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Július 2.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ottó nevû kedves olvasóinkat.

Ottó: A germán Otfrid, Otmar 

nevek német ottó becézôjébôl.

Köszönthetjük még Jenô, Marcel, 
Marcella, Mietta, Ottokár nevû 

barátainkat.

Július 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Kornél és Soma nevû kedves olvasó-

inkat.

Kornél: A latin Cornélius nemzet-

ségnév rövidülése.

Soma: A magyar nyelvújítók alkot-

ták a som szóból.

Köszönthetjük még Kornélia, Ber-
nát, Jácint nevû barátainkat.

Július 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ulrik nevû olvasóinkat.

Ulrik: A német Ulrich névbôl. Ennek 

teljesebb eredeti alakja: Uodalrich, jelen-

tése: öröklôtt birtokán uralkodó. 
Köszönthetjük még Babett, Berta, 

Betta, Rajmund, Ramón, Ulla, Ul-
rika nevû barátainkat.

Július 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Emese és Sarolta, nevû kedves olva-

sóinkat.

Emese: Régi magyar személynév-

bôl ered, jelentése, anyácska.

Sarolta: A Károly francia nôi párjá-

nak, a Charlotte névnek a magyarítá-

sa.

Köszönthetjük még Antal, Donát, 
Félix, Lôrinc, Vilmos nevû barátain-

kat.

Július 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Csaba nevû kedves olvasóin-kat.

Csaba: Vitás eredetû régi magyar 

személynévbôl, Vörösmarthy újitotta 

föl. Csaba királyfi, Attila hun király 

fia volt.

Köszönthetjük még Dominika, 
Marina, Romola, Tamás, Romu-
lusz nevû barátainkat.

Július 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon  

Apollónia nevû olvasóinkat.

Apollónia: Az Apollonius férfinév 

nôi párja. A férfinév eredeti jelenté-

se: Apollónak szentelt.

Köszönthetjük még Bódog, Cirill, 
Donald, Donát, Donáta, Kíra, Lu-
ca, Vilibald nevû barátainkat.

Július 8.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ellák nevû olvasóinkat.

Ellák: Attila hun király fiának neve 

téves, de meghonosult olvasatban. A 

helyas kiejtés: Ilek. 

Köszönhetjük még Aladár, Arnold, 
Edgár, Esztilla, Liza, Priszcilla, 
Teréz nevû barátainkat.

velésügyi miniszter szerint Herman „igazáért tudósként és politikusként is 
következetesen harcolt, nem félt az új utaktól, eredeti megoldásoktól sem”.

Talán kevesebb figyelmet kap, mint a többi hasonló kezdeményezés, de a 
kormány az idén meghirdette a Herman Ottó Emlékévet. Az „utolsó magyar 
polihisztorra”, aki egyszerre volt természettudós, néprajzkutató, nyelvész, ré-
gész és politikus, halálának századik évfordulója kapcsán emlékezik az ország. 
A hivatalos közlés szerint az elôzô kabinet döntését azzal indokolta, hogy Her-
man ma is aktuális gondolatait szeretnék továbbítani az ország több pontján 
megrendezett, illetve megrendezendô programok segítségével.

A rendezvények között szerepelnek vándorkiállítások, tematikus bemutatók, 
vándortanösvények, koncertek, koszorúzások és emléktábla-avatások is az or-
szág számos pontján, valamint a határon túl is, sôt az év során helyreállíttják és 
megkoszorúzzák a tudós Magyarországon található szobrait, dombormûveit és 
emléktábláit, valamint miskolc-felsôhámori sírját is.

Nyeregszemle és lovasnapok 
a Hortobágyon

Mintegy négyszáz hazai és Kárpát-medencei magyar lovas felvonulásával  
megkezdôdött az idei hortobágyi nyeregszemle és lovasnapok programsoro-
zata.

Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke ---- miután a Csíksomlyóról 
érkezett lovas küldöttségtôl átvette a székely zászlót ---- azt mondta a zászló 
Kárpát-medence minden településén azt hirdeti, hogy itthon vagyunk, együtt 
vagyunk.

A Himnusz és a Székely Himnusz eléneklése kapcsán Lezsák Sándor arról 
beszélt, hogy a lovasok nemcsak kívülrôl tudják, de belülrôl érzik is a nemzeti 
imádságot, és a „Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk” sornál azt is érzik 
„ne hagyd elveszni Csallóközt, Nyitra és Kassa környékét, a Kárpátalját 
és Újvidéket, a Délvidéket és Drávaközt, de ne hagyd elveszni Somogy-
országot, Szabolcsot és Hajdú-Bihart, egyetlen magyar közösséget sem”.

Lezsák Sándor azt mondta: „az erôs Magyarországhoz, erôs magyar nemzet-
hez kell a ló”, és hozzátette: „az ember lóvátesz, emberré a ló tesz”.

Lezsák Sándor elismeréssel szólt a hortobágyi nyeregszemlérôl, amivel 
szavai szerint “sikerült újrateremteni, megerôsíteni egy élô hagyományt”.

A csíksomlyói lovasok lóháton tették meg az elmúlt napokban a Hortobágyra 
vezetô 800 kilométeres utat, de többen érkeztek 400-450 kilométeres, több 

Gyurcsány: Korábban kellett 
volna lemondanom

A volt kormányfô az Indexnak adott interjúban több meglepô dolgot is 
állított

Az elvesztett 2008-as, vizitdíjról szóló népszavazás után le kellett volna 
mondania, de álláspontjával akkor kisebbségben maradt --– mondta Gyurcsány 
Ferenc az Indexnek adott interjúban, és azt is, hogy az utána következô egy év 
elvesztegetett idô volt. A volt kormányfô saját magát tartja felelôsnek azért, 
hogy nincs a DK-nak frakciója az Országgyûlésben. Szerinte nincs realitása, 
hogy ô legyen Orbán Viktor kihívója négy év múlva.

A volt kormányfô terjedelmes interjúban most elôször ismerte be, hogy a 
2004-es, kettôs állampolgárságról szóló népszavazás elôtt szégyenteljes és sértô 
érvelést használtak a kampányban. Azt mondja, ma is úgy látja, hogy a „nem” 
mellett kellett kampányolni, vagyis hogy a határon túliaknak nem járt volna 
eleve magyar állampolgárság, de annyira le akarták egyszerûsíteni a történetet, 
„mert a mögötte meghúzódó történetfilozófiai érvelés elmondhatatlan egy 
kampányban”, hogy nem vették észre, hogy átléptek egy határt. Azt mondja, ha 
most miniszterelnök lenne, nem venné el az állampolgárságot a külhoniaktól, de 
a szavazati jogukat megvonná. Aztán azt is mondta, hogy nem kellett volna el-
vállalnia a miniszterelnökséget 2004-ben az MSZP-vel a háta mögött, mert nem 
volt rá érett, és mert a kormányzáshoz politikailag és kulturálisan vele egyivású 
pártháttér kellett volna.

Az interjúban Gyurcsány külön kitér arra, hogy elhibázta a megállapodást a 
választási koalíció megkötésénél, nagyvonalúbb volt a kelleténél, ugyanakkor a 
legrosszabb álmában sem merült fel, hogy a közös lista nem megy el 45-ig.

Szerinte az április 6-i azért is drámaian rossz eredmény, mert a szavazók 
kétharmada alapvetôen köztársaság-ellenes, jogállamellenes, Európa-ellenes 
pártokra és programokra szavazott, a baloldalnak viszont muszáj volt összefog-
nia, ennek hiányában még többet veszítettek volna.

Gyurcsány Ferenc nem zárta ki, hogy az MSZP-vel köthetô önkormányzati 
választási együttmûködésnek része legyen az, hogy a szocialisták adnak egy 
parlamenti képviselôt az általa vezetett pártnak, amely ezzel frakciót tudna 
alakítani. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy ilyet nem kérnek az MSZP-tôl, 
átláthatatlan bizniszbe nem mennek bele, de adott esetben nem is mondanának 
nemet.

Úgy nyilatkozott, hogy nincs olyan stratégiája a DK-nak, amely az Együtt-
PM és az MSZP rovására növelné bázisát. Cáfolta, hogy felhívott volna pártjába 
átcsábítani volt szocialista polgármestereket.

Arról is beszélt, hogy amíg ilyen a választási rendszer, addig a DK és az 
MSZP egyesülését elvben nem zárja ki, de nem is fogadna arra, hogy ez 2018-ig 
megtörténik. A DK egyedül 15 százalék körüli támogatottságot szeretne elérni, 
és ezt kívánja a másik két baloldali pártnak is. A volt kormányfô szerint nincs 
realitása, hogy ô legyen Orbán Viktor kihívója négy év múlva.

Kósa: Gyurcsány a közéleti szerepre is alkalmatlan
A kormánypárt ügyvezetô a DK elnökével készített interjúkra reagálva 

elmondta, az valóban történelmi hiba volt, hogy az MSZP egy teljesen alkalmat-
lan embert választott miniszterelnöknek, hiszen 2004-ben „a szocialisták 
bízták meg azt az embert, aki most maga is bevallja, teljesen alkalmatlan 
volt erre a feladatra”.

Alkalmatlansága ki is derült például 2006. október 23-án, amikor „a békés 
tüntetôk közé lövettek”, vagy két hónappal elôtte, augusztus 20-án, amikor 
„tömegszerencsétlenség felelôsei voltak, mert nem voltak képesek elolvasni az 
idôjárás-jelentést”, vagy amikor teljesen eladósították az országot, másfélszere-
sére növelve az adósságállományt ---- mondta a Fidesz alelnöke.

A politikus mindennél jobban árulkodónak nevezte azt, hogy „az újkori 
magyar történelem legbotrányosabb, legfelháborítóbb és legelképesztôbb 
beszédére”, az ôszödire a DK elnöke még mindig büszke, miközben azért „más 
jó érzésû ember... a fejét lehajtva nem gyôzne bocsánatot kérni”. Kósa Lajos 
megítélése szerint ezek miatt Gyurcsány Ferenc „mind a mai napig tökéletesen 
alkalmatlan” nemhogy miniszterelnöknek, hanem még egy egyszerû közéleti 
szerepre is. Ez az „országdúlás” azonban nem egyedül Gyurcsány Ferencnek, 
hanem azoknak a közös felelôssége ---- például Mesterházy Attilának, Bajnai 
Gordonnak és Tóbiás Józsefnek -----, akik megválasztották és támogatták ôt ---- 
zárta szavait a kormánypárt ügyvezetô alelnöke.

Emlékezés az utolsó magyar 
polihisztorra

Látványos fényfestéssel irányítják a kormány által meghirdetett Herman 
Ottó Emlékév szervezôi a közvélemény figyelmét az utolsó magyar polihisztor-
ra, illetve munkásságára a hét végén, Budapesten. Fazekas Sándor földmû-
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napos lovaglással a hortobágyi nyeregszemlére --- mondták el a rendezôk.
A megnyitón valamennyi lovas felvonult a mátai lovaspályán, ahova a híres 

debreceni ötösfogaton megérkezett a Szent Korona mása a Magyar Koronaôrök 
Egyesülete koronaôreinek és huszároknak a kíséretében.

A látványos felvonulás után megkezdôdtek a nyeregszemle és lovasnapok 
vasárnap estig tartó programjai, versenyei, a különféle lovas egyesületek be-
mutatói.

Orbán: Új korszakhoz új 
eszközök kellenek

A visegrádi csoport - Európa növekedési motorja címû konferencián a 
miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Európa új korszakba lépett, egy új kor-
szakhoz pedig új eszközökre van szükség.

A magyar álláspont az, hogy az Európai Unióban a szerzôdéseket, köztük a 
pénzügyi szerzôdéseket, be kell tartani - közölte Orbán Viktor a José Manuel 
Barroso európai bizottsági elnök, Johannes Hahn regionális ügyekért felelôs 
uniós biztos és a visegrádi (V4) kormányfôk részvételével rendezett tanács-
kozáson. Hangsúlyozta, Magyarország elutasítja az uniós alapszerzôdés “lopa-
kodó” módosítását, a fiskális paktum egyes szakaszainak esetleges hatályon 
kívül helyezését pedig életveszélyes kísérletnek tartja.

A bevándorlás ügyében a magyar kormány véleménye az, hogy az EU-n 
belül biztosítani kell a munkaerô szabad áramlását, az unión kívülrôl érkezô 
bevándorlást azonban le kell állítani, jelentôsen le kell fékezni - fejtette ki a 
miniszterelnök. Szerinte ha a kontinensnek képzett munkaerôre van szüksége, 
akkor a meglévô, de képzetlen munkaerô-tartalékára kellene költenie, így pél-
dául a magyar roma közösség képzésére.

Szólt arról is, hogy Európának a megújulásához tiszteletben kell tartania a 
múltját, tisztelnie kell a kereszténységet, és meg kell adni a nemzeteknek az 
ôket megilletô tiszteletet. “Fontosnak tartjuk mi, magyarok azt is, hogy az a 
sokunkat bántó magatartás, amely mind a házasságot, mind a családot mint 
értéket relativizálja, kevésbé legyen harsány és bántó a jövôben” - mondta.

A gazdaságpolitikai kérdésekkel kapcsolatban Orbán Viktor ismét olcsó 
energiát sürgetett, a foglalkoztatás ügyében pedig úgy foglalt állást: min-
denkinek munkát kell adni, ez fogja rendbe tenni a gazdaságot, és ezért az 
államnak, ha átmenetileg is, nagyobb szerepet kell vállalnia a munkahelyte-
remtésben.

A miniszterelnök beszédében megemlítette, hogy Magyarország nem hasz-
nálta a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az EU által javasolt válságkezelési 
modellt, egy teljesen különbözô stratégiát követett, amibôl sok vitája volt az 
unióval. Ezt követôen az Európai Bizottság elnökéhez fordulva kijelentette: 
köszönetet mond José Manuel Barrosónak a vitákért és az ezek során tanúsított 
magatartásáért. A bizottsági elnök ugyanis “azon kevés vezetôk közé tartozott, 
aki - bár nyilván szintén elveszthette néha a türelmét, de - mindvégig ragaszko-
dott ahhoz, hogy a fennálló vitákat kizárólag az érvényben lévô szerzôdés jogi 
keretein belül szabad lefolytatni, és a politikát ebbôl ki kell zárni” - fejtette ki 
Orbán Viktor.

Köszönetet mondott egyúttal Johannes Hahnnak, mert neki és az Európai 
Bizottság fejlesztéspolitikájának is köszönhetô, hogy Magyarország a válság-
kezelés közben fejlôdni is tudott. Rendelkezésére álltak ugyanis azok az európai 
pénzek, amelyek lehetôvé tették, hogy a belsô forrásokat a költségvetés kon-
szolidációjára fordíthassa a magyar kormány, az uniós támogatásokból pedig 
folyhatott az ország korszerûsítése - mondta beszédében a kormányfô.

A visegrádi országok miniszterelnökeinek budapesti csúcstalálkozójával ér 
véget Magyarország egy éven át tartó elnöksége az együttmûködés élén. 
Magyarország Szlovákiának adja át az elnöki feladatokat.

Menzellel és menô imázsfilmmel 
készül az Opera

Történetének leggazdagabb kínálatával várja az ôsszel 130 éves Magyar 
Állami Operaház a jövô évadban a közönséget. 25 bemutató, 32 opera, 20 világ-
hírû énekes és számos elismert karmester–– ráadásnak pedig Jiri Menzel.

Úgy fest, az Operaház mindent megpróbál, hogy azokhoz is eljuttassa üzene-
tét, akik a filmes képi világon szocializálódtak. Egyrészt új, Ahol kinyílik a világ 
címû reklámfilmjük is a mozitrailerek világát idézi, másrészt Jiri Menzelt is 
felkérték Mozartot rendezni. Mellette két nagy rendezôt köszönhetünk a 
dalszínházban: Michal Znanieckit, aki a májusi Faust-bemutatót viszi színre, 
és Georges Delnont, aki az évad elsô bemutatóját, a Parasztbecsület és a 
Bajazzók klasszikus, egyestés párosítását jegyzi. 

