkre. Az ilyen meg minket is.
Pozsonyi Ádám

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 

Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.

Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.
Ausztrália és New Zealand fehatalmazott forgalmazója.

Telefonon István: 0407 683-002 vagy (03) 9439-7067
Lower Plenty Vic. 3093 Australia 
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KRÓNIKA
A csábító illatok oda csalták az éhes 
kiváncsiskodókat ahol sült a lángos, 
kolbász, kürtös kalács, fôtt a gulyás, 
hogy a többi ételt ne is soroljam, (ked-
ves olvasók, hely hiányában az újság-
ban) mert túl hosszú lenne a sor. 
Hamar kiválasztottam egy adag töl-
töttkáposztát, na meg egy brassóit. 
(Mert ugye férjemre is gondoltam.) A 
káposztából vittem haza, a dobozt ami-
be bele tették úgy szorítottam magam-
hoz mint anya gyermekét. Jaj, le ne 
essen, mert akkor el kelle búcsúznom 
a káposztától még mielôtt kihülne, s 
mi lesz a másnapi ebéd?

Jóllakottan vissza siettem a színházte-
rembe, ahová a változatos program 
csalogatott amely megállás nélkül 
pergett. Táncok --- KCSP  folk dancing 
együttes, majd késôbb Tulip Hunga-
rianfolk danc groupe, aztán ének – 
Molnár Judit, Balázs Èva, valamint 
Nyilas Edina elôadásában. Aztán 
megint tánc... S nem is akár milyen. A 
Moulin Rogue mûvészei ihlették meg 
Major Margitot aki ez évben is vál-
lalta a koreográfus szerepét. Betaní-
totta a fiúkat –-- volt néhány szakállas 
is közöttük --- és fergeteges kán-kánt 
jártak a színpadon. S amikor a han-
gulat a teremben már forró volt, akkor 
egyszer csak bellépett a színpadra a 
Rajkó együttes. Hát igen, szépen 
felnôttek a rajkók. S ahogy nôttek, úgy 
lettek egyre híresebbek, mûvészetük 
elérte a csúcsot. Olyan csodálatos 
összhangban játszanak, hogy az utá-
nozhatatlan. S amikor valamelyik 
hangszer szólista lesz, akkor szinte 
eláll a hallgató lélegzete. Legaláb is én 
így éreztem. Milyen jó, hogy eljöttek a 
festiválra, mert muzsikálnak sok he-
lyen a nagyvilágban. Elfoglalt zené-
szek. A siker sosem marad el. Itt a 
Gold Coaston megrendezett fesztivá-
lon sem! Lelkes közönség fogadta ôket 
nagy tapssal, s néha kurjongatással is, 
úgy ahogy illik. A közönség elég nem-
zetközi volt. Ami azt jelenti, hogy más 
nyelven beszélôek is érdeklôdnek a 
magyar kultúra iránt. Ezt jó tudni. S a 
zene nyelvén egyek lettünk.

Még mielôtt befejezem soraim, sze-
retnék elnézést kérni azoktól akinek 
nevét nem említettem meg, akik szin-
tén nagyszerûen hozzájárultak a kul-
túrális program sikeréhez. S nagy 
köszönetet érdemelnek a szakácsok, 
cukrászok, ital árusok, akik kora reg-
geltôl ott álltak az üvegek, kondérok, 
grillek mellett. A jó hangulathoz 
nélkülözhetetlen személyek, mert tele 
hassal mindjárt jobban érzi magát az 
ember, szebbnek látja a világot. A 
fesztivált!

Utólag  sok-sok köszönetet mondok a 
Gold Coasti Magyar Egyesület vezetô-
inek, akik fáradhatatlanul dolgoztak 
azon, hogy több száz ember egy remek 
napot tölthessen el közösen.

U.i. A belépés ingyenes volt! Így 
aztán ne reklamáljon senki semmit.

(Ez az cikkirónának a megjegyzése.)