Az idôs nagymester, Jiri Menzel a legfiatalabb Mozart-énekesekbôl összeállí-
tott csapattal dolgozik majd a Cosi fan tuttén, amelyet októberben és november-
ben láthatunk.A nemzetközi operaélet csillagai közül fellép többek között Edita 
Gruberová, Dario Schmunk, Simone Piazzola, Piotr Beczala, Anja 
Kampe, Ferruccio Furlanetto, Angela Gherghiu, Eleanor Lyons, Fabio 
Sartori, José Cura, Marco Berti, Stuart Neil, Hector Lopez Mendoza, 
Ambrogio Maestri, Marc Mazuir, Robert-Dean Smith, Walter Fraccaro 
Magri, Andrej Dunaev, Teodor Ilincai és Adrián Eröd. Az itt dirigáló neves 
karmesterek között találjuk az opera zenekarát, a Budapesti Filharmóniai 
Társaság Zenekarát vezetô Pinchas Steinberg mellett Christian Badeát és 
Maurizio Beninit, a Metropolitan állandó vendégkarmestereit., valamint a 
nemzetközileg már elismert Káli Gábort és Madaras Gergelyt.

Az idei Faust-évad lesz, s ez nemcsak a Faust-címet viselô mûvekben mutat-
kozik meg, lesz ugyanis Faust-fesztivál is, amelyen más hasonló tematikájú, 
asszociatív darabok is szerepelnek, és a jótékonysági estély is a Faust-bál elne-
vezést kapta. A bemutatók között szerepel még A kéjenc útja (The rake’s 
progress), ezt Anger Ferenc rendezi, a Sába királynôje, amit a Margitszigeten 
láthatunk elôször Kál Csaba színrevitelében, A bûvös vadász, A Rajna kincse, 
valamint Vivaldi Farnacéja, amely a nyár eleji barokk tematikájú premier 
lesz.

A két játszótérrel az operaház eléri teljesítôképessége határát –– mondta 
Ókovács Szilveszter a gazdag kínálatról. Az intézmény fôigazgatója hozzátette 
azt is: természetesen elôadásaik közt akadnak olyanok is, amelyek más partner-
intézményekkel közös produkciók. Említette, hogy például a Margitszigeti 
Szabadtéri Színházban debütáló Carmen vagy a Miskolci Operafesztiválon be-
mutatkozó Aida késôbb beköltözik a dalszínházba. Az Operaház újra darabokat 
is rendel: Varga Juditot egy nyitány, Tallér Zsófiát pedig egy gyermekopera 
megírására kérték fel.

Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója három fontos ba-
lettelôadást emelt ki: a Manon a kosztümös sztoribalettet, az újra látható Haty-
tyúk tava pedig a klasszikus balettet képviseli. Említette, hogy érdekességként 
a Trójai játékokat nem nyolc férfi, hanem nyolc hölgy táncos elôadásában, ama-
zonokra vetítve mutatják be.

Székesfehérváron van helye 
a Honvédelmi Minisztériumnak
Székesfehérváron vannak olyan helyszínek, ingatlanok, amelyek alkalmasak 

lehetnek a Honvédelmi Minisztérium (HM) befogadására ---- mondta Vargha 
Tamás, a tárca parlamenti államtitkára, Székesfehérvár fideszes országgyûlési 
képviselôje az MTI-nek.

Az államtitkár kiemelte, Orbán Viktor miniszterelnök arra kérte Hende 
Csaba honvédelmi minisztert, vizsgálja meg annak lehetôségét, hogy a jövôben 
ne Budapest, hanem Székesfehérvár, az ôsi koronázóváros, a nemzet történelmi 
fôvárosa legyen a HM székhelye. A városvezetés és a székesfehérváriak már a 
lehetôségnek is örülnek, megtiszteltetésnek érzik azt --- fogalmazott, hozzátéve: 

Eladó a mecset 
a Bartók Béla úton
Eladják azt a Bartók Béla úti lakást 

Budán, amely az elmúlt több mint tíz 
évben otthont adott a Dar Esz-Szalam 
mecsetnek –-- jelentette a Cink.hu. A 
171 négyzetméteres hatszobás lakást 
majdnem ötvenmillió forintért kínál-
ják, dupla komforttal és kinti parkoló-
hellyel, bár az nem szerepel a hirdetés-
ben, hogy egy mecsetrôl van szó.

A mecset 2004-ben került be a hírek-
be, amikor Magyarországra látogatott 
Móse Kacav izraeli államminiszter. 
Akkor egy ellene szervezett állítólagos 
merénylet gyanúja miatt tartóztatták 
le a mecsetben mûködô muszlim kö-
zösség, az Iszlám Egyház vezetôjét, a 
palesztin származású fogorvost, Saleh 
Tayseert.

Az ellene zajlott eljárást utóbb meg-
szüntették. A férfi sokmilliós kártérí-
tésre is perelte az államot, a bíróság 
végül kétmillió forintot ítélt meg neki. 
Egyháza 2012-ben a jogszabályi válto-
zások miatt megszûnt.

Székesfehérvár erôs régióközpont, 
amelynek már most is nagy vonzereje 
van, s azt tovább erôsítené a HM itteni 
mûködése.

Vargha Tamás kifejtette, Székes-
fehérvár az alapításától fogva katona-
város, a török elleni harc fontos vég-
vára volt, jelenleg is itt található a 
Magyar Honvédség Összhaderônemi 
Parancsnoksága. Székesfehérváron 
nagy hagyománya van a katonaéletnek 
--- jegyezte meg. Az államtitkár el-
mondta: a városvezetéssel együtt 
megmutatják Hende Csabának, vala-
mint Benkô Tibornak, a Honvéd Ve-
zérkar Fônökének az alkalmasnak vélt 
helyszíneket. A következô napok, he-
tek, hónapok feladata lesz, hogy meg-
vizsgálják a különbözô lehetôségeket. 
A költözés határidejét a kormányfô 
2016. március 15-ben jelölte meg. 
Vargha Tamás kitért arra, hogy a HM-
nek Budapesten is több épülete van. 
Az államtitkár valószínûnek tartja, 
hogy amennyiben valóban Székesfe-
hérváron lesz a HM központja, a tár-
cának továbbra is lesznek részei a fô-
városban.Vargha Tamás megjegyezte, 
Székesfehérvár és Budapest közötti 55 
kilométer „nem távolság”. Cser-Pal-
kovics András (Fidesz), Székesfe-
hérvár polgármestere az MTI-nek 
szintén telefonon nyilatkozva úgy vé-
lekedett: a kormánydöntéssel a város 
megkerülhetetlen lesz a következô év-
tizedekben is. Hangsúlyozta, hogy a 
döntés óriási megtiszteltetés annak a 
településnek, amely régóta katonavá-
rosnak tartja magát és az összhad-
erônemi parancsnokság is régóta ott 
mûködik. Hozzátette: a lépés „a cso-
dálatos történelmi múlt elismerése és 
egyben a jövônek is szól”. A polgár-
mester jelezte, hogy a minisztérium 
költözéséhez megfelelô körülmények 
kellenek, ezért rendkívüli közgyûlésen 
vitatják meg a képviselôk a kérdést. 

Kurucz Éva kormányszóvivô az új 
kabinet elsô ülése után azt közölte, a 
kormány döntött arról, hogy nemzeti 
programot indít a budai várnegyed és 
a Budavári Palota újjáépítésére a 
2014-2024 közötti idôszakra vonat-
kozóan. E felújítási program keretében 
a miniszterelnök és hivatala 2016. 
március 15-ig a budai Várba, a Sándor-
palota mellé, a Karmelita kolostor 
épületébe költözik, több tárca szék-
helye pedig vidéki városokba kerül-
het.



A paksi atomerômû bôvítéséhez 
szükséges hitelmegállapodás jóváha-
gyásáról döntött az Országgyûlés 
rendkívüli ülésén. Az MSZP azt java-
solta a kormánynak, hogy halassza el a 
zárószavazást a paksi hitelszerzôdés 
ügyében - mondta Burány Sándor, az 
Országgyûlés költségvetési bizott-
ságának szocialista elnöke a fôváros-
ban tartott sajtótájékoztatóján. A Fi-
desz szerint az ellenzék feje az elzárt 
pénzcsapok miatt fáj. Az LMP Áder 
János köztársasági elnökhöz kíván 
fordulni azzal a kéréssel, hogy ne írja 
alá a törvényt - közölte Szél Bernadett 
társelnök. A Jobbik szerint mielôbb új 
blokkokra lenne szükség.

Az Országgyûlés 110 igen szavazattal, 
29 nem ellenében, 19 tartózkodás mel-
lett hagyta jóvá Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter törvényjavaslatát. 
A dokumentum szerint az orosz fél 
maximum 10 milliárd eurónyi állami 
hitelt nyújt Magyarországnak a paksi 
atomerômû 5ös és 6os blokkja tervezé-
séhez, megépítéséhez és üzembe he-
lyezéséhez szükséges munkálatok, 
szolgáltatások és eszközbeszerzések 
finanszírozására.
Ha megszavazzák a hitelszerzôdést, 

az LMP az államfôhöz fordul 
Ha a parlament kormánypárti több-

sége megszavazza a paksi atomerômû 
bôvítéséhez szükséges hitelmegálla-
podást, akkor az LMP Áder János 
köztársasági elnökhöz fordul azt 
kérve, hogy ne írja alá a törvényt - kö-
zölte budapesti sajtótájékoztatóján 
Szél Bernadett társelnök.

Szél Bernadett kifogásolta, hogy nem 
készültek hatástanulmányok, a paksi 
projekt szerinte katasztrófához vezet-
het. “Önöknek elment a józan esze” - 
fogalmazott a parlamenti felszólalá-
sában. Kifogásolta, hogy eközben a 
kabinet “tudatosan nyírja ki” a meg-
újuló energia szektorát.

Felszólalásai alatt képviselôtársai 
transzparenseket mutattak fel az ülés-
teremben, “Nem Paksra, nem Pu-
tyinra”, “Ezért váltottál rendszert, 
Viktor?” és “Nem az orosz atomhitelre” 
- feliratokkal. Kövér László emiatt 
megjegyezte: ezzel megszegték a ház-
szabályt, ami miatt a házbizottságban 
szankciókat fog javasolni. “A stílusuk 
nem áll arányban a támogatott-
ságukkal” - fûzte hozzá. 

Tállai András, a nemzetgazdasági 
tárca államtitkára feltette a kérdést: 
ön melyik hitelt választaná? A 2008-
ban a szocialisták által felvett IMF-
hitelt - amely szerinte valóban eladó-
sította az országot - vagy a mostanit, 
amely pontosan rögzíti, milyen ka-
mattal, milyen idôtartamra és milyen 
feltételekkel veszi azt fel az ország. 
Emlékeztettt elôbbi feltételeire, a 
nyugdíj- és bércsökkentésre, míg a 
mostan elmondása szerint nem be-
folyásolja, milyen gazdaságpolitikát 
kell folytatni. Hangsúlyozta: egy ter-
melô beruházást támogat a hitel, így 
az bevételt hoz az országnak.

A képviselô azt mondta, ha az államfô 
mégis szignálja a jogszabályt, akkor 
az ombudsmant kérik fel, hogy 
forduljon az Alkotmánybírósághoz. 
Szél Bernadett úgy fogalmazott: a 
Fidesz Orbán Viktor vezérletével 
minden jel szerint “felajánlja Magyar-
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országot Vlagyimir Putyinnak, zálogul 
egy tízmilliárd eurós júdáspénzért 
cserébe”. Szerinte ha a Fidesz meg-
szavazza a javaslatot, akkor nemcsak 
gátlástalan, de “vélhetôen elment a 
józan esze is”, mert beláthatatlan koc-
kázatnak teszi ki Magyarországot.
MSZP: Orbán Viktor visszahívta 

az oroszokat
Az MSZP véleménye szerint Orbán 

Viktor visszahívta az oroszokat - 
reagált budapesti sajtótájékoztatóján 
a költségvetési bizottság szocialista 
elnöke arra, hogy a kormánytöbbség 
várhatóan megszavazza a paksi 
atomerômû bôvítéséhez szükséges 
hitelmegállapodást.

Burány Sándor azt mondta, ez a 
döntés beláthatatlan következmé-
nyekkel jár majd, ugyanis a szerzôdés 
minden egyes magyar állampolgárnak 
háromszázezer forintnyi devizában 
felvett terhet jelent, aminek összege a 
kamatok miatt akár a duplájára is 
nôhet.

Hozzátette, habár az MSZP kérte a 
szavazás elhalasztását, de ehhez a 
kormánytöbbség nem járult hozzá. 
Véleménye szerint így a képviselôk 
nem ismerhették meg a Költségvetési 
Tanács álláspontját, amelyet bizottsági 
elnökként kért ki.
Jobbik: Mielôbb új blokkokat!
A Jobbik képviselôcsoportja eluta-

sítja a kormánypártok által készített 
finanszírozási konstrukciót a pakis 
bôvítéssel összefüggésben, ezért a 
parlamenti voksoláson tartózkodni fog 
- közölte a párt korábban.

A közlemény szerint a Jobbik 
egyetért az atomerômû bôvítésével, az 
erre irányuló kezdeményezést támo-
gatja, a finanszírozási javaslatot azon-
ban nem. Ugyancsak hétfôn, de még 
korábban Volner János, a párt frak-
cióvezetô-helyettese arról beszélt, 
hogy megszavazzák az elôterjesztést, 
de “nem jó szívvel”, álláspontjuk 
szerint ugyanis az új blokkoknak 
minél elôbb meg kell épülniük.

Volner János, a párt frakcióvezetô-
helyettese emlékeztetett, hogy mos-
tanra duplájára nôtt az importáram 
részaránya Magyarországon, az erô-
mûvek egymás után zártak be, új 
kapacitások pedig nem épültek, ezért 
mielôbb szükség lenne azokra. A 
jobbikos politikus ugyanakkor elôrébb 
mutatónak nevezte pártja azon ja-
vaslatát, amely az állam kizárólagos 

tulajdonában lévô tôkealapot hozott 
volna létre. Ez versenyezhetne a bank-
betétek hozamával és elcsábíthatná az 
emberek bankbetétekben fekvô 6-7 
ezer milliárd forintnyi megtakarítását 
- tette hozzá, jelezve: Magyarország 
belföldi forrásokból finanszírozhatná 
az erômû építésének költségeit, s 
csökkenne Magyarország nemzetközi 
kitettsége. Volner János emellett in-
dokoltnak nevezte egy olyan par-
lamenti bizottság felállítását is, amely 
felügyeli a beruházást és rendszeresen 
tájékozódik arról, hogyan jön össze a 
40 százalékosra ígért magyar be-
szállítói hányad. Megjegyezte: az 
ország lakóinak látniuk kell, hogy 
ebbôl az óriási pénzmennyiségbôl téte-
lesen mennyi kerül a vállalkozá-
sokhoz.
Fidesz: A baloldalnak az elzárt 

pénzcsapok miatt fáj a feje
A szocialistáknak valójában nem az 

államadósságért, hanem az elzárt 
paksi pénzcsapok miatt fáj a feje - 
olvasható a Fidesz közleményében, 
amellyet a nagyobbik kormánypárt 
még vasárnap adott ki, ugyancsak az 
MSZP-s Burány Sándor szavaira 
reagálva.

A Fidesz emlékeztet, hogy 2010 elôtt 
a paksi atomerômû “a baloldal kifizetô 
helye volt: milliárdokat pumpálták ki 
Gyurcsány Ferenc, Szigetvári Viktor, 
Józsa István, Harangozó Tamás és 
mások cégeihez”. A kormánypárt 
emellett kiemeli, hogy a paksi atom-
erômû fejlesztése olcsóbb energiát, 
munkahelyeket és gazdasági növe-
kedést jelent; “ezt a bukott baloldal is 
pontosan tudja, hiszen kormányzása 
alatt maga is támogatta az erômû fej-
lesztését”. 