Ibolya R.
A Brisbane-i Rádió 

véleménye
Harmadik alkalommal vettünk részt 

a gold coast-i Hunarofestivalon, mint a 
helyi magyar rádióállomás. Maga a 
fesztivál története és három évre ter-
jed ugyanis az elsôt a jubiláló, huszonöt 
éves Gold Coast-i Magyar Egyesület 
szervezte. Az esemény fô célja nem 
csupán az volt, hogy össze hozz a helyi 
magyarokat, hanem , hogy láthatóvá 
váljon a gold coast-i ausztrál közösség 
számára. Azt hiszem harmadik évre 
valóban jelentôs  nemzetközi tömeget 
vonzott a színvonalas program, de 
leginkább az Ízletes magyar ételstan-
dok. Az Albert Waterays Park és Hall 
harmadszorra adott otthont ennek az 
események szeptember 4-én.

Amikor megérkeztünk rádiós kollé-
gámmal, Bolla Attilával, nem volt 
hiány az izgalomban. A színpad han-
gosításáért felelôs szakember nem ér-
kezett meg idôben és hiába érkezett 
meg, nem volt nála ami mediálta volna 
a hangokat: egy laptop. Természetesen 
ez is rendezôdôtt, mindössze egy kis 
késéssel kezdôdött a fesztivál megnyi-
tója. Ez a csúszás alkalmat adott arra, 
hogy a Rajkó zenekar prímásával 
beszélgessek ausztráliai körútjuk to-
vábbi állomásáról, a nemzetközi és 
magyar  közönséggel kapcsolatos ta-
pasztalatairól. A Kôrösi Csoma Prog-
ram ösztöndíjasai Sydney-bôl, Perth-
bôl és Queensland-bôl összesen másfél 
órás néptánc bemutatóval készültek, 
így ôket is ki tudtam vallatni auszt-
ráliai munkáikról, további terveikrôl, 
mielôtt megnyitották az ünnepi mû-
sort.

Honnan járják, honnan hozták, hon-
nan-e mozdulatország? --– kérdezhet-
nénk Kányádi szavaival és a közön-
ség kivételes svédasztalban részesül-
hetett a különbözô magyar tájegységek 
táncaiból háromszor félórás mûsor-
ban. A Rajkó zenekar Danyi Zoltán 
vezetésével cigányzenekarra hangsze-
relt klasszikusokat, népdalokat játszott 
két alkalommal is és a mûsoruk egyik 
fénypontja volt, amikor Molnár V. 
Judit operaénekest kísérték magyar 
operett dalokból készült csokorral. 
Nyilas Edina, musical színész már 
tavaly is fellépett a fesztivál mûsorban, 
így idén is hallottunk több szólót is-
mert musical-ekbôl. Összeállításának 
végét Molnár V. Judit megjelenése 
„zavarta meg”, aminek eredményekép-
pen a két világháború queenslandi 
közötti és az azt követô évtizedek 
szerzeményei hangzottak el az ad hoc 
duótól.  Zenei stílusokban késôbb sem 
volt hiány hallhattunk dzsesszt, klasz-
szikus gitárjátékot, egy lengyel rock 
együttes basszusait. Aki a fegyelmet 
kedvelik azok kung fu és karate be-
mutatót nézhettek a zenei mûsorok 
szüneteiben.

A színpadra azonban nemcsak pro-
fesszionális táncosokat vagy zenésze-

ket engedtek fel. Több hónapja készült 
meglepetés a queenslandi vállalkozó 
kedvû férfiak szervezsésben, és ami-
kor kán-kán ruháikban a színpara 
léptek, meg sem lehetett ôket ismerni. 
Ez a tény és a pikáns elôadás nagy 
derültséget keltett a közönség köré-
ben, és még egy csipkés alsónemû is 
elrepült a nézôk irányába.

Kint ugyan nem voltak elôadók, de 
minden más, ami szem szájnak ingere. 
A különféle pörköltek: ôz- , pacal-, 
marha-, csirke- házi nokedlivel, kol-
bász, kürtôskalács, és különféle házi 
sütemények. A késô délutáni órában is 
még sorban állt a mindig éhes közön-
ség Joó Gábor méltán népszerû lán-
gosához. Még a vegetáriánusok sem 
maradtok hoppon ugyanis lecsót is 
lehetett választani a rengeteg féle étel 
közül.