A Fidesz azt is kiemeli, hogy az 
Országgyûlés elôtt lévô államközi 
hitelszerzôdés a banki hitelekhez ké-
pest jóval kedvezôbb feltételeket, 32 
év alatt 600 milliárd forint megta-
karítást, a hazai vállalkozások nagy-
arányú bevonását és e nemzetstratégiai 
ágazat állami kézben tartását biztosítja 
hazánknak. “A beruházásnak az állam-
adósság alakulására nincs érdemi 
hatása. A magyar államadósság nö-
vekedése a 2010-es kormányváltás óta 
megállt és a kormány elkötelezett az 
ország sérülékenységének további 
csökkentésében” - zárul a közlemény.

 Forrás: MTI
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Pasteur szerint „a bor a legegész-
ségesebb ital”, de természetesen nem 
olyan mennyiségben, miként az a „fel-
szabadító hadsereg” hôseinek pléhtor-
kán lement! 1945-ben, a nagyobb ma-
gyarországi szôlôgazdaságokban, pin-
cészetekben kinyitották az óriáshordók 
csapját, s addig vedelték a mennyei 
nedût, amíg bele nem fulladtak. Akkor 
aztán jött a razzia, a kivizsgálás és a 
szerencsétlen tulajdonost, gazdatisztet 
felakasztották, mondván, hogy „orvul 
tôrbe csalta és megölte” a szegény 
szovjet katonákat.

De, ha igazságosak akarunk lenni, 
egyes amerikaiak sem adják sokkal 
alább. A tengeri olajfúrások dolgozói 
(ott tevékenykedô férjem mesélte) --- 
noha szigorúan tilos a „szigeteken” a 
szeszes ital fogyasztása! ----, ládaszám 
csempészik szobájukba a viszkit, s ad-
dig ürítgetik (nem a poharakat, hanem 
az üvegeket), míg hullamereven el 
nem nyúlnak a földön. Gyakran látunk 
ilyen és hasonló jeleneteket vadnyu-
gati filmekben is!

A latin népek (a magyarok szintén, 
bár manapság nem tudom, mi a hely-
zet; én a „régi szép idôkre” gondolok) a 
társaság kedvéért isznak, azért, hogy 
rózsás kedvük kerekedjék; a germá-
nok a felejtésért (italba ölik kimond-
hatatlan szorongásaikat), a szlávok 
pe-dig... csak úgy, hogy teljék az idô...

* * *
Elsô találkozásom az alkohollal? 

Lehet, hogy egyesek most megbot-
ránkoznak, de be kell vallanom, orvos 
édesapám már 2-3 évesen adott nekem 
idônként egy kávéskanálnyi tokaji 
aszút.

Késôbb sem tiltotta az italt. Nagylány-
koromban, ha vendégség volt nálunk, 
csak annyit mondott:

---- Ihatsz, amennyit akarsz, de 
részegen ne lássalak! ---- amiben ben-
ne volt az is, hogy az embernek elle-
nôriznie kell saját magát, nem szabad, 
hogy valaha is elveszítse a fejét, a mél-
tóságát!

Ô maga csupán a „barátok egészsé-
gére” emelte olykor-olykor a poharát 
(nem emlékszem, hogy valaha spicces 
lett volna), akkor is inkább este. Ebéd-
nél, délutáni rendelôórája elôtt, nagy 
krigli hideg víz állt a tányérja mellett. 
Nekem azonban (egyedül a családban) 
mindig bor.

Megboldogult nagybátyám, Rajner 
Pál, aki rákoskeresztúri kántortaní-
tóból vedlett át snájdig tartalékos 
tisztté, majd a háború után „termelôi 
borkimérést” nyitott a Déli-vasút kö-
zelében, egy pincehelyiségben, nagyra 
tartotta a „szakértelmemet”.

Arra jártam el, egyszer hetente, zon-
goraórára. Menet is, jövet is, beinvi-
tált:

---- Van egy új borom. Kóstold meg! 
Mit szólsz hozzá?

Midôn pedig pár napra a péceli lel-
kigyakorlatos házba mentünk az isko-
lával elmélkedni, ötliteres demizsonnal 
bocsátott bennünket (Jutka barátnô-
met és engem) útnak.

Nem csoda ezek után, ha a „lelkigya-
korlatok” rendszerint igen jól sike-
rültek, és felejthetetlenül szép emlé-
keket hagytak bennünk. Éjszakába 
nyúló, hosszú beszélgetések a „csopa-
ki” gôzében. Istenem, mi mindenrôl 
esett ott szó!

* * *
A Pázmány Péter (késôbb Eötvös 

Loránd) Tudományegyetem hallgatói 
sem voltak híresek az önmegtartóz-
tatásukról, ami ---- szabadban tevé-
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Saáry Éva

LE AZ ALKOHOLLAL!?
kenykedô emberekrôl lévén szó ----, 
nem túlságosan meglepô.

Hajnalban indultunk a „földtan atyjá-
val”, Vadász Elemér professzorral --- 
mondjuk a litéri hasadékhoz, a réte-
geket tanulmányozni. Sohasem adott 
ebédszünetet. Aki akart, elemózsiáz-
hatott ugyan, de csak futtában, az Ô 
garabonciás lépteihez igazodva.

Gyakran hangoztatta:
--- Az igazi geológus reggel eszik, de 

akkor sokat (akár egy egész csirkét). 
Napközben dolgozik, s csak estefelé 
tér be az éppen útjába esô kocsmába. 
Midôn én annak idején Egyiptomban 
térképeztem... (no, Allah nem nagyon 
szívelte az alkoholt!)

Általános szokás volt, hogy a tanár a 
kirándulás végeztével megvendégelte 
hallgatóit, kifizette az elfogyasztott 
italt.

Nem voltunk sokan egy évfolyamban 
(tízen-húszan), így megtehette.

A „nyomást”, a hangulat rohamos 
emelkedésén kívül, a nótákon lehetett 
lemérni. Utoljára mindig Gacsaj Pis-
ta balladájára került sor, melyet von-
tatott, méltóságteljes dallamával és 
rengeteg versszakával már legtöbben 
bambán maguk elé bámulva énekel-
tek:

„Mátészalka gyászba van, gyászba 
van,

 Gacsaj Pesta halva van, halva van.”

A prímet mindig egy bikanyakú, 
öblös hangú fiú vitte. A többiek csak 
idônként bôdültek bele:

„Mondta neki az anyja, az anyja:
 Pesta fiam jer haza, jer haza!

 Nem megyek én még haza, még 
haza,

 Vérben gázolok én ma!” stb.

Aki nem tudott inni, aligha csúszott át 
a vizsgákon.

A professzor a kollokviumon könyör-
telenül megkérdezte:

--- Mondja Kolléga Úr (késôbb 
elvtárs), hol van Komlón a legjobb 
kocsma?

És ha nem tudott felelni:
--- Nem is járt Maga ott soha 

életében!
* * *

A Magyar-Szovjet Olaj (MASZOLAJ) 
göcsei fúrásaitól, ahol kutató geoló-
gusként kezdtem pályafutásomat, az 
ôszi bányásznapok emlékét hoztam 
magammal. S ott valóban nem „nap-
ról”, hanem „napokról” volt szó, mert 
nehezen lehetett ôket befejezni. Hol 
ital maradt valakinél, hol csülkös ká-
poszta (a kávéba mártogatott kenyér 
mintájára!), s újra és újra össze kellett 
jönnünk, hogy elfogyasszuk.

--- Az ünnepet követô reggelen Buda 
Öcsi, a fômérnök, kiküldte a mezôbe a 
teherautókat:

--- Járjátok végig az utakat, és szed-
jétek össze a hullákat! (mármint a 
hullarészegeket, akik tollas párnának 
vélve, henteregtek a nagylengyeli sár-
ban).

* * *
A Forradalom kitörése elôtti utolsó 

évet részint a Balatonvidéki, részint a 
Pestvidéki Ásványbánya Vállalatnál 
töltöttem; de most csak az elôbbirôl 
akarok szólni, mivel központunk, Rév-
fülöp, a bortermelés egyik központja 

volt.
Korschill Ernô szállításszervezô, 

udvarolgatván nekem, hamar fölfe-
dezte, hogy kedvelem a „hegy levét”. 

Odavalósi fiú lévén, gyakran meghí-
vatott bennünket „pinceszerre”--- a 
legkiválóbb, aranyérmes gazdákhoz!

Ezekben, a nyáresti összejövetelekben 
azonban nem is az ital volt a lényeg, 
hanem a hangulat: ballagás az alko-
nyati fényben izzó szôlôhegyre a me-
szelt falú pincéhez, ahol durva fából 
ácsolt, kecskelábú asztalok, lócák 
várták a vendégeket. Sonka, szalonna, 
füstölt kolbász, lopótökben frissen 
fejt, aranyló bor, alant pedig a Balaton 
vizének végtelen, rózsaszínû lágysá-
ga.

* * *
Ha új lapot nyitok a képeskönyvben 

(életem képeskönyvében), a következô 
„oldalon” már Afrikában, Francia 
Egyenlítôi Afrika Gabon tartományá-
ban látom magam.

Fiatal vagyok: 26 éves!
Midôn elsô nap megjelentem a vacso-

ránál a náddal fedett, széljárta ebédlô-
ben, a „paillote”-ban, francia kollégáim 
(mérnökök, fúrómesterek, gépészek) 
izzadtan, gyûrötten, borotválatlanul 
terpeszkedtek az asztalnál.

Hallottak ugyan róla, hogy „megjött 
az új geológus”, de álmukban sem 
gondolták volna arra, hogy ---- nô!

Nevetnem kellett a másnapi változá-
son: mindenki megfürödve, frissen 
mosott, hullámosra igazított frizurával, 
illatosan, vakítóan fehér ingben... (s 
azon túl persze mindig --- az én ked-
vemért).

Nagy izgalmat, fölfordulást okoztam, 
s eleinte buzgón kísérleteztek, hol, 
mivel lehet engem „átrázni”? De én a 
trükkök zömét már a MASZOLAJ 
„iskolájában” megtanultam, nehezen 
lehetett „csôbe húzni”.

Próbáltak „asztal alá inni” ---- nem 
sikerült. Midôn pedig a méregerôs 
kivonatból, a „piri-piribôl” kínálgattak, 
csak mulattam magamban, hiszen 
imádtam a cseresznyepaprikát.

---- Nem jön föl egy kicsit a korona-
csigához? ---- javasolta egy nap Quil-
lauqui, a Super 7/11 berendezés fôgé-
pésze. Meg kell néznem valamit!

Hogy ne is mondjam, ez is kihívás 
volt, de álltam a sarat. Ma már biztosan 
nem vállalkoznék rá, hogy fölmásszak 
a fúrótorony oldalán lévô, szabad lét-
rán a 42 méteres magasságba ----, de 
akkor! Vékony voltam és fürge. Macs-
kamódra ugráltam a traverzeken, 
menten a leghalványabb tériszonytól.

Ezzel aztán abba is hagyták a kísér-
letezést. Jó barátok lettünk.

Azóta többen feltették a kérdést:
--- És nem féltél ott egyedül, annyi 

férfi között?
--- Nem. Eszembe sem jutott félni. 

Talán sohasem lesz olyan jó dolgom, 
mint azokban az idôkben volt. Ked-
vemben jártak, kényeztettek, mint 
valami kislányt. Még a tengerparton 
fogott, fôtt rákokat is megpucolva 
tették a tányéromra.

Ó, zöld párákban úszó dzsungelek!
Karbunkulusként ragyogó, óriás 

csillagok!
Trópusi viharok ôrült boszorkánytán-

ca!

Dr. Bornemissza György emlékére
(Baja, 1924. február 11 – 2014. április 10 Hobart, Tasmania)

Szorgalmas, a természettudomány-
nak és környezetvédelemnek szentelt 
életének 91. évében, a tasmániai Ho-
bartban elhunyt Dr. Bornemissza 
György. 

Bizonyos szomorúsággal kell konsta-
tálnunk, hogy úgy az itteni magyarság, 
mind a hazai kollégák köreiben nem 
volt igazán ismert, s munkásságáról 
sem sokan tudtak részleteket . Ezt a 
hiányt igyekszem valmelyest csökken-
teni – ha nem is tudom  igazán pótolni 
--- az alábbi rövid megemlékezéssel.

Bornemissza György 1924-ben, Ba-
ján született.  Már gyermekkorában 
lelkes érdeklôdéssel  gyûjtötte és ta-
nulmányozta a bogarakat és  mint aho-
gyan ez már szokásos az ifjú rova-
rászoknál, minden lehetôséget felhasz-
nált, hogy  közelebb kerülhessen  a kor 
elismert entomológusaihoz  és termé-
szetesen a budapesti Természettudo-
mányi Múzeumhoz.

Egyetemi tanulmányait az Eötvös Ló-
ránt Tudományegyetemen kezdte, de 
a  háború után Ausztriába menekült, 
ahol  asz Insbrucki Egyetemen dokto-
rált 1950-ben.  Hamarosan háta mögött 
hagyta Európát és 1950 decemberében 
kivándorolt Ausztráliába. Itt elôször a  
Nyugat-Ausztráliai Egyetem zoológiai 
tanszékén dolgozott.  Rögtön a kezdeti 
idôkben megfigyelte, hogy az ausztrá-
liai legelôkön --– az európaiakhoz vi-
szonyítva –-- rendkívül sok a trágya, 
melyet az itteni ganéjtúró bogarak 
nem kedvelnek.  Annál inkább szeret-
ték a sok tehénlepényt a legyek, ki-
váltképpen az ausztrál bozót legyek, 
itteni nevükön „bush flies” (Musca 
vetustissima) és  rokonaik. Aki itt él 
vagy valaha ide látogatott, az nagyon 
jól ismeri ezt a kellemetlen rovart, 
amely megkeseríti az ausztrál vidéki 
életet. Csípni ugyan nem csíp, de mi-
vel általában tömegesen lép fel, 
rendkívül kellemetlen, orrba, szembe, 
fülbe behatolva kényszeríti az embert, 
hogy arca elôl hessegesse ôket szün-
telen. Ezt a jellegzetes, legyintô moz-
dulatot „ausztrál üdvözletnek” nevezte 
el a népi humor. Mivel a légy lárvái 
fôként tehéntrágyában fejlôdnek, 
gyakran egészségügyi problémákat is 
okoz, fôleg a szalmonella terjesztésé-
vel. S hogy milyen szapora jószág, azt 
talán egy adattal lehet illusztrálni: 
egyetlen tehénlepénybôl akár 3000 
légy is „teremhet” alig két hét leforgá-
sa alatt! 

Nos, Dr. Bornemissza jóvoltából 
Ausztrália számos területén már csak 
az idôsebbek elbeszéléseibôl ismerik 
az „ausztrál üdvözletet”. Honfitársunk 
ugyanis szinte életcélul tûzte ki ma-
ga elé, hogy hasznosítsa az irdatlan 

mennyiségû, parlagon heverô trá-
gyát, s ezzel párhuzamosan csök-
kentse a legyek szaporosodását.. Az 
ôshonos ausztrál ganéjtúró bogarakkal 
nem ment sokra, azok az erszénye-
sekkel párhuzamosan járták be a 
törzsfejlôdés útját és szinte kizárólag 
azok trágyájával éltek. Külföldi segít-
ségre volt szükség. Dr. Bornemissza 
megérkezése után három évvel már 
munkatársa lett Ausztrália legran-
gosabb tudományos intézményének, a 
CSIRO-nak. Kutatómunkáját az auszt-
rál legelôkre összpontosította, s hama-
rosan kidolgozott egy programot, 
melynek alapvetô része afrikai és eu-
rópai ganéjtúró bogarak betelepítése 
volt.

Elutazott a dél-afrikai Pretoriába ( 
ahol Dr. Endrôdy Younga Sebôvel is 
együttmûködött) majd Európába és 
mintegy 9 évnyi munka eredménye-
ként, 1968 és 1984 között összesen  43 
tengerentúli ganéjtúró bogárfajt tele-
pített Ausztráliába. Ezeknek több mint 
fele sikeresen el is szaporodott és az 
elvárásnak megfelelôen azóta is  taka-
rítják” az ausztrál legelôket. A bogarak 
beássák a trágyát a talajba, s ezáltal 
javítják a legelôket, valamint megvon-
ják a tenyésztápot a legyektôl, melyek 
csak a felszínen található lepényeket 
kedvelik. Dr. Bornemissza munkájával 
sokmillió dollárnyi hasznot hozott az 
ausztrál mezôgazdaságnak/állatte-
nyésztésnek.

A legelô-javítással párhuzamban ki-
tartó lelkesedéssel folytatta coleopte-
rológus (bogarász) munkáját nyuga-
lombavonulása után  is. Ennek a mun-
kának legkiemelkedôbb eredménye 
lett a „Bornemissza Gyûjtemény”, 
mely a Föld bogárfaunájának legszebb 
elemeit foglalja magába. A több tucat-
nyi tárlót megtöltô, igen értékes 
gyûjteményt a canberrai Nemzeti 
Rovargyûjteménynek (ANIC) ajándé-
kozta A tudományos és esztétikai 
szempontok szerint megalkotott gyûj-
temény vándorkiállításként, évtizedek 
óta járja Ausztráliát. A természetvé-
delembôl is kivette részét, jónéhány 
évi kutatómunkája eredményeként si-
került elômozdítania Tasmánia erdei-
nek védelmét.  Utolsó nagy projektje 
egy úgyszintén nagy és értékes bogár-
gyûjtemény összeállítása volt, melyet 
a hobarti Tasmanian Museum and Art 
Gallery-nek ajándékozott.
Munkássága elismeréseként Dr. 

Bornemissza György számos kitün-
tetést kapott, melyek legmaga-
sabbika az Order of Australia Me-
dal.

Hangay György
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. július 6-án vasárnap de. 11 órától 

ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. North Fitzroy. 
(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
Istentisztelet után 12 órától ebéd, utána Presbiteri gyûlés

a Bocskai Nagyteremben Watkins St. bejárat
vasárnapi iskola és ovóda 9.30-tól ---12.00 óráig

Minden kedden 12 órától Biblia óra, 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.hungarianreformedchurch.com
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 

SPRINGVALE (VIC.)
2014 július 6-án du. 3 órakor 
ISTENTISZTELET

Igét hírdet: Incze Dezsô
Sprigvale Lutheran Church (3. Albert Ave) Springvale

N. S. W. SYDNEY     2014. július 6-án vasárnap 11.30 órakor 
 ISTENTISZTELET 

Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt, gyermek Istentiszteletet is 
tartunk. Szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, hogy hozzák el 

kicsinyeiket
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Uniting Church, Carrington Ave.

ADELAIDE (SA) 
2014. július 6-án vasárnap de. 11 órakor 

   ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerdán este  6 órától BIBLIAÓRA, a Templom 

társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk
 BRISBANE (QLD) 

2014. július 6-án vasárnap de.11. órakor  
ISTENTISZTELET

 a Marsdeni Magyar Házban 
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

150 Fourth Avenue, Marsden, a marsdeni Magyar Házban,
Istentisztelet után minden vasárnap ebédelni lehet

minden hónap negyedik vasárnapján du. 2 órakor Istentisztelet
 és magyar nyelvû játszócsoport, gyermekeink számára 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Brisbane St. Paul’s Presyterian Church  23 St. Paul’s Terrace Spring 
Hill 
GOLD COAST — ROBINA 2014.
Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra

Minden hónap harmadik vasárnapján du 2. órakor 
ISTENTISZTELET

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

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

Balról: keresztszülôk — Chris and Micelle Jamsen, Anyuka — Éva Gabriella Gyenes Dean, 
keresztelt kislány — Mónika Juliette Dean, báttya — Shasha Lewis Dean, 

nôvére — Emily Charlotte Dean, báttya — Oliver James Dean, Nagymama — Gyenes Éva, 
Nana — Glenyce Dean, Apuka — Nicholas Dean, Paa — John Dean

„Az idô múlik, a fájdalom, nem csökken”
Vasárnap, június 22-én megemlékeztünk egyházunk fôgondnokáról Csutoros 

Csabáról, aki egy éve, hogy elhagyta az élôk sorát. Hosszú éveken át (1989-2013) 
sok nehézségek között folytatta egyházi munkáját, fáradságot nem kímélve.

Még mindig fülembe csendül bátyám, Csaba gyakori mondása: „A kutyák ugatnak, 
de a karaván tovább halad.”
Dézsi Csaba lelkész, hálásan és tisztelettel emlékezett vissza a 18 éves együtt 

mûködésrôl és a sok segítségrôl, amit akkor adott, az akkor még fiatal lelkésznek.
Utána özvegye, Csutoros Júlia elmondott egy vígasztaló verset angolul, a 

magyarul nem beszélô családtagok számára, akikkel együtt részt vett az Istentiszteleten.
A megemlékezést, keresztelés követte, Gyenes Éva unokája, Mónika Juliette Dean lett megkeresztelve. A 

kisbabának dédnagyapja, Gyenes Emil tartozott még a legelsô presbiterekhez az 50-es években, akit fia László, a kis 
Mónika volt nagyapja követett. Nagymama Éva, az anyuka Évike és férje Nicholas hosszú évek alatt közkedvelt és 
hûséges tagjai Egyházunknak.

A szertartás után finom ebéd várt a gyülekezeti tagokra és a kersztelô vendégeire, a templom melletti hangulatos 
Bocskai Nagyteremben.                                                                                                                                      Csutoros István 

Testvérem, Csaba emlékére

Az idô múlik, a fájdalom nem csökken.
Nem hoz enyhülést a tova tûnô idô.
Hantodra hiába viszek virágot, 
Eltemettük veled a világot.
Egy éve már, hogy rászállt a szívemre a bánat,

s alígha van valami, ami ennél jobban fájhat.
Távozásoddal, — az élet értelme megváltozott —,
De megmaradt bennem a Bebetonzott
Testvéri szeretet, amit elfelednem életemben nem lehet!
Az élet megy tovább, de nélküled nem úgy mint rég,
A fényes felhökön túl, Csabám találkozunk még.

Francis Csutoros



Megmérettetés
Churchill, Roosevelt és Horthy
szerepe a zsidó holokausztban
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Elôszó
Az olvasó – természetes módon – hajlamos arra, hogy a le 

nem írt, meg nem magyarázott részleteket úgy képzelje el, úgy 
értelmezze, ahogy azt pillanatnyi felfogása, ismeretanyaga, és a 
közfelfogás diktálja. Ez egy történelmi tanulmány olvasásakor azt 
jelenti, hogy keveri a múltat a jelennel. S ez néha óhatatlanul 
helytelen következtetésekre vezeti. Vegyük pl. egy sportoló olim-
piai szereplését. Természetes, hogy az olimpiák történetének 
összesítŒ táblázatait az elért eredmények (pl. helyezés) alapján 
állítják össze. De már mondjuk az elsŒ londoni olimpia (1908) 
100m-es síkfutásának gyŒztese, Reginald Walker eredményét (10.8 
másodperc) a negyedik londoni olimpia (2012) gyŒztesének, Usain 
Bolt-nak az eredményével (9.63 mp) „egy az egyben” össze-
hasonlítani logikátlan és igazságtalan lenne. Hiszen a 104 év alatt 
annyit változott maga a sport, a szabályok, a felszerelések, az 
edzési módszerek, az étkezéstudomány, stb. stb., hogy szegény 
Walker az 1908-as eredményével 2012-ben csak nyolcadik lett 
volna. Gondolom, mindenki egyetért velem abban, hogy ilyen 
alapon ne vegyük el az aranyérmet Walkertól. Vagyis, ha ítéle-
tünkben igazságosak akarunk lenni, akkor az eseményeket a saját 
idejükre jellemzŒ körülmények, szabályok, közfelfogás stb. figye-
lembe vételével szabad csak vizsgálnunk, nem pedig keverni a 
jelenkori és „korhû” mércéket. Minden ilyen keverŒs játék a csa-
lás, de legalábbis a ferdítés szándékának gyanúját vetíti a véle-
ményt hangoztatóra. FŒleg, ha azt le is írja, sŒt, írását még publi-
kálja is.

Ugyanígy logikátlan és igazságtalan tehát, amikor pl. Horthy 
1940–45 közötti politikai szerepének vizsgálatakor keverjük a mai 
politikai, történelmi vagy erkölcsi mércéket az akkorival. Az 
igazságtalanságot pedig csak tovább tetézzük, ha kortársainak, 
mondjuk Churchillnek vagy Rooseveltnek ugyanezen idŒszakbeli 
szerepét más mércével, elnézŒbben, megértŒbben, kevésbé vagy 
egyáltalán nem kritizálva vizsgáljuk és ítéljük meg. Mert igaz, 
vannak „örökérvényû” hŒstettek és történelmi bûnök. De azok 
megítélésében szintén a fenti logika kell mûködjön.

Gyors egymásutánban került kezembe Sebôk János 2004-es 
kiadású könyve, a „Titkos alku – Zsidókat a függetlenségért – A 
Horthy-mítosz és a holokauszt”, és Kádár Gábor – Vági Zoltán 
2013-as kiadású könyve „A végsŒ döntés – Berlin, Budapest, 
Birkenau 1944”. A címekbŒl és alcímekbŒl elég pontosan követ-
keztetni lehet a könyvek tartalmára, és az írók vizsgálódásainak, 
mondhatni „itélethozatalainak” elŒjelére.

Mindkét könyv tiszteletreméltó gyûjteménye az érdekes, és a 
közember számára azelŒtt nehezen hozzáférhetŒ történelmi doku-
mentumoknak, információknak. Ugyanakkor mindkét könyvnek 
(íróiknak) furcsa módon ambivalens a „viselkedése”: miközben 
hosszan és részletesen ismertetik az eseményeket és azok körül-
ményeit, ugyanakkor számtalan esetben vonnak le azokból nem 
következŒ, azokkal ellentétes, logikátlan, sokszor túlságosan erŒl-
tetett végkövetkeztetéseket. Vagyis elismerik Walker aranyérmét, 
de néhány bekezdéssel késŒbb mégis elkobozzák azt tŒle. 

Ez engem, tájékozatlan, de igazságosságra, kiegyensúlyozott 
szemléletmódra vágyó olvasót arra késztetett, hogy utánanézzek, 
vajon Horthyval egyidŒben, ugyanabban a történelmi idŒszakban 
mit tettek a zsidók megmentéséért Churchill és Roosevelt, a két, 
a köztudatban azóta is kikezdhetetetlen tekintélyû államférfi. 
Átfésültem tehát könyvtáram polcait, és átolvastam a „Forrás-
munkák” alatt felsorolt 5 könyvet, hogy Horthyé mellett megis-
merjem a másik két államférfi szerepét is a holokausztban. Azt 
vizsgáltam, hogy ki, mikortól és mit tudott a koncentrációs tábo-
rokról, és mit tehetett volna, illetve mit tett a zsidók megóvásáért. 
A részrehajlás vádját kerülendŒ, tudatosan nem használtam 
Horthy „Emlékirataim” c. könyvét (Weller Publishing, Toronto 
1974), és Gróf Edelsheim Gyulai Ilona „Becsület és kötelesség” c. 
könyvét (Európa Könyvkiadó, Budapest 2007).

Az idézeteken belüli magyarázataimat, megjegyzéseimet [dŒlt 
betûvel írtam és szögletes zárójelbe raktam].

Churchill
Kádár/Vági (31. old.) azt írják, hogy a bizarr „Madagaszkár-

terv”, miszerint erre a szigetre kell telepíteni az elfoglalt területek 
zsidóságát, a náciktól ered.

„Maga az ötlet már évtizedek óta foglalkoztatta a kontinens 
antiszemitáit” – írják. A következŒ mondatban pedig, hogy 
Himmler 1940-ben(!) tett le egy memorandumot Hitler asztalára, 
mely szerint a zsidókat  „Afrikában, vagy máshol levŒ gyarmatra” 
kell kitelepíteni. A memorandum „ekkor még” nem tesz javaslatot 
a fizikai megsemmisítésre, mert azt Himmler bolsevik módszer-
nek tartja. Himmler javaslata alapján Hitler nemsokára bejelenti 
„az európai zsidókérdés totális megoldásá”-t: a tervek szerint 4 
millió zsidót akartak Madagaszkárra küldeni. „Anglia azonban 
tovább harcolt” – írják – „és uralta a szigetre vezetŒ tengeri utat. 
A Madagaszkár-terv [tehát] irattárba került”. A britek ezzel meg-
akadályozták, hogy a németek 4 millió zsidót kitelepíthessenek 
Európából, illetve, hogy azok még idŒben kimenekülhessenek 
onnan.

De Anglia nem csak ekkor akadályozott meg zsidó kitelepíté-
seket Európa németek által megszállt vagy befolyásuk alatt levŒ 
területeirŒl.

A cionista mozgalom viszont, felismerve, hogy a németek 
kezén lévŒ zsidók Palesztínába telepítésével erŒsíthetnék a zsidó 

állam létjogosultságát és így létrejöttét, a HAAVRA (Hitlerék és a 
cionista mozgalom elnöksége közt létrejött kitelepítési megállapo-
dás szervezetének neve) keretein belül kezdte el a szállítások 
elŒkészítését.

Frantz/Collins írják a 48–53. oldalakon, hogy a britek eltökél-
ték, nem engednek illegális betelepülŒket Palesztínába (tudni illik, 
a Palesztin területek ekkor nemzetközi egyezmény alapján angol 
fennhatóság alá tartoztak). Már 1939 májusában életbe léptették 
az ún. Fehér-könyvet (White Paper, amit a cionisták Black Paper-
nek, Fekete könyvnek hívtak), mely érvényben volt egészen a 
háború végéig!!! Ez elŒírta, hogy évente max. 10 ezer zsidót 
szabad engedni letelepedni Palesztínában. Ennek egyszerû oka 
volt, mégpedig az, hogy a britek már akkor magukénak tudták, és 
korlátlanul használták is a térség olajtartalékait, melyek valójában 
arab tulajdonban voltak. Az arabok ellenezték Palesztína elzsidósí-
tását (ahol akkor még Œk voltak túlnyomó többségben), követke-
zésképp az angolok ellenezték a zsidók nagyobb számú betelepe-
dését. 

„It is the darkest hour of Jewish history that the British 
government proposes to deprive the Jews of their last hope and to 
close the road back to their homeland” (Ez a zsidó történelem 
legsötétebb órája, amikor a British kormány meg akarja fosztani 
a zsidóságot annak utolsó reményétŒl is, hogy hazájukba vissza-
térhessenek) – nyilatkozta a Jewish Agency egy közleményben. 
Vagyis az angolok az olaj és a zsidók megmentése közül ismét a 
saját érdekük, ezúttal az olaj mellett tették le voksukat….

Felvethetné a kedves olvasó, hogy talán az angolok akkor még 
nem voltak tisztában azzal, mi vár a zsidókra Hitler keze alatt. Ez 
a felvetés azonban alaptalan lenne. Többek közt Frantz/Collinstól 
(83.old.) tudjuk ugyanis, hogy Churchill kódfejtŒi ebben az idŒben 
már folyamatosan fejtették meg a német légierŒ és haditenge-
részet rejtjeles üzeneteit. Churchillnek nagyonis kellett vigyáznia 
arra, hogy a külvilágnak szóló nyilatkozataiból erre ne jöjjenek rá 
a németek.