A Gold Coast-i Magyar Egyesület 
vezetôje Kerekes Samu és felesége 
Horváth Gyöngyi fáradhatatlan szer-
vezése, az általuk lelkesített önkéntes 
csapat nélkül sosem jött volna létre ez 
tartalmas esemény, ahol nemcsak rég 
nem látott barátok látták egymás 
viszont, de újak is szövôdtek. Még 
Melbourne-bôl is érkezett egy teljes 
busz, akik a következô alkalmat sem 
szeretnék kihagyni. Másnap nemcsak 
az asztalok pakolását követô izomláz 
emlékeztetett a fesztiválra, hanem a 
mûvészileg tartalmas mûsor és a sok 
izgalmas elôadó és látogató emléke az 
elkészült interjúk formájában. Kö-
szönjük még egyszer ezt a napot.

Fekete Ilona 
4EB Magyar Rádió Brisbane

A Hungaro Fesztivál után
Igen, az idén is megcsináltuk!  

Elfáradtunk mindnyájan. A Gold Co-
ast-i Magyar Egyesület vezetôsége is 
és a 80 önkéntes segitô is! Viszont 
megérte, mert a célunkat elértük. 

Egyre többen jönnek el a Hungaro 
Festiválra, igy egyre több ember ehet 
az ételeinkbôl, ihatja a sörünket, gyö-
nyörködhet a néptáncunkba, népze-
nénkbe, fellépôink mûvészetébe, nép-
mûvészetünkbe, kultúránkba. Mind-
ezekre büszkék vagyunk, ezért hoztuk 
létre ezt a hatalmas munkával járó 
fesztivált! Itt szeretném megköszönni 
a nyilvánosság elôtt a vezetôségünk 
támogatását, munkáját és annak a 80 
embernek a fantasztikus segítô kész-
séget, fizikai munkát, amit a nap sike-
re érdekében évrôl-évre a közösségnek 
adnak ajándékba! A finom magyar 
ételeket most 1200 emberre készítet-
tük. Balogh Sándor- birka és marha 
pörköltet, Országh Lajos- vad pörköl-
tet, Bodó Timea és Laci- pacalt, 
Czeglédi Tamás- csirkepaprikást és 
gomba pörköltet, Osztopányi Éva- 
lecsót és borsó pörköltet, Csortos 
Sándor kolbászt sütött, Csiki Józsi és 
Matisán Ági-lángost sütött, Molnár 
Ilona-töltött káposztá fôzött, Byer 
Mariann és Attila-kürtös kaláccsal 
támogattak bennünket, Bakné Bacsa 
Adrien és Szabóné Egyedi Andi 
voltak a kévémesterek, Jó Gábor-
lángost és kürtöst sütött. Jó Gábor 
szerencsére minden szombaton Bris-
bane-ben a Davies park West end-I 
piacon süti a magyar konyha remekeit 
az emberek nagy megelégedésére!
Találkozunk a következô fesztivá-

lon. Hálás köszönettel: 
Horváth Gyöngyi 

a Gold Coast-i 
Magyar Egyesület Program 

szervezôje, fesztivál szervezô

Hungaro Fesztivál –- 
a színfalak mögül

(Folytatás)
A szervezôk közül tényleg mindenki 

az utolsó sejtjéig kimerült, hiszen több 
hetes, sôt, több hónapos munka egy 
ilyen színvonalas és hatalmas feszti-
vált összehozni. Ha csak ezt a konkrét 
napot nézzük, már az önmagában 
rengeteg energiát és kitartást kíván, 
de erre rátesz nagyon sok lapáttal az 
eseményt megelôzô hosszantartó 
megfeszített, kíméletlen tempójú fá-
radozás. Ausztráliai pályafutásom 
legnagyobb élménye volt a fesztivál, 
és éppen emiatt a rengeteg befektetett 
munka miatt. Az érzés, hogy ’Ezért 
megérte!’, elûzi minden korábbi fe-
szültség, kimerültség emlékét. Ezen-
felül, természetesen annak is nagyon 
örültem, hogy együtt lehettünk az ösz-
töndíjasokkal, hiszen a sok-sok közös 
munka során rengeteget nevettünk, 
olyan élményekkel és tapasztalatok-
kal gazdagodtunk, amik (engem bizto-
san) egy életen át elkísérnek. Nagyon 
hálás vagyok, hogy részese lehetettem 
a Hungaro Fesztiválnak!