Az is megdöbbentŒ, hogy a britek milyen módszereket alkal-
maztak a zsidó menekültek Palesztínától való távoltartására. Brit 
cirkálók – bár nagy szükség lett volna rájuk máshol a háborúban – 
folyamatosan ellenŒrizték a Palesztín vizeket, hogy megakadályoz-
hassák a menekülteket szállító hajók kikötését. Emellett állandó 
diplomáciai nyomást gyakoroltak a délkelet-európai országokra, 
hogy azok ne engedjék vízeikrŒl elindulni az ilyen hajókat (Bul-
gária, Jugoszlávia, Románia). A brit katonai hajóknak pedig még 
azt is megengedték, hogy végsŒ esetben erŒszakot is alkalmazhas-
sanak, még a nemzetközi vízeken is, és megállíthassanak vagy 
elkobozhassanak, elvontathassanak zsidó menekülteket szállító 
hajókat. Ez már minden nemzetközi hajózási törvény és egyezség 
felrúgása volt, de hát ki törŒdött akkor ilyesmivel, ki tiltakozott 
ellene? Senki….

A sok tiltás, propaganda és fenyegetés ellenére azonban 
sorban indultak a menekültekkel megrakott hajók Palesztina felé. 
1940-ben pl. kb. 3000 zsidó menekült hajózott le a Dunán 
Gdanskból (Dancig), Prágából és BécsbŒl egy 4 hajóból álló 
konvojon. Amikor elérték a romániai Tulcea-t, már várta Œket a 
zsidó ügynökségek által beszervezett 3 görög teherszállító hajó 
(Atlantic, Milos, Pacific), melyek panamai zászló alatt hajóztak, 
hogy távoltartsák az angolokat. Az Atlantic, mely 1875 személyt 
szállított, volt a legrosszabb állapotban. Ezért rövid idŒre kényte-
len volt megállni Isztambulban, s így lemaradt a másik kettŒtŒl. 
Aztán nagynehezen „elevickélt” Ciprus magasságáig, ahol viszont 
elfogta egy brit katonai hajó, és erŒszakkal bevontatta egy kikö-
tŒbe.

A másik két hajó sikeresen eljutott a palesztínai vizekig, de 
ott az angolok azokat is elfogták, és szigorú Œrizet alatt bevontat-
ták Haifa kikötŒjébe. A hajókon zsúfoltságban szenvedŒ utasokat 
nem engedték partra szállni azzal az ürüggyel, hogy hátha német 
kémek vannak köztük, hanem átrakták Œket egy nagyobb hajóra, a 
Pátriá-ra. Néhány nap múlva katonai Œrizet alatt megérkezett az 
Atlantic is, melyet az angolok a Pátria mellé horgonyoztattak. A 
brit hatóságok úgy döntöttek, hogy a három hajó utasait elviszik 
az Indiai-óceánon magában álló lakatlan vulkánikus szigetre, a 
Mauritius-ra. A teljesség kedvéért itt meg kell említeni, hogy 
amikor a három hajó megérkezett Haifa alá, akkor már Churchill 
volt a miniszterelnök, aki a Mauritiusra való erŒszakos elszállítás-
ra eredetileg engedélyt adott.

Amikor az Atlantic-on érkezett menekültek rájöttek, hogy mit 
döntöttek sorsukról a hatóságok, fellázadtak, és nem akartak 
átszállni. Sokuknak rokonaik voltak Palesztínában, akik már 
várták Œket. A katonaság azonban senkit sem engedett partra-
szállni, hanem erŒszakkal is folytatni akarták az átrakodást. Ekkor 
azonban a Pártiá-t hatalmas robbanás rázta meg, ami összesen 267 
személy halálát okozta. Frantz/Collins szerint (57. old) a cionista 
Haganah illegális katonai szervezet robbantott, tiltakozásul a 

Mauritius-i kitelepítés ellen, csak sajnos túlméretezték a robbanó-
anyag mennyiségét. Hernádi viszont azt írja (193. old.), hogy az 
angol hajók lŒtték szét a Pátriát, hogy megfékezzék a napok óta 
készülŒ, és éppen kitörni látszó menekültlázadást. Szerinte nem 
267, hanem 2875 zsidó halt meg az akcióban.

Ezt követŒen az életben maradt embereket, akik minden 
lehetŒ eszközzel tiltakoztak ez ellen, brutális módon felrakták a 
következŒ erre alkalmas hajóra, és mégis elszállították Œket 
Mauritiusra. Közülük 41-en meghaltak az odavezetŒ úton.

Frantz/Collins írják (60–63.old.), hogy egy másik menekülthajó, 
a régi építésû Salvador, tömve 333 utassal bajba került a Fekete-
tengeren, mert öreg motorja felmondta a szolgálatot. Egy szeren-
cséjükre arra haladó motoroshajó behúzta Œket az isztambuli 
öbölbe, de az ottani hatóságok senkit sem engedtek kiszállni. Köz-
ben ott úgy-ahogy megszerelték a motort, és a hajó továbbindult a 
viharos tengeren, de mivel a kapitány nem mert messze menni a 
parttól, hamarosan zátonyra futott. A balesetben 200-an vízbe ful-
ladtak. Az életben maradtakat ideiglenesen visszavitték Isztam-
bulba, amíg eldŒl a sorsuk. (Itt meg kell jegyeznünk, hogy ebben 
az idŒben az angolok igen erŒs nyomást gyakoroltak a törökökre, 
hogy ne engedjék át a Fekete-tengerrŒl a Boszporuszon keresztül 
a Földközi-tengerre az ilyen menekültszállító hajókat. A törököket 
viszont kötötte az 1936-ban éppen az angolok kezdeményezésére 
rájuk erŒszakolt ún. Montreux-Convention, mely szerint a Boszpo-
rusz nemzetközi víznek számít, és a törökök nem állíthatnak ott 
meg senkit. Ôk ehhez tartották, és máig is tartják magukat.)

A Salvador kálváriájáért a britek a bolgár hatóságokat okol-
ták, amiért azok hagyták kifutni az ennyi személy szállítására 
semmiképp sem alkalmas, egyébként is rossz állapotban lévŒ 
hajót. Közben nagy hírverést is csaptak mindenhol a sajtóban és 
rádióban, hogy elriasszák a hasonló úton menekülni akarókat a 
hasonló próbálkozástól. Egy magasrangú, a külügyben dolgozó 
brit hivatalnok, Richard T. E. Latham még azt is megemlítette 
egy jelentésében, hogy mi lenne, ha a brit hadihajók egyszerûen 
csak elsüllyesztenék ezeket a hajókat a nyílt vizeken …..(Frantz/
Collins, 63. old.).

A cionista zsidó szervezetek eközben elkeseredetten folytatták 
a menekültek toborzását és szállításának szervezését. A következŒ 
menekülthajó a Darien II volt, amit Frantz/Collins (64–65.old.) 
szerint az akkor már mûködŒ Mossad vásárolt meg erre a célra. A 
másik hasonló szervezet, a Haganah ugyanakkor a brit elhárítással 
(MI-6) együtt más sorsot szánt a Dariennek, mégpedig, hogy 
felvontatják a Dunán, és egy szorosban elsüllyesztve – legalább 
rövid idŒre – megakasztják a Romániából Németországba tartó 
olajszállítmányokat. EbbŒl komoly belsŒ harc alakult ki a Mossad 
és a Haganah között, de végül a hajó (csak napokkal azután, hogy 
Antonescu tábornok vasgárdistái 1941 elején elkezdték a romániai 
zsidóirtást), miután felvett néhányszáz román menekültet, kifutott 
Constanta-ból, továbbhajózott a bulgáriai Várnába, ahol bolgár 
zsidó menekülteket vett a fedélzetére, s így folytatta útját 
Isztambul felé. Végül 1941. március 19-én ért palesztín vízekre, 
fedélzetén 793 menekülttel. A britek természetesen elfogták, és 
Haifa kikötŒjébe vontatták. A Darien II utasai azonban szerencsé-
sek voltak, mert Œket kivételesen engedték partra szállni. Az 
Athlit nevû menekülttáborba zárták Œket. 

Mindazonáltal a britek nagyon felháborodtak az újabb hajó 
érkezésén, és eldöntötték, hogy attól kezdve minden ilyen hajót a 
rendelkezésükre álló minden eszközzel megpróbálnak megállítani. 
És ezt be is tartották. Ugyanakkor a zsidó szervezeteken, diplomá-
ciai csatornákon, újságokon és rádióadásokon keresztül igyekeztek 
minél szélesebb körben terjeszteni is ezt a hírt, hogy amennyire 
csak lehet, lecsökkentsék az európai zsidóság menekülési szándé-
kát illetve lehetŒségét. Frantz/Collins szerint (Chronology xi) az 
utolsó nagyobb hajó, melynek utasai palesztín földre léphettek 
mielŒtt Németország becsukta a kapukat, a Darien II volt.

Ennek ellenére azért indultak még menekülteket szállító hajók 
Palesztína felé. Egyik ilyen a STRUMA volt, fedélzetén 785 zsidó 
menekülttel. Ez a hajó is hosszú kálváriát járt meg, több okból is. 
A britek ott akadályozták az útját, ahol csak tudták. A törökök 
nem engedték partra szállni a zsúfolt hajón szenvedŒ utasokat, 
mialatt az isztambuli öbölben a motort szerelték. Majd amikor 
végre úgy-ahogy indulásra kész lett, akkor pedig erŒszakkal 
kivontatták a nyilt tengerre és szélnek eresztették. A britek végig 
azt követelték a törököktŒl, hogy a Strumát ne engedjék tovább 
Palesztína felé, és végül a sok huzavona és késleltetés után a török 
partok mentén torpedózta meg és süllyesztette el egy szovjet 
tengeralattjáró. A tragédiának egyetlen túlélŒje volt.

És vajon változott-e az angol hozzáállás
a zsidó kivándorlások német leállítása után?
Adolf Eichmann berlini, ki- és áttelepítési ügyeket intézŒ 

irodája 1941. május 20-án minden német külképviseletnek elkül-
dött egy memorandumot, miszerint Hermann Goering tábornagy 
megtiltott minden további zsidó kiutazást/kitelepedést a német, 
illetve a németek által megszállt területekrŒl – írja Frantz/Collins 
(82. old.). 

Fentebb már említettük, hogy az angolok ekkor már ezrével 
fejtették meg a német kódolt üzeneteket, miáltal Churchillnél 
jobban egyik szövetséges vezetŒ sem tudta, hogy mi vár a zsidó-
ságra. Így tudomása volt azokról az esetekrŒl is, amikor egész 
zsidó falvak lettek, lakosaikkal együtt, a földdel egyenlŒvé téve 
(Frantz/Collins 83.old.).



elküldte barátját, New York államügyészét, Morris Ernst-et 
Londonba, kipuhatolni hogy a britek hajlandók lennének-e lega-
lább a saját országukba befogadni 100–200 ezer menekültet. Az 
elnök úgy remélte, hogy Kanada, Ausztrália és egyes dél-
amerikai országok is boldogan fogadnának be közülük, és ha 
ezek az országok jó példával járnának elöl, akkor valószínûleg 
az amerikai kongresszus többségében zsidó-bevándorlás ellenes 
tagjait is meg lehetne gyŒzni egy hasonló humanitárius akció 
megszavazására.

A kulcs a sikerhez – gondolta Roosevelt – tehát London 
hozzáállása volt. Ernst onnan azzal a hírrel tért haza, hogy Nagy-
Britannia elvben kész befogadni ugyanannyi menekültet mint az 
USA, feltéve, hogy az nem több, mint 150 000. Roosevelt ezt jó 
jelnek vette, és így számolt: 150 ezer + 150 ezer = 300 ezer, plusz 
további 2–300 ezer a többi ország közt elosztva, és máris van 
hely legalább félmillió menekültnek.

Amikor egy héttel késŒbb Ernst meglátogatta Rooseveltet, 
Lilienthal szerint a következŒ párbeszéd zajlott le köztük:

R: – Semmi sem lesz a programból, mert a befolyásos 
amerikai zsidó vezetés nem támogatja.

E: – Ez lehetetlen! Miért?
R: – A saját szempontjukból igazuk van. A cionista szervezet 

tisztában van azzal, hogy egy zsidók által lakott Palesztina még 
sokáig nem lesz önellátó, és csak külföldi anyagi segélyekbŒl tud 
majd megélni. Azt is tudják, hogy nagy pénzeket lennének 
képesek összegyûjteni az adományozóktól, de csak akkor, ha azt 
mondhatnák nekik, hogy Palesztina az egyetlen hely, ahová a 
zsidók mehetnek. Ha azonban egy ilyen általunk tervezett mene-
kültprogram bebizonyítja, hogy ez nem igaz, mert máshová is 
mehetnek, akkor azok akik vonakodva adnának, mondhatnák: mi 
az, hogy csak Palesztínába mehetnek, hiszen számtalan más 
ország is befogadja Œket!

Ernst-et sokkolta a hír, olyannyira, hogy még jóbarátjának, 
az elnöknek sem tudta elhinni, amit hallott. Ezért lobbizni kez-
dett az általa ismert befolyásos zsidó körökben – anélkül, hogy 
elárulta volna a britek vagy Roosevelt szándékát –, abban bízva, 
hogy így talán mégis elindíthatja, nyélbe ütheti az ügyet. De, 
ahogy Œ maga írta: „..kidobtak a barátaim a fogadószobáikból, és 
azt vágták a fejemhez, hogy amit én akarok, az a cionista moz-
galom aláásása”. 

Minden zsidó vezetŒ és szervezet hasonlóan reagált a pró-
bálkozására. Mindenhol csak mély, Œszinte, gyakran fanatikus 
érzésekkel teli támogatási szándékot látott a palesztínai moz-
galom iránt, míg viszont „azoknak az életével, akiket még meg 
lehetett volna, és meg kellett volna menteni, senki sem számolt.”

Eddig az idézet Lilienthaltól (35–36. old.). A cionista moz-
galom ezzel egyszer s mindenkorra keresztül is húzta FDR 
figyelemre méltó kezdeményezését. Így aztán London és Wash-
ington 1943 közepére megállapodott abban, hogy a háború 
befejezéséig félreteszik a palesztínai ügy megoldásának kérdé-
sét. Ebben a döntésben az elŒzŒekben már ismertetett okok 
mellett komoly szerepe volt az arab lobbynak is, pontosabban az 
arab olajnak, amit Wallace Murray, a State Department közel-
keleti ügyek részlegének igazgatója így fogalmazott meg FDR 
számára, mint egyfajta figyelmeztetést: „Az elnök úr folyamatos 
támogatása, amit a cionista ügy iránt mutat, véres események-
hez vezethet a közel-Keleten, és még a Szaud-Arábiában levŒ 
olajérdekeltségeinket is veszélyeztetheti.”. Nesze neked, mene-
kültügy….