/Bartos Krisztina/
Festivál, festival...!

Néhány gondolat egy látogató részé-
rôl.

Hát igen, volt ez évben is... már 
harmadik alkalommal! Ès sikeres! 
Férjemmel, Rodolph Ratimannal 
erre az alkalomra utaztunk a Gold 
Coast-ra Numeából, Új-Kaledóniából.  
Amikor véget ért a nap feltettem a 
kérdést: lesz-e újból 2017-ben? úgy 
gondolom a kérdés jogos, mivel ren-
geteg munka egy ilyen egész napos 
esemény megszervezése, megrende-
zése. De lehet, hogy amikor már a 
székek is helyre lettek téve a színház-
teremben, Kerekes Samuel és Hor-
váth Gyöngyi fejében már mocorog-
tak az újabb gondolatok a következô 
évet illetôen?

Na de visszatérek erre a szép vasár-
napra amikor a Magyarok Istene 
velünk volt, mert ragyogott a nap. 
Mind annak ellenére, hogy az elôzetes 
idôjárás jelentés e téren nem volt 
biztató. Az érdeklôdôk már 10 órától 
kezdték elfoglalni a legjobb helyeket a 
nézôtéren és kaptak ízesítôt a prog-
ramból. A fehér abrosszal leterített 
asztalnál foglalt helyet Gold Coast 
porgármestere Tom Tate, úgyszintén 
Gruber Attila magyarországi követ, 
valamint Dr. Kovács Lôrinc queens-
landi tiszteletbeli magyar konzul. 
Elhangzottak a beszédek a hivatalos 
vendégek részérôl, akik méltatták az 
eseményt. Késôbb Kerekes Samuel, a 
Gold Coasti magyar egyesület elnöke 
köszöntötte a vendégeket.
S még bennt nagyban ment a 

mûsor...
A szabadban a nyüzsgés, érdeklôdés. 



05:25 Öt kontinens
05:50 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Öt kontinens
09:20 Világ 
09:45 Summa
10:05 Református riportok
10:35 Unitárius magazin
11:10 Angol nyelvû hírek
11:20 Magyar elsôk (2004)
Az elsô magyar betyár- 

Angyal Bandi A betyárélet 
elsô és meghatározó figu-
rája volt.  A mûsorból meg-
tudhatjuk kik is voltak a be-
tyárok, és milyen társadal-
mi rétegekbôl kerültek ki.
11:40 Szerelembôl nôsül-

tem (1937) Magyar romanti-
kus film  (ff.)  Lili és Péter  
Szumátra szigetén kötött 
házasságot. Itthon, Magyar-
országon aztán kiderül, nem 
fogadják el az ottani házas-
ságlevelet, így újból meg 
kell tartani a szertartást. 
13:00 HÍRADÓ
13:20 Médiaklikk 
13:40 Ízôrzôk (2016)
Mezôtárkányba az ott élôk 

kedves meghívására láto-
gattunk el az Ízôrzôk mû-
sorával, és bizony nem 
bántuk meg, mert vendég-
fogadóink legendás vendég-
szeretetét, odafigyelését a 
forgatás során mi magunk 
is érezhettük.
  14:15 Öt kontinens

  14:45 Itthon vagy!
  15:10 Roma Magazin
  15:40 Domovina
  Szlovák nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:10 Hogy volt?! (2014)

 Az 1983-as év tévémû-   
soraiból
  17:10 Az én ’56-om (2016)   

Rendezte: KázsmérKálmán
17:20 Család-barát

  19:00        Kívánságkosár  
válogatás   Felidézzük a 
nagy múltú mûsor legjobb 
pillanatait.
20:00 Hogy volt?! (2016)

 Lukáts Andor felvételeibôl
21:00 HÍRADÓ

  21:30 Maradj talpon!
  22:30 Ridikül
Nôi talkshow a Dunán
Mûsorvezetô: Dióssy Klári
23:25 Kulturális Híradó

23:55Mindenki Akadémiája
  00:25     Munkaügyek - Ir-
Reality show (2014)
   Átszervezés
„100 éves a munkaügy” 

ünnepséget szerveznek On-
dék annak ellenére, hogy az 
eseménynek egyáltalán 
nincs valóságalapja.
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

 01:30 Hogy volt?! (2014)   
Mûsorvezetô: Radványi 
Dorottya, Nagy György
02:25Szerelembôl nôsültem  

1937 Magyar romantikus 
film  (ff.)  Az  elfoglalt férj  
üzleti tárgyalásai miatt 
lekésik az esküvôrôl. Az  
asszonyka megsértôdik, és 
hazaköltözik a papához. 
03:35 Ízôrzôk (2012)
          Ôrség Dunántúl
04:05 Hogy volt?! (2016)       

05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

2016. október 13. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Október 17. hétfô Október 18. kedd Október 19.  szerda

Október 20.  csütörtök

Október 21. péntek Október 22.  szombat Október 23.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Térkép
09:20 Család és otthon
09:45 Minden tudás 
10:10 Evangélikus riportok
10:35 Református ifjúsági 

mûsor
10:45 Metodista ifjúsági 

mûsor
10:55 Ortodox ifjúsági 

mûsor
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Világörökség
Portugáliában  A Szent Je-

romos Kolostor A világ 
egyik legszebb kolostora 
valóságos diadalkapu, mely 
a magasságost hivatott 
dicsôíteni.
11:45 Csillagûzött szeretô 

(1979)  Magyar tévéjáték 
Kern András egy kirúgott 

újságíró, letartóztatása után 
elmeséli annak a nyolc nôi 
holtestnek a történetét, 
amelyeket elásott a garázs 
mellé, és vagy igazat mond, 
vagy hazudik...
13:00 HÍRADÓ
13:20 Életkor 
13:45 Térkép
14:20 Magyar gazda
14:45 Srpski Ekran
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:15 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:45 Útravaló
16:05 Hogy volt?! (2014)
Az 1984-es év tévémû-

soraiból
  17:05 Az én ’56-om (2016)
17:15 Család-barát

  19:00            Kívánságkosár 
- válogatás
 20:00 Dallamról dallamra

Testamentum - Klasszikus 
kabaré dalok
20:25 Dallamról dallamra

Világsztárok Budapesten - 
Vendégünk Bánki Iván 
rendezô
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

Rendezte:Kázsmér Kálmán, 
Lakatos András
22:30 Ridikül
Mûsorvezetô: Dióssy Klári
23:25 Kulturális Híradó 

(2016)
23:55MindenkiAkadémiája     

  00:25         Munkaügyek - Ir-
Reality show (2015)
 A szakigazgatási szerv
 00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?! (2014)
  02:25 Csillagûzött szeretô 
(1979)    
03:30 Ízôrzôk (2012)

 SzentgálA Bakony szívében 
fekvô Szentgál nemcsak 
szép templomairól, de ôsi 
tiszafás természetvédelmi 
területérôl is ismert. 
04:00 Dallamról dallamra

Testamentum - Klasszikus 
kabaré-dalok
04:30 Dallamról dallamra 

(1997) Vendégünk Bánki 
Iván rendezô
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Család-barát 
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek 
08:50 Magyar Krónika 
09:20 Médiaklikk 
09:45 Tessék!
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó 
10:35 Kereszt-Tények
10:40 Így szól az Úr!
11:00 Angol nyelvû hírek
11:10 Útravaló
11:30 Szerelmek (1984) 
Magyar tévéfilm
1849 nyara, valahol Kárpát-

alján. Bem serege már úton 
van Erdély felé, Paszkievics 
pedig a kapuk elôtt. Köze-
ledtére a falvakban félre-
verik a harangokat, és Kos-
suth utasítása szerint arra 
kérik a lakosságot, ha a 
helyzet súlyossága úgy hoz-
za, akár a saját portájukat is 
gyújtsák fel.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó 
13:35 Hazajáró (2016)
Besztercei havasok
14:10 Magyar Krónika
14:45 Család és otthon
15:10 Slovenski utrinki 
Szlovén nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:40 Alpok-Duna-Adria 
16:10 Hogy volt?! (2014)
 Mûsorvezetô: Radványi 