De azt is tudni kell, hogy ahogy a németek táborokba zárták 
a zsidókat, lengyeleket, homoszexuálisokat, cigányokat, kommu-
nistákat stb., ugyanúgy táborokba zárták az USA-ban a japá-
nokat, olaszokat, németeket, ill. az ilyen származású személye-
ket. Roosevelt, egy 1798-as törvényre hivatkozva, kiadta az 1942/
Feb/19/9066-os LegfelsŒbb Parancsot, amely Persico szerint 
(168–170. old.) elŒirja, hogy „minden veszélyesnek tartható sze-
mélyt be kell gyûjteni, letartóztatni, és biztonságos helyen 
tartani”. Ennek eredményeként 114 000 japán, 11 000 német, és 
11 600 olasz Œsökkel bíró személyt (felnŒttet, gyereket egyaránt) 
begyûjtöttek, és eldugott helyeken épített koncentrációs tábo-
rokban Œriztek egészen a háború végéig. Ezek közül többszázat 
akaratuk ellenére becseréltek háborús vonalak mögött rekedt 
amerikai turistákra és üzletemberekre. Számtalan becserélt 
személy viselt olyan nevet, mint pl. Rosenbaum, Feldmann, 
Rothenthal, Stein, Goldmann vagy Isenberg, zsidók, akiket 
egyszerûen átadtak a németeknek, nyilvánvaló következmények-
kel…

Azt sem tették meg, amit megtehettek volna...
Egy újabban gyakran tárgyalt téma, hogy vajon Churchill 

és Roosevelt miért nem tettek valamit a zsidók koncentrációs 
táborokba, különösen Auschwitzba szállítása ellen, pl. miért nem 
bombáztatták az odavezetŒ vasútvonalakat, ha korábban nem is, 
de legalább 1944 közepétŒl, az ún. Auschwitz-i jegyzŒkönyv 
nyilvánosságra kerülésétŒl. A kérdés ilyetén felvetése feltétele-
zi, hogy elŒtte egyikük sem tudott a táborokban folyó esemé-
nyekrŒl. Azonban, ismerve a tényt, hogy igenis tudtak – (pl. 
Persico 219. old.: Churchill tudott az 1941. július 18-án megfejtett 
német jelentésekrŒl, pl. több mint 30 000 zsidó eliminálásáról), – 
értjük meg igazán a hazug magyarázatok aljasságát. Churchill 
is, és Roosevelt is többször kijelentette, hogy az elsŒ és legfon-
tosabb szempont a hadszíntéren való gyŒzelem, s ezért nem 
vonhatnak el erŒket onnan ilyen akciókra. Ez a hajánál fogva 

2014. július 3. 8. oldalMAGYAR ÉLET
Azt, hogy az európai zsidóság 1941. május 20-ig szabadon, sŒt 

gyakran német segítséggel mozoghatott, települhetett (volna) át 
pl. Palesztínába – de amit az angolok, arab tulajdonban lévŒ olaj-
érdekeltségeikre való tekintettel minden erejükkel igyekeztek 
megakadályozni –, már tudjuk a fentiekbŒl. Ennek alapján meg-
állapíthatjuk tehát, hogy az angolok a legkisebb megértést, humá-
nus segítŒkészséget sem mutatták a veszélyben lévŒ zsidók iránt.  
SŒt, azzal, hogy folyamatosan akadályozták vagy késleltették kite-
lepedésüket, részben okozóiva váltak a zsidó Holokausztnak. 

No de mi várható egy olyan ország politikusaitól és közvéle-
ményétŒl, melynek külügyminisztere, Anthony Eden 1941-ben 
ezt írta egy privát levelében (Frantz/Collins 179. old.): „If we 
must have preferences, let me murmur in your ear that I prefer 
Arabs to Jews.” (Hadd súgjam a füledbe: ha választanunk kell, 
akkor én az arabokat választom [támogatom] a zsidók ellené-
ben).

Ehhez a magatartáshoz természetesen magyarázatokat kellett 
szolgáltatniuk, amit a maguk módján többször meg is tettek. 
Harold MacMichael, a palesztínai brit fŒkormánybiztos (high 
commissioner) pl. a következŒt írta a Birodalmi Hivatalnak 
(Frantz/Collins 58. old.): „Ezek tragikus sorsú emberek, de a 
lényeg az, hogy mivel egy ellenséges állam polgárai  [kiemelés 
tŒlem], Palesztínához semmi közük…. Az alapvetŒ szabály 
ugyanis az, hogy ellenséges területekrŒl származó személyeket 
nem szabad befogadni ide a háború ideje alatt”.…

MegjegyzendŒ: Nagy-Britannia a háborús évek alatt állítólag 
– számtalan lehetŒsége ellenére – országa területére csupán 
összesen kb. 65 ezer zsidó bevándorlót fogadott be.

Most pedig vessük össze a fentieket azzal, hogy Horthy 
Magyarországán több mint 800 000 zsidó (sokuk más országok-
ból menekült) húzhatta meg magát, ha nem is mindenki kényel-
mes körülmények közt, de legalább létbiztonságban. S Horthy, 
és rendszere ezt a létbiztonságot a kb. 825 000 zsidó számára 
Hitler és apparátusának állandó nyomása, követelŒzése ellenére 
biztosította, egészen az ország német megszállásáig, ‘44. március 
19-ig…(SebŒk 17. old.).

Roosevelt
Nézzük, hogyan viszonyult ehhez a kérdéshez az Egyesült 

Államok közvéleménye, és különösen Franklin Delano Roose-
velt (FDR) elnök.

Frantz/Collins írják (131–132. old.), hogy egy 1938-as felmé-
rés szerint az USA lakosságának 77%-a ellenezte európai zsidók 
befogadását. Ennek több oka is lehetett. Például az, hogy ebben 
a témában a legolvasottabb amerikai magazinokban publikált 
cikkek propaganda célból mind azt hangoztatták, hogy a néme-
tek tudtával [vagy hallgatólagos beleegyezésével, horrible dictu 
segítségével] hajókon érkezŒ menekültek közé a németek a saját 
kémjeiket keverték, akiket körülmetéltek, és kiképeztek a 
héber/jiddish írás-olvasás, valamint vallásos tevékenységek 
ismeretére. Ez az alaptalan politikai hátterû hazugság aztán 
zsidó menekültek ezreinek az életébe került (pl. a St. Louis hajó 
1128 utasáéba, mert a hajót az USA nem hagyta kikötni, hanem 
a New-York-i Szabadság szobor árnyékából küldte vissza a 
német megszállás alatt lévŒ Európába). 

Az USA bevándorlási törvénye csak évi 25 957 német állam-
polgár bevándorlását engedélyezte, vagyis az Európából mene-
külni akaróknak csupán egy töredékét. A hivatalos körök annak 
ellenére nem változtattak ezen, hogy nagyon is tisztában voltak 
a zsidók helyzetével – írja Persico (217. old.).

Pedig Roosevelt elnök is kapott elegendŒ információt az 
eseményekrŒl. J. Edgar Hoover 1938-tól többször figyelmez-
tette, Bill Bullit, az USA volt franciaországi nagykövete pedig 
már 1939. március 12-én, 5 hónappal a háború kitörése elŒtt 
tudatta vele, hogy mit mondott Hitler a náci párt vezetŒinek, 
legfelsŒbb katonai vezetŒknek és kormánytisztviselŒknek a 
közeljövŒt érintŒ zsidó programjáról. „Mivel FDR-nek ezekbŒl 
nyilvánvaló volt az európai zsidóság jövŒbeni sorsa, ezért a meg 
nem kerülhetŒ kérdés az, hogy Œ maga és köre hogyan kezelte 
ezt a kérdést” – irja Persico (216. old.). „Jogos a kérdés, hogy az 
elnök miért nem tett többet a zsidó menekültekért”.

Az igazság kedvéért meg kell említenünk, hogy FDR-nek 
egyszer volt egy jószándékú próbálkozása. Nézzük mi volt az, és 
mi lett a sorsa. Lilienthal írja le részletesen (35–36. old.) a 
következŒket: 

Roosevelt 1943-ban elküldte Patrick J. Hurley dandártábor-
nokot személyes követeként a közel-Keletre, hogy nézzen 
körül és számoljon be neki az ottani helyzetrŒl. Hurley azt 
jelentette az elnöknek, hogy a cionisták ragaszkodnak az 
expanzióhoz, annak ellenére, hogy azt a jóval nagyobb számú 
arab lakosság és néhány Palesztínában élŒ zsidó ellenzi. 
Követeléseik a következŒk voltak:
• független zsidó államot, ami területileg magában foglalja 
Palesztínát, és lehetŒleg Transzjordániát is,
• a palesztínai arabok Irakba telepítését, és
• zsidó gazdasági és ellenŒrzési fennhatóságot az egész közel-
Keleten.

Roosevelt, tudva, hogy az angolok ezeket a követeléseket 
mindenképpen ellenzik, de azt is tudva, hogy az európai zsidókra 
mi vár Hitler keze alatt, kezdeményezni akart egy nagyvonalú 
nemzetközi menekült-befogadási akciót, amelyen keresztül, 
tervei szerint talán kb. 500 000 zsidó megmenthetŒ lenne. Ezért 

elŒrángatott átlátszó „magyarázat” annál is inkább bosszantó, 
mert egyrészt tudjuk, hogy Auschwitz-környéki üzemeket (pl. 
egy mûbenzin-gyárat) és azokhoz vezetŒ vasútvonalakat több-
ször is bombáztak, és 1–2 „sortie” ide vagy oda, igazán nem 
számított azokban az idŒkben. Továbbá a korábbiakból azt is 
tudjuk, hogy ha a saját érdekük diktálta, akkor igenis volt eszkö-
zük. Páldául mekkora angol haditengerészeti erŒket kötött le az 
az igyekvésük, hogy a Palesztín vizektŒl távol tartsák a zsidó 
menekülthajókat.

Mi lehetett tehát az igazi ok, ami miatt gyakorlatilag hall-
gattak, vagy csak nagyon kevés figyelmet szenteltek az egész 
ügynek, és nem próbálták megakadályozni, vagy legalább lassí-
tani a deportálásokat? Véleményünk szerint – többek közt – a 
következŒ okok lehettek:

• a világ – ha hallott is suttogó, fel-felröppenŒ híreket a 
koncentrációs táborokban és a megszállt orosz területeken 
folyó eseményekrŒl –, az Auschwitzi JegyzŒkönyv nyil-
vánosságra kerüléséig többnyire nem hitte el ezeket a rette-
netes dolgokat. De Churchill és Roosevelt tudtak ezekrŒl már 
jóval az ominózus jegyzŒkönyv létrejötte elŒtt is. Valószí-
nûleg maguk sem hitték, hogy a világ elhiszi nekik, hogy Œk 
azelŒtt nem tudtak róla. Akkor viszont gondolhatták: „ha 
eddig nem léptünk közbe, akkor most már hagyjuk is így”,
• felismerték, hogy ha „nagyobb hangerŒvel” terjesztik a hírt 
a koncentrációs táborokban történŒ borzalmakról, akkor 
azzal csak maguknak okoznak több fejfájást, mert többen 
próbálnak majd kimenekülni a németek markából, tehát 
több, az Œ területeikre igyekvŒ menekülttel gyûlik meg a 
bajuk,
• ha mondjuk bombázásokkal megakasztják a deportálásokat, 
akkor szintén az elŒzŒ pontban leírtakkal kell szembenézniük,
• az USA háborúba lépésétŒl kezdve biztosak voltak a gyŒze-
lemben, ezért nekik nem az volt az érdekük, hogy megakadá-
lyozzák a németeket a tömegmészárlásokban, vagy hogy 
segítsenek nekik a nyomok eltüntetésében, hanem éppen 
ellenkezŒleg, hogy a gyŒzelem után minél több és nagyobb 
embertelenséget bizonyíthassanak rá a legyŒzött ellenségre, 
ezzel is bizonyítandó és igazolandó saját háborús akcióik 
szükségességét, lett-légyen az akármilyen embertelen is.
S hogy valóban milyen „farizeusi” volt a hozzáállásuk, arra 

már láthattunk elegendŒ példát a fentiekben. Ilyen volt pl. a 
Zeppelin-hadmûvelet (SebŒk 108–110 old.), amikor dezinformá-
cióval, hazugságokkal kiprovokálták Magyarország német meg-
szállását csak azért, hogy azzal német erŒket kössenek le, pedig 
tudták, de nem törŒdtek vele, hogy az országban meghúzódó 
több mint 800 000-es zsidóság sorsára egy német megszállás 
nyilvánvalóan végzetes lesz.

FentiekbŒl és más dokumentumokból megállapítható tehát, 
hogy a háború alatt meghozott angol és amerikai politikai és 
katonai döntések, és akciók egyike sem irányult az európai 
zsidóság megmentésére vagy sorsának könnyítésére, sŒt, ahol 
lehetett, még az ilyen irányú – kezdeti német és cionista – törek-
véseket is akadályozták. Szomorú fintora a sorsnak ugyanakkor, 
hogy mint láttuk, arra is volt példa, amikor éppen az amerikai 
cionista zsidó vezetŒk akadályoztak meg egy nagyarányú, a 
tervek szerint kb. 500 000 zsidó személyt megmenteni szándé-
kozó akciót. 

Horthy
Nézzük meg ezután, milyen megbízható dokumentumok 

vannak arról, hogy mikor és mit tudott a koncentrációs táborok 
valóságáról Horthy, és lehetŒségeihez mérten Œ mit tett a zsidók 
érdekében.

Tekintsük át elŒször, hogy milyen volt a zsidók helyzete Ma-
gyarországon és Európában az 1944. március 19-i magyarországi 
német megszállás elŒtt.

(MielŒtt továbbmegyünk, le kell szögezni, hogy alapvetŒ 
különbséget kell tennünk abból a szempontból, hogy egy adott 
ország önként, vagy „csak” politikai nyomás ill. katonai kényszer 
hatására vett-e részt a zsidótlanítási akciókban.)

Kádár/Vági szerint (61–72 old.) „MielŒtt 1944-ben sor került 
volna Európa utolsó, nagy, lényegében érintetlen zsidó közössé-
gének, a magyar zsidóságnak a [részleges] felszámolására, a 
nácik és kollaboráns cinkosaik a megelŒzŒ 3 évben már több 
mint 4 millió [európai] zsidót öltek meg”.

A horvátok például már 1941 nyarától, éspedig kényszer 
nélkül tették ezt. Táborokba hurcolták Œket, ahol rengetegen 
belehaltak az éhségbe, járványokba, vagy egyszerûen az Œrök 
lelŒtték, leszúrták, kalapáccsal agyonverték Œket. A Jasenovac-i 
lágerekben kb. 12–16 000 zsidót öltek meg. Az SS kb. 25 000-et 
küldött Auscwitzba, majd a következŒ évben mintegy 7-10 000-
et deportáltak.

Romániában Antonescu marsall idején 1941 júliusától ölték 
meg a zsidók nagy részét, és a németek után a legnagyobb 
számban: mintegy 150 ezret, mig 160 ezret olyan körülmények 
közé deportálták, hogy közülük tízezrek pusztultak el. Csak a 
bogdanovkai tábor környékén mintegy 43 ezret öltek meg. 
Románok keze által több mint 250 ezer zsidó halt meg.

Szlovákiában 1941 júliusa és 42 októbere közt 58 ezer 
zsidót szállítottak koncentrációs táborokba, a szlovákiai 90 ezres 
zsidóság közel 2/3-át. Ez a szám még nŒtt 1944 Œszén az SS által 
elhurcolt 13–14 ezerrel.
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Bulgária 1942-tŒl elŒször 20 ezer, majd 7122, végül 4221 fŒt 

adott át a németeknek.
Olaszországban Mussolini már 1938-ban zsidótörvényeket 

vezetett be, de nem engedte a zsidók elszállítását. Így csak 1943 
nyarán bekövetkezett bukásáig voltak biztonságban. Ezután 
deportáltak kb. 12 ezret az összesen 50 ezres zsidó közösségbŒl.

Franciaország. Hasonló volt a helyzet 1940 tavaszán a né-
metek által megszállt francia területen is, ahol szigorú zsidó-
törvényeket léptettek életbe, de nem engedték azok elszállítását. 
Végül a németek nyomására abban egyeztek meg, hogy a 
máshonnan odaszökött zsidókat elvihetik, és ehhez segítséget is 
adtak. Az ország 1942 Œszi teljes megszállása után az összesen 
kb. 350 ezer zsidóból 75 ezret deportáltak, melynek több mint a 
fele „idegen” zsidó volt.

Hollandiában 1942-tŒl a németek eleinte óvatosan kezdtek 
hozzá a deportálásokhoz, de néhány kezdeti „zökkenŒ” után a 
holland hatóságok közremûködtek, és ellenállás nélkül deportál-
tak kb. 100 ezer embert a 140 ezres zsidó közösségbŒl.

Belgiumból a németek 1944-ig mintegy 30 ezer személyt 
deportáltak a 90 ezerbŒl.

Norvégiában 1942 végéig 770 zsidót vittek el a helyi köz-
igazgatás segítségével az összesen 1700 létszámú közösségbŒl.

Dániában a kb. 8000 zsidóból csupán 477-et hurcoltak el a 
helyi lakosság ellenállása és a bújtatási akciók következtében – 
irja Kádár/Vági (61–72. old.).

Nagyjából ezek történtek tehát Európa más államaiban a 
zsidósággal, mielŒtt 1944. március 19-én a németek megszállták 
Magyarországot. És mi történt addig Magyarországon?