Dorottya, Gaskó Balázs
17:10 Az én ’56-om (2016)
17:20 Család-barát

  19:00            Kívánságkosár 
- válogatás
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)
  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!
Szerk.: Holló Györgyi
  22:30  Ridikül

Mûsorvezetô: Dióssy Klári
23:25 Kulturális Híradó

 23:55Mindenki Akadémiája 
00:25 Munkaügyek - Ir-

Reality show (2015)
  A tárgyieszköz-keret
Magyar tévéfilmsorozat
Ond a FKÖKH maradvány 

tárgyieszköz-keretébôl 
jelentôs fejlesztésekbe kezd 
a hivatalnál, a vezetôk és az 
alkalmazottak bevonásával.    
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:25 Hogy volt?! (2014)
  Szórakoztató mûsor
02:20 Szerelmek (1984)

  Magyar tévéfilm
1849 nyara, valahol Kár-

pátalján.
03:40 Nyitott stúdió (1993)   

Balatonalmádi koncert-
Hegedös együttes
Szerkesztô: Sebô Ferenc;
04:00 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)   vallo-
másokkal, filmfelvételekkel 
színesítve..
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:25 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016)
A XX. század meghatározó 

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
09:20 Iskolapad
09:45 Útravaló
Felelôs szerkesztô: Varga 

Krisztina; Operatôr: Bedô 
Csaba, Fehér Krisztián;
10:00 Élô egyház
10:20 Katolikus krónika 
10:50 Isten kezében
11:20 Angol nyelvû hírek
11:40 A harmadik testôr 

(1995)   Magyar tévéfilm
Pollacsek úr, a híres 

borkereskedô 25 éves 
jubileumi ünnepségét tartja 
borpincéjében, ahol a város 
apraja és nagyja képviselteti 
magát.
13:00 HÍRADÓ
13:20 Tessék!
13:40 Rúzs és selyem
Mitôl leszünk jól öltözöttek 

és mit érdemes kerülni? 
14:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016)
A XX. század meghatározó 

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
14:45 Kosár
15:10 Életkerék (2016)
15:40 P’amende
Rendezte: Nagy István
16:10 Hogy volt?! (2014)
Magyar szórakoztató mû-

sor
17:10 Az én ’56-om (2016)

  17:20 Család-barát
 Felelôs szerkesztô: Gáspár 
Monika;
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték

  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55Mindenki Akadémiája   
  00:25       Munkaügyek - Ir-
Reality show (2015)
  Az áramszünet
Miután Sájber Lászlót, a 

mérésügy vezetôjét eltávo-
lítják egy számvevôszéki 
vizsgálat eredményeként, 
amely visszaéléseket talált 
a gazdálkodásukban, Sár-
vári-Pinczés Ondot jelöli ki 
megbízott vezetônek a Mé-
résügy élére.
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?!
 02:25A harmadik testôr 
(1995)  Magyar tévéfilm
 Pollacsek nevelt leányának 

- aki sorban utasítja vissza 
kérôit - az elsô pillanatban 
megtetszik Rátky szerkesztô.
03:35 Ízôrzôk (2012)

T i h a n y M a g y a r o r s z á g 
összes tájegységhez hason-
lóan a Balatonnál is három 
alappillére volt az étkezés-
nek: a káposzta, a gabona-
félék és a burgonya + hal 
04:05 Önök kérték

 05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát
07:00 Kulturális Híradó 
07:30 Örökzöld dallamok 

(1978)  Randevú a Georgia 
Bárban Zenei mûsor
Rendezte: Koltay Beáta
Összeállítás népszerû slá-

gerekbôl neves elôadók tol-
mácsolásában
08:00 Ûrdisco - SzûcsJudith 

(1979) Rendezte: Csenterics 
Ágnes
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek 
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Unió28 
09:15 Kosár
09:40 Itthon vagy!
10:10 Rúzs és selyem 
Mitôl leszünk jól öltözöttek 

és mit érdemes kerülni? 
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek
11:35Házassággal kezdôdik 

(1943) Magyar játékfilm
Apja nagy megkönnyebbü-

lésére végre férjhez megy 
az elkényeztetett, makran-
cos Lili. Az öregúr abban 
reménykedik, hogy meg-
szabadul zsarnokától, s lá-
nya ezentúl férjét, Pétert 
terrorizálja, ô pedig végre 
élheti a maga életét. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 MMA - portrésorozat 

IV. (2016)    Halmos Béla 
1946-2013  az 1970-es évek-
tôl kibontakozó táncház-
mozgalom egyik megte-
remtôje.
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)
  A Horthy- korszak
14:45 Hangvilla

Az idô kérdése a zenében 
különösen fontos, hiszen a 
zene maga idôbeli mûvészet.         
15:15 Evangélium
  15:45 Hogy volt?! (2016)
Mester és tanítványai: Ke-
rényi Imre
16:40 Fény a végeken - 1956 

Erdélyben és Kárpátalján 
(2016)  Az IKESZ csoport 1. 
 A 1956-os Magyar Forra-

dalmat  és Szabadságharcot 
megelôzôen az elcsatolt  te-
rületekre kiszorult  magyar-
ság köreiben is egyre erô-
södtek a kommunista rend-
szerrel szembeforduló, 
földalatti, titkos mozgalmak.        
17:05 Fény a végeken - 1956 
Erdélyben és Kárpátalján 
(2016)  Az IKESZcsoport 2. 
17:40 Család-barát

  19:15 Szabadság tér ’56
  20:00Az 1956-os forradalom 
anatómiájaFilmünk a világ 
szemszögébôl mutatja be 
azt a történelmi korszakot.
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Eldorádó (1988)

  Magyar film
 23:15  Új idôk, új dalai

   23:45 Opera Café (2016)
  00:20 Értsünk hozzá
  00:50Himnusz
 01:00 HÍRADÓ 
 01:15 Angol nyelvû hírek

   01:30 Gasztroangyal
          Ipoly mente
 02:25 Ünnepi megem-

lékezés a Mûegyetemen
   2016  
 04:00 Fölszállott a páva 

- 2016: Területi válogatók
 Ismét a gyermekeké a 

Fölszállott a páva színpada.        
05:00 HÍRADÓ
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát 
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal az
Ipoly mentébe  utazik, 

bejárva a folyó határon túli 
környékét is. 
08:30 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Élô egyház 
09:20 Minden tudás 
09:45 Profit7 
10:10 Élô örökség (2016)
10:40 Novum
11:10 Térkép
11:40 Angol nyelvû hírek
12:00 Fölszállott a páva - 

2016  Területi válogatók
2016-ban ismét a gyer-

mekeké a Fölszállott a páva 
színpada.
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Nagyok
13:45 Szabadság tér ’56 

(2016)
14:35 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016)
A XX. század meghatározó 

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
15:05 Rúzs és selyem
15:35 Önök kérték 
16:30 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRATÁMOGA-
TÁSÁVALEurópa kis utcája 
- Rosszcsont Zénó kalandjai 
(2016)  Romániai magyar 
dokumentumfilm
17:25 Család-barát

 18:25 Anno - Mesél a Film-
híradó – 1956  (2011)
1956-ról legtöbbünknek a 
forradalom jut eszünkbe. 
Pedig ebben az évben szá-
mos olyan fontos esemény 
zajlott le a hazánkban és a 
nagyvilágban, amelyek je-
lentôsen befolyásolták az 
októberi napokat.
18:50 Öt kontinens

  19:20 Nemzetidegenek
Magyar dokumentumfilm
Herhoff György félig ma-

gyar - félig sváb családból 
származik. Családja ugyan 
elkerüli a kitelepítést, mivel 
a háború alatt egy zsidó nôt 
bújtattak.
20:00 Gasztroangyal

 Ipoly mente   Marcsi erdé-
szekkel indul túrázni, majd 
pedig ostyát készít.
21:00 HÍRADÓ 
21:30Az 1956-os forradalom 

anatómiája (2016)  Törté-
nészeink, akik sok éve fog-
lalkoznak avval, hogy mik 
voltak azok a szempontok, 
ami miatt hazánk csak er-
kölcsi segítséget kapott. 
22:25Anématüntetés    1957. 

október 23-án a forradalom 
egyéves évfordulóján egy 
fôvárosi iskola diákjai ---
23:25 Hangvilla