Sebôk szerint (17. old.) „Mo. …békés sziget volt a körülöt-
tünk tomboló háború tengerében. A magyar lakosság [relative] 
nem ismerte a nélkülözéseket, a háború pusztításait, a szŒnyeg-
bombázások poklát…..Az üzletekben….volt áru, s az egyre szigo-
rúbb zsidótörvények ellenére a kb. 825 000 fŒs Magyarországon 
lévŒ zsidóságnak sem kellett rettegnie az életéért. Bár a szövet-
séges légikötelékek gyakorta megjelentek Mo. légterében, a 
kormány és az angolszászok hallgatólagos megállapodása alap-
ján bombaterhüket nem az országra szórták le….”.

SebŒk fenti leírása alapján tehát megállapíthatjuk, hogy 
Horthynak és egymást váltó kormányainak a németekkel szem-
beni húzd meg – ereszd meg politikája, és az angolokkal folyta-
tott titkos egyezkedései biztosították, hogy az országot nem 
bombázták, amikor Európa nagy része (beleértve Londont és 
más angol, sŒt, német városokat is) már szenvedett ettŒl. SŒt, 
Mo. területén életbiztonságban élt több mint 800 000 zsidó, míg 
– ahogy fentebb már idéztük  Kádár/Vágitól (61–72 old.), 1944-
elŒtt a többi országban a „nácik és kollaboráns cinkosaik a 
megelŒzŒ 3 évben már több mint 4 millió zsidót öltek meg”.

FelelŒsen gondolkodó politikusnak, államfŒnek legfŒbb köte-
lessége, békében és háborús idŒben egyaránt, hogy országa 
területén származástól, vallástól függetlenül megvédje minden 
állampolgára életét. Ezt 1940–41-tŒl Európában már nem tudták 
megtenni a lengyelek, a  hollandok, a belgák, a franciák stb., 
nem is beszélve a horvátokról, szlovákokról vagy románokról. 
De nem sikerült Churchillnek, sŒt, magának Hitlernek sem. 
Horthynak a német megszállásig gyakorlatilag mindez sikerült.

Továbbá nem bizonyitható az, amit pedig olyan sokan  bi-
zonygatnak (többek közt SebŒk János is), hogy az ún. Auschwitzi 
jegyzŒkönyv (részletesen lásd a fejezet végén) nyilvánosságra 
kerülése elŒtt Horthy tudott volna a külföldi koncentrációs 
táborokban folyó szisztematikus tömeggyilkosságokról. Erre 
sehol egyetlen írott dokumentum sincs. Arra természetesen van, 
hogy tudta: más országokból tömegével viszik a zsidókat ezekbe 
a – hivatalos német meghatározással – munkatáborokba. No de 
ha ez így van, akkor Horthy bûnössége helyett – vagy legalábbis 
mellett – nem kellene-e azon más államfŒk, politikusok bûnös-
ségét is (vagy inkább azokét) feszegetni, akiktŒl tíz- és százezré-
vel vitték a zsidókat már 1941-tŒl fogva, vagy ahol helyben (is) 
folytak tömeggyilkosságok, vagy akik hatalmuknál, lehetŒsége-
iknél fogva valóban tehettek volna valamit?

Mint azt fentebb már láttuk, pl. maga Churchill is tudott 
errŒl a borzalmas valóságról. De mivel ezekrŒl a hírekrŒl többek 
közt a megfejtett német titkos katonai és politikai üzenetváltá-
sokból (kiküldött parancsokból, beérkezŒ jelentésekbŒl) tudott, 
és mivel semmilyen körülmények közt sem akarta elveszteni ezt 
a hírforrását, ezért nyilvánosan soha nem hivatkozott olyan 
információra, amit így szerzett. Ezért – az Auschwitzi jegyzŒ-
könyv megjelenéséig – a zsidóság valódi helyzetérŒl sem beszélt 
egyértelmûen. Arra is van bizonyíték, hogy Churchill és Roose-
velt rendszeresen cserélték a kémszervezeteiktŒl és kódfejtŒik-
tŒl kapott szigorúan titkosnak minŒsített információkat. Egészen 
bizonyos tehát, hogy ha máshonnan nem, hát ChurchilltŒl 
Roosevelt is tudta, mi folyik a koncentrációs táborokban. De 
hasonló volt a magatartása a francia Vichy-rezsimnek is, mert 
az odamenekült zsidók többségét, kb. 75 ezret készségesen és 
segítŒkészen kiadtak 1942–44 között.

Mi okozta Magyarországon az 1944 tavaszán bekövetkezett 
gyökeres változást a zsidóság sorsában? Ennek legfŒbb, és döntŒ 
oka a március 19-i német megszállás volt. És vajon ennek a 
megszállásnak mik voltak az okai?

ElŒször is, Horthy és közvetlen köre (az angolokkal folyta-
tott titkos tárgyalások alapján) egészen 1944 nyaráig (pontosab-

ban a normandiai partraszállásig) azt hitte, hogy a szövetségesek 
a Balkánon fognak partra szállni. Onnan gyorsan eljutnak Ma-
gyarországig, és – a megegyezett terv szerint – a magyarok lete-
szik elŒttük a fegyvert. A naív és jóhiszemû Horthyék nem tud-
ták, hogy az 1943. november 28-a és december 1-je között tartott 
teheráni konferencián Roosevelt, Churchill és Sztálin között már 
eldŒlt: Sztálin akarata fog érvényesülni, miszerint nem lesz 
angol–amerikai balkáni partraszállás. Sztálin ezt azért nem 
engedte, hogy az angol és amerikai csapatok ne kerülhessenek 
„alája”, s ne foglalhassanak el olyan területeket, amelyeket Œ 
akart magának. Ezért Churchillék Teheránban feladták a balká-
ni partraszállás tervét. De nehogy azt higyjük, hogy errŒl értesí-
tették volna titkos tárgyalópartnereiket, a magyarokat. SŒt, hogy 
félrevezessék a németeket és magyarokat egyaránt, Sztálin 
javaslatára úgy tettek, mintha nagyon is készülnének a partra-
szállási akcióra. Még hamis csapat- és hajómozgásokat is végez-
tek a tökéletes félrevezetés érdekében. S tették ezt úgy, hogy 
tudták: a németek, hogy egy ilyen délkeletrŒl jövŒ támadás ellen 
védjék magukat (pontosabban a romániai olajmezŒiket és a 
magyar búzamezŒiket) kénytelenek lesznek megszállni Magyar-
országot. S azt is nagyon jól tudták, hogy ha ez megtörténik, 
akkor egyik elsŒ dolguk lesz elvinni az országban meghúzódó 
zsidókat. De nekik nem ez volt a szempont, hanem az, hogy ezzel 
a dezinformációval minél nagyobb német katonai és adminiszt-
rációs erŒt kössenek le a térségben. Sebôk részletesen leírja ezt 
(107. old.): a britekkel folytatott titkos „..tárgyalásokon a magya-
rok érvrendszerében a zsidóság méltányos kezelése is mindvé-
gig nagy hangsúlyt kapott. A 825 000 fŒs zsidó közösség megŒr-
zését nagy fegyverténynek gondolták, ez azonban a tárgyalások 
során… egyre kevesebbet nyomott a latban. Amiképpen a 
szövetségesek nem bombázták az Auschwitzhoz vezetŒ vasút-
vonalakat, mert katonai érdek nem fûzŒdött az akcióhoz, hason-
lóképpen egyre kevésbé voltak tekintettel az Európában meg-
maradt, utolsó nagy zsidó közösség sorsára. Bár a szövetségesek 
pontosan tisztában voltak a német megszállás várható következ-
ményeivel, nem törŒdtek vele. Ennek kegyetlenül Œszinte módon 
hangot is adtak, mint pl. az OSS [Office of Strategic Service, a 
CIA elŒdje] részérŒl Magyarországgal tárgyaló Allan Dulles és 
Royall Tyler, akik azt válaszolták [tárgyalófelüknek] Baranyai 
Lipótnak, amikor felhívta figyelmüket a német megszállás ese-
tén várható következményekre, egyebek közt a zsidók kiirtásá-
ra: ‘Ebben a háborúban már úgyis könyékig véres a kezünk, 
néhány százezer ember ide vagy oda nem számítana’…Katonai 
szempontból nem volt jelentŒsége az életek mentésének” – írja 
SebŒk.

Ez a hamis partraszállási terv (Zeppelin hadmûvelet) olyan 
részletesen ki volt dolgozva, hogy a magyarokkal még „titkon” 
abban is „megegyeztek”, hogy az Antant ejtŒernyŒsöket dob le 
az országban, akiket a magyaroknak majd fogadniuk kell. S az 
egészet olyan jól hazudták el Horthyéknak, hogy még Hitler 
magyarokat figyelŒ kémjei is elhitték. S ez volt a cél.

A Szövetséges ErŒk remélt érkezésének idejére tervezett 
átállás sikerének érdekében Horthy tett egy másik lépést is, 
mégpedig a keleti hadsereg frontról való hazahívásának elŒké-
szítésére. Ezt a szándékát levélben közölte Hitlerrel. Ez a levél 
csak megerŒsítette Hitlerben a meggyŒzŒdést, hogy a magyarok 
kiugrást terveznek. Ezért február 28-án kiadta a parancsot egy 
Magyarország megszállását célzó hadmûvelet elŒkészítésére 
(Margarethe I.). 

Sebôk így ír errŒl az idŒszakról (113–114. old.): „…Hitlert 
két ok bírta rá a megszállás elrendelésére: Horthynak a hadse-
reg hazahívását kérŒ levele, valamint a titkosszolgálat jelentése 
az ejtŒernyŒsök Mo-ra érkezésérŒl, Horthy tudtával. ... A Führer 
intézkedése a feltételezett balkáni partraszállással összekapcsol-
ható szövetséges és magyar hadmozdulatok megakadályozásá-
ra, illetve elhárítására szolgált. …. Hitler ezekrŒl a haditervekrŒl 
nem tájékoztatta ‘árulónak’ minŒsített szövetségesét, mint ahogy 
a britek sem avatták be igazi szándékaikba a magyarokat. Hitler 
Klessheimben terjesztette Horthy elé megdönthetetlen bizonyí-
tékait … Horthy … a csapdahelyzetbŒl csak úgy tudott [volna] 
menekülni, ha szembeszáll, vagy teljesíti Hitler feltételeit. A 
zsidóság szempontjából mindkét alternatíva végzetes kimenete-
lû volt.”

Hitler a megszállást a leggyorsabban és a lehetŒ legkisebb 
erŒbedobással akarta végrehajtani. MindenekelŒtt fontosnak 
tartotta Horthy kiiktatását az eseményekbŒl, nehogy ellenállásra 
adhasson parancsot. Ezért Œt Klessheimbe kérette sürgŒs tár-
gyalásra. Mindketten tudták, hogy valóban sorsdöntŒ lesz a 
találkozás. Sebôk (34. old.) így jellemzi a helyzetet: „Horthy 
számára …. Hitler elsŒ monológjának végighallgatása után 
nyilvánvalóvá vált, hogy mint sok más elŒdje a magyar történe-
lemben, Œ is besétált egy történelmi csapdába. Egyszerre volt 
tárgyalófél és potenciális fogoly attól függŒen, hogy miképpen 
reagál….”.

Hitler keményen letámadta Horthyt, tudtára adta, hogy az 
olasz kiugrás után Németország nem engedhet meg magának 
mégegy kiugrást, elmondta továbbá, hogy tud a Magyarország 
és a Szövetségesek közt folyó titkos tárgyalások minden részle-
térŒl, és hogy emiatt döntés született Magyarország katonai 
megszállásáról. Horthy leforrázva hallgatta mindezt. ElŒször 

probálta tagadni a vádakat, de Hitler nem adott neki több 
lehetŒséget a magyarázkodásra, hanem elÔrukkolt a legnagyobb 
fenyegetéssel: ha a szükség úgy hozza, Ô arra is hajlandó, hogy 
Magyarország megszállásához segítségül mozgósítsa a román, 
szlovák és horvát csapatokat is…. Ez már valóban túl sok volt 
Horthynak. Rádöbbent, hogy ha ez bekövetkezne, akkor nem 
csak az elmúlt években visszaszerzett magyarok lakta területek 
vesznének el újra, nem csak az ott lakó magyarok lennének 
megtizedelve, nemcsak a Magyarországon megbúvó lengyel és 
más menekültek élete, nemcsak az eddig a németeknek ki nem 
adott zsidók százezreinek élete, de az anyaország léte is végve-
szélybe kerülne. Tehát egyszerre minden elveszne! Hirtelen ide-
gességében szavakat sem talált, hanem egyszerûen felpattant, 
és kiviharzott a szobából, faképnél hagyva Hitlert.

Ennek a kirohanásnak az érzelmi hátterét csak az tudja 
igazán megérteni, aki azt is megérti, hogy mekkora tragédia 
volt a magyar nemzet számára (vagy lett volna a világ akár-
melyik nemzete számára) Trianon, és hogy az milyen mélyrŒl 
jövŒ, fanatikusságig menŒ érzelmeket váltott ki abból a generá-
cióból. Azzal még úgy-ahogy meg tudtak volna birkózni, ha csak 
a magyar nyelvû lakosság által már nem, vagy csak gyéren 
lakott területeket veszti el az ország. De azt már jogosan érezte 
szinte halálos sebnek a nemzet, hogy teljesen magyarok lakta 
területek is el lettek szakítva az országtól. Ez az érzés vezette 
Œket a területi visszacsatolások kierŒszakolására és végrehajtá-
sára. Nem véletlen, hogy ennek az újraegyesülésnek az eléré-
séért szinte mindenre hajlandó volt a csonkán maradt ország 
magyar érzelmû többsége. AmibŒl aztán egyenesen következett 
a kényszerû „barátság” Hitlerrel, mivel csak rajta keresztül 
vezetett az út a területi- és lakosságvisszacsatolások lehetŒsége 
felé. S ezzel a magyar érzelmi állapottal Hitler nagyon is tisz-
tában volt, és ki is használta. Nem véletlen tehát, hogy a Kless-
heimben sarokba szorult Horthyval szemben kijátszotta ezt az 
adut. Mint kiderült, a legnagyobb és leghatásosabb aduját.

Szobájába visszatérve Horthy aztán nyilván gyorsan rájött, 
hogy ha tetszik, ha nem, gyakorlatilag a németek foglya, és csak 
a ‘tovább tárgyalni vagy foglyul esni’ alternativák közt választ-
hat. Azt, hogy Hitler mozgósítsa a szomszédokat is, minden 
áron el kellett kerülni. Tehát – ha már elkerülhetetlen a német 
megszállás –, nem szabad ellenállni a német csapatoknak. Vele 
jött tanácsadói is a tárgyalások folytatására kérték, ezért elfo-
gadta Hitler ebédmeghívását azzal a feltétellel, ha folytatják a 
megbeszéléseket.

Mivel Hitlernek hosszabb távon szüksége volt Horthy együtt-
mûködésére, ezért lenyelte a délelŒtti sértést, és folytatták a 
tárgyalást. Horthy legfŒbb célja az volt, hogy lebeszélje Hitlert  
megszállási tervérŒl (nem tudva, hogy a német egységek a 
határon álltak, sŒt, néhány szerelvényük már Magyarország  
területén járt). Hitler azonban tárgyalni sem volt hajlandó errŒl. 
SŒt, ismét Horthy szemére hányta, hogy egyedül a magyarok 
szegültek szembe a németekkel a zsidókérdés megoldásában, és 
alá akart íratni vele egy nyilatkozatot, hogy egyetért a megszál-
lással. EttŒl Horthy megint ideges lett, és lemondással fenyege-
tŒzött. A tárgyalások ismét megszakadtak.

Horthy ekkor elhatározta, hogy kíséretével együtt hazaindul 
a különvonatján, de ezt a németek nem engedték. Egy hamis 
légiriadót fújtak, és erre hivatkozva tiltották meg a vonat kigör-
dülését.