Zenén innen és túl…”
23:55 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)
’56-os hôsök
00:25 Mesterember (2016)    

  00:55 Himnusz
 01:00 HÍRADÓ

  01:15 Angol nyelvû hírek
  01:30     Kossuth tér – 1956   
Magyar dokumentumfilm   
02:25  Szabadság tér ’56

 03:10Díszünnepség 1956 60. 
évfordulójának alkalmából  
  04:10 Az én 56-om
  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:25 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Nagyok
09:20 Esély
09:45 Kék bolygó
10:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:40 Új nemzedék 
11:10 Biblia és irodalom 
Juhász Gyula versei
Rendezte: Szurdoki Erika
A Biblia üzenete Juhász 

Gyula istenes verseien.
11:30 Angol nyelvû hírek
11:45 A menekülô herceg 

(1973)  Magyar tévéjáték
Operatôr: Lukács Lóránt;
Rendezte: Makk Károly
Az 1700-as évek elején 

zempléni birtokain élt Rá-
kóczi Ferenc hesseni fele-
ségével.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai 
Rendezte: Körmendi Ta-

más, Rudas Gábor
14:10 Nagyok 
14:40 Kárpát expressz
15:05 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Ecranul Nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Hogy volt?! (2014)
Az 1985-ös év tévémû-

s o r a i b ó l
  17:05 Az én ’56-om (2016)
  17:15 Család-barát
  18:55           Kívánságkosár 
- válogatás
 19:25        Magyarország, 

szeretlek! (2016)   Látványos 
show-mûsor rólunk, ne-
künk, amelyben ismert és 
elismert mûvészek, híres-
ségek mérik össze tudásu-
kat Magyarország kultúrá-
járól, történelmérôl és 
h a g y o m á n y a i r ó l .
   21:00 HÍRADÓ 
 21:30 Maradj talpon!

   22:25 Ridikül
   23:25Kulturális Híradó
23:55MindenkiAkadémiája     

  00:25     Munkaügyek - Ir-
Reality show (2015)
   A kosárcsapatMegérkezik 
a FKÖKH vezetôje, Sárvári-
Pinczés László is, aki már 
bemutatkozó látogatásán 
szembesül a hivatal furcsa-
ságaival, többek között a 
másnaposan alvó Botonddal.
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?! (2014)
 Az 1985-ös év tévé- 
m û s o r a i b ó l
02:25 A menekülô herceg 
(1973) A császári zsoldosok 
sanyargatják a jobbágyokat, 
megtámadják a vásárosokat 
Tokajban.
03:30 Magyarország, sze-

retlek! Látványos show-
mûsor rólunk, nekünk.
Mûsorvezetôje: Szente 

Vajk, csapatkapitányok 
Kraszkó Zita és Harsányi 
Levente, akik 3-3 híres-
séggel versenyeznek.
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 
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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.

71 ÉVES FÉRFI keresi Melbourne 

keleti oldalán élô, korban kizárólag 

hozzáillô, káros szenvedély nélküli 

hölgy barátságát. Ha kedvel kirándulni 

a természetben, kérem hivjon. 9792-

0913. 8-tól 8-ig.

KERESEM, 70-75 éves féfi tár-

saságát, akivel a szabadidômet kel-

lemesen el tudom tölteni. Elérhe-

tôségem: /03/ 9773-5239, vagy 0402 

844-971 

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

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

52 ÉVES TANULT, intelligens nô 

vállal eladói, kereskedôi, könnyû 

fizikai munkát, gyermekfelügyeletet, 

nyelvoktatást, bedolgozást.

Tel.: 0457 317-315 Annamaria

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

KÖZÉPKORÚ intelligens nô  éjsza-

kai felügyeletet, fôzést, vásárlást vá l-

lal különálló lakrészért vagy lakásért. 

Hívjon: 0450 265-317 számon (Sydney)

MAGYAR NÔ munkát vállal. Ta-

karítás, fôzés, sütés/házvezetôi munka/ 

Sydney és környéke. Telefon: 0450 

004-223, vagy 9600-7020.

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*
227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.
Grüner Péter és munkatársai

várják önöket 
az új évben is

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899
E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

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

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097