Közben Hitler a nála probálkozó Szombathelyi Ferenc 
vezérkari fŒnöknek elmondta, hogy már tavaly áprilisban, ami-
kor ugyanitt találkoztak, nyomatékosan figyelmeztette Horthyt, 
hogy Magyarország sürgŒsen változtasson a bel- és külpolitiká-
ján, ami alatt többek közt a zsidókérdés németek akaratának 
megfelelŒ módon történŒ megoldását, és az ellenséggel folyta-
tott titkos tárgyalások megszüntetését értette. Ennek ellenére – 
mondta – egyik ügyben sem változott semmi. (Jegyezzük meg 
itt, hogy Hitlernek ez a kijelentése számunkra, a múlt esemé-
nyeit elvakultság nélkül vizsgálni igyekvŒ és képes utókor szá-
mára egyértelmûve teszi, hogy a magyar vonakodás, német 
akarattal való dacolás nem volt eredménytelen: egy további te-
ljes évig biztosította az országban élŒ zsidóság életbiztonságát). 

Hitler elmondta továbbá Szombathelyinek, hogy a német 
csapatokat már nem lehet leállítani, és azt is tudomására hozta, 
hogy ha Horthy lemond, annak a következményeit nem lehet 
elŒre látni. Véleménye szerint Magyarország legfeljebb 10–12 
napig lenne képes ellenállni, de ha ellenállásra kerülne sor, 
akkor – s itt Szombathelyinek is megismételte a legnagyobb 
fenyegetést – az ország jövŒjébe a „szomszédok” is (románok, 
szlovákok és horvátok) beleszólnának, s akkor Œ, Hitler már nem 
tudná befolyásolni a történéseket….

MindebbŒl Horthy és a magyar küldöttség egyértelmûen 
megértette, hogy végérvényesen nincs számukra más alternatí-
va, mint kényszerûen tudomásul venni Hitler akaratát. Felis-
merték, hogy Horthynak a helyén kell maradnia, hogy megaka-
dályozhasson minden ellenállást a német megszállással szem-
ben, ezzel kivédeni, hogy a kisantant államokat a németek az 
országra eresszék. Mert az adott helyzetben az lenne a legveszé-
lyesebb az ország, és lakossága jövŒjére nézve. Ezt Sebô így írja 
le (39. old.): „A késŒ délutáni órákban a kimerítŒ tárgyalások 
után a szellemi és testi hanyatlás látványos jeleit mutató 75 éves 
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kormányzónak csak percei maradtak a gondolkodásra. Döntenie 
kellett! S annyit azért Œ is belátott, hogy amennyiben nem kolla-
borál Hitlerrel, nem lesz együttmûködŒ partnere a németeknek, 
akkor fogolynak kell tekintenie magát, és az Œ, illetve az ország 
sorsáról mások döntenek, s Œ a továbbiakban már semmit nem 
tehet a katasztrófa elhárítása érdekében, mert nincs összekötte-
tése a külvilággal, nem telefonálhat, nem táviratozhat, és mozgá-
sában is korlátozzák. Ezért …. – végiggondolva az esélyeit – a 
lehetséges rossz döntések közül a megítélése szerint legkevésbé 
rosszat választotta. Pillanatnyi helyzetébŒl és a kínálkozó lehetŒ-
ségeibŒl azt a következtetést vonta le, hogy mozgási szabadságát 
megŒrízve, a németekkel együttmûködve, kormányzói posztján 
maradva, hazatérése után – hatalmát, társadalmi presztizsét 
érvényesítve – talán még az események menetét is sikerül úgy 
irányítania, hogy abból az országnak s neki magának elŒnye, 
haszna legyen. Ezért a további tárgyalás mellett döntött, és este 
nyolc órakor ismét összeült Hitlerrel a harmadik találkozóra”.  
MegjegyzendŒ, hogy az ismét eléje tett, a megszállásba bele-
egyezését kérŒ nyilatkozatot még ekkor, ilyen nagy nyomás 
alatt sem volt hajlandó aláírni.

Ezek az események vezettek el tehát 1944. március 19-ig, 
amikortól a magyarországi politikai, gazdasági és rendészeti 
helyzet egyre súlyosabb német befolyás, majd irányítás alá 
került. Az ország kiszolgáltatottságát jellemzi, hogy a németek 
minden adódó alkalommal hangsúlyozták: a magyar „szuvereni-
tás” kérdése egyenes arányban függ össze a zsidókérdés meg-
oldásával, vagyis, a német csapatok azonnal kivonulnak, mi-
helyst a magyar kormány ezt számukra elfogadhatóan teljesíti.  
Horthy ugyanakkor már azt is tudta, hogy ha a német követelé-
seket még mindig nem teljesítik, akkor az egész nemzet – bele-
értve a zsidókat is – sorsa is megpecsételŒdhet. Ez a rettenetes 
veszély, ez a rettenetes Demoklész-kard függött tehát a 75 éves, 
fizikailag-szellemileg egyaránt gyengülŒ ember feje felett, ami 
ellen Œ pillanatnyilag semmit sem tehetett.

Hogy Horthynak a német megszállás után mennyire gyen-
gült meg a hatalma és az eseményekre való befolyása, arra jó 
példa, hogy a hozzá legközelebb álló ún. Vár-klikk (a kormányzó 
mellett titkon mûködŒ közismert személyekbŒl, mérsékelten 
jobboldali politikusokból álló tanácsadó csoport, mint pl. Bethlen 
István, Kállay Miklós, Esterházy Miklós, Rakovszky Iván, 
Károlyi Gyula, Keresztes-Fischer Ferenc, Kánya Kálmán, 
Ghyczy JenŒ, stb.) tagjait sem tudta megvédeni a németektŒl. 
Kállayt mindjárt az elsŒ napokban le akarták tartóztatni, s csak 
lélekjelenlétének köszönhette megmenekülését, s a török nagy-
követségen volt kénytelen megbújni,  vagy Bethlent és másokat, 
akik bujkálni kényszerültek az SS elŒl, vagy Kádár Gyulát, 
Keresztes-Fischert stb, akiket le is tartóztattak. Horthy – hiába 
próbálkozott – egyiket sem tudta megmenteni. 

Sebôk, érdekes módon ellentmondva a már idézett, doku-
mentumokon alapuló mondatainak, a 49. oldalon „beszúrja” saját 
véleményét, s ezt írja: „Horthy ‘leléphetett’ volna a politika szín-
padáról, hogy egy erkölcsileg vállalhatatlan üggyel ne mocskolja 
be a nevét…”.

Kádár/Vági viszont a 144. oldalon „belátják”, hogy „Másfe-
lŒl ugyanakkor az is igaz, hogy ha Horthy lemond, [akkor] vélhe-
tŒen a budapesti és a munkaszolgálatos zsidók sem kerülhették 
volna el a deportálást.”

De Horthy nemhogy azt nem latolgathatta, hogy „lelépjen”-
e, hogy „ne mocskolja be a nevét”, hanem a németekkel való 
szembeszegülés terhének cipelése mellett idŒnként még egyes, 
minden emberi józanságtól elrugaszkodott nemzettársai – End-
re, Baky államtitkárok – ellen is harcot kellett folytatnia, s 
mindezt úgy, hogy már megbízható régi segítŒtársai, tanácsadói 
sem voltak körülötte. De dacára a nehéz helyzetnek, volt bátor-
sága arra, hogy Sztójaytól az elindult zsidó deportálásokban a 
németekkel leginkább összedolgozó, abban magyar részrŒl dön-
tŒ szerepet vivŒ két államtitkár leváltását követelje. A hozzá 
május vége felé eljutott egyik zsidó memorandum hatására pl. a 
következŒket írta Sztójay miniszterelnöknek (SebŒk 162. old.): 

„Kedves Sztójay! AmidŒn két és fél hónappal ezelŒtt a né-
met csapatok bevonulásával kapcsolatban a magyar szuvereni-
tást korlátozó események bekövetkeztek, vissza akartam vonulni 
a nemzet által rám ruházott kormányzói hatalom gyakorlásától. 
Bár saját szempontomból ez lett volna a legtermészetesebb 
megoldás, mégis rövid megfontolás után el kellett ejtenem ezt a 
tervemet, mert mindenekelŒtt ki kellett neveznem egy kor-
mányt, amely Németország bizalmát bírja, hogy a megszállástól 
– ígéretük szerint – megszabadulhassunk. Azon kívül úgy érez-
tem, hogy nemzetemmel szemben kötelességem kitartani a 
helyemen, mert ellenkezŒ esetben az ország mai rendkívül ne-
héz viszonyai között az ilyképp elŒállott helyzet következményei 
kiszámíthatatlanok lettek volna [valószínû utalás a kisantant 
általi megszállás veszélyére].  Tudatában voltam azonban annak, 
hogy e kormánynak az adott kényszerhelyzetben számos olyan 
intézkedést is kell tennie, amelyeket nem tartok helyesnek, s 
amelyekért nem vállalhatom a felelŒsséget. Ezek között az intéz-
kedések között szerepel a zsidókérdésnek nem a magyar gondol-
kodásmódnak, a magyar viszonyoknak és ezekhez képest a ma-
gyar érdekeknek megfelelŒ kezelése .… az utóbbi idŒben olyan 
értesüléseket kaptam, hogy ezen a vonalon számos vonatkozás-

ban több történt nálunk, mint maguknál a németeknél….”. 
Feliratában többek közt kitér a két államtitkár leváltásának 
szükségességére is.

Miután Endre és Baky leváltása nem történt meg, sŒt, egy 
június 21-i rendkívüli minisztertanácsi ülésen elhangzottak 
nyilvánvalóvá tették, hogy a deportálásokkal kapcsolatban 
Jaross Andor belügyminiszter, Baky László politikai-, és Endre 
László adminisztratív államtitkárok között cinkos egymásraka-
csintgatás megy, ezért Horthy június 26-ra összehívta a korona-
tanácsot, ahol ismét követelte Baky és Endre elmozdítását, és a 
deportálások befejezését. Ennek azonban csak annyi eredménye 
lett, hogy erŒs fellépése miatt hamarosan szembekerült egy 
részben személye ellen irányuló csendŒrpuccsal. 

Bakyék ugyanis, amikor látták, hogy a kormányzó a depor-
tálások miatt Œket akarja elmozdítani, konspirációba kezdtek, 
amibe még Eichmannt is bevonták. Tervük az volt, hogy a 
vidéki csendŒrség alakulatait egy avatási ürüggyel felhozzák 
Budapestre, s miután Horthyt lefogják és háziŒrizetben tartják, 
rajtaütésszerûen, néhány óra alatt deportálják a teljes budapesti 
zsidóságot (250–300 ezer személyt). Ezt a próbálkozást azonban 
Horthy a Magyar Függetlenségi Mozgalom (MFM) felderítŒ 
munkája és Koszorús Ferenc I. Páncélos Hadosztálya segítsé-
gével kalandos úton, de szerencsésen megakadályozta, s így azt 
is, hogy a Budapestre vezényelt többezer csendŒr elvégezze a 
rajtaütésszerû deportálást. 

Ez a Koszorús-féle, Esztergom környékén (Tök, Aszód, Vác, 
Páty, Zsámbék, Esztergom) állomásozó, egy, a Donnál szétvert 
hadosztály a németek elŒtt titokban tartott maradéka, tulajdon-
képpen Horthy számára az egyetlen katonai egység volt, amihez 
hozzáférhetett, amire veszély esetén számíthatott.

Hitler ugyanakkor, látva a Magyarországon beindult depor-
tálások „jó” hatásfokát, s abban Endre és Baky kulcsszerepét, 
személyesen védelmükre kelt. Megütközését fejezte ki amiatt, 
hogy a kormányzó lépéseket tesz a zsidótlanításban jeleskedŒ 
magyar kormányhivatalnokok ellen.

Horthy azért azt mégis elérte, hogy július 20-a után már 
nem a valóban hatékonyan mûködŒ Endre intézte a deportálási 
ügyeket. Ennek azért volt nagy jelentŒsége, mert Eichmann a 
magyarok, különösen Endre segítsége nélkül csak jóval kisebb 
számban és tempóban tudta végezni azt.

A bünösség, bûnrészesség mértékének megítéléséhez tud-
nunk kell többek közt, hogy pl. az akkori vezetŒ politikusok 
közül (természetesen Hitler kivételével) ki mikortól tudott a 
koncentrációs táborokban valóban megtörtént eseményekrŒl. A 
hivatalos magyarázatok szerint a kormányok csak az ún. 
Auschwitzi JegyzŒkönyv elterjedése után (1944. április 26) 
szereztek tudomást a valóságról.

De mi is voltaképpen az Auschwitzi JegyzŒkönyv? Sebôk 
ezt részletesen leírja (144–148 old.), melyet a következŒképpen 
összegezhetünk. Két rab, Walter Rosenberg (Rudolf Vrba)   és 
Alfred Wetzlert (Josef Lanik) 1944. április 7-én sikeresen meg-
szökött az auschwitzi lágerbŒl, és 24-én Zsolnára érve az ottani 
zsidó vezetŒknek beszámoltak az ottani állapotokról. Beszámoló-
jukat április 26-án titokban jegyzŒkönyvbe vették a szlovák 
Zsidó Tanács tagjai, majd kapcsolataikkal futótûzként elterjesz-
tették azt a világban. 

Visszatérve Churchillékhez: ahogy azt fentebb már írtuk, a 
valóság az, hogy a britek is, és az amerikaiak is már 1941 
augusztusától rendszeresen megfejtették a német és japán 
katonai és politikai üzenetekben használt kódrendszereket, és 
így mindkettŒ nyilvánvalóan tudott már jóval az Auschwitzi 
JegyzŒkönyv elŒtt a zsidó szenvedésekrŒl – írja Frantz/Collins 
(83. old.). Ennek ellenére, csak saját nemzeti és katonai érdekei-
ket tartva szem elŒtt, mindketten végig olyan döntéseket hoztak, 
melyekkel nemhogy nem segítették, hanem még lehetetlenebbé 
tették a zsidók kimenekülését, illetve nem használták ki lehetŒ-
ségeiket a deportálások hátráltatására. 

Horthy viszont nem ismerte a német titkos információkat. Ô 
az Auschwitzi JegyzŒkönyv megismeréséig (június vége vagy 
július eleje – aminek döbbenetes hírét másokhoz, és más hasonló 
információkhoz hasonlóan sokáig nem volt képes teljes mérték-
ben elhinni) csak azt tudta, amit neki és a magyar kormánynak 
folyamatosan nyilatkoztak a németek, mégpedig, hogy a zsidó-
kat a háborúban szolgáló német munkaerŒ pótlására használjak 
majd. Hitler erre a célra a magyaroktól eleinte 100 ezer 
munkaképes személyt követelt. JellemzŒ, hogy amikor április 
15-én a honvédelmi minisztérium tudatta a németekkel, hogy az 
elsŒ 5000-es zsidó szállítmány készen áll, akkor a német követ 
zavartan kérdezte meg a feletteseit, hogy a transzportot hová, 
melyik lágerbe kell irányítani. Vagyis nem volt egyértelmû, 
hogy azok Auschwitzban, vagy valahol máshol fognak kikötni 
(Distel-Jakusch könyvének 212–213. oldalán megtudhatjuk azt 
is, hogy az sem volt mindegy, valaki melyik táborba került. 
Dachauban például „csupán” 15%-os volt az elhalálozási arány: 
206 206 rab érkezett, és 31 591 halt meg. Ez azt mutatja, hogy 
ott valóban dolgoztatták a rabokat, és a munka közben történt 
balesetek, embertelen körülmények, alultápláltság, betegségek 
stb., nem pedig szisztematikus emberirtás okozta az elhalálozá-
sokat).

Horthy a nála április 17-én bemutatkozó-látogatást tevŒ 
Endre László államtitkárnak kijelentette, hogy tudomása van a 

zsidó munkások kiszállítására vonatkozó német kérésrŒl (Kádár/
Vági, 185–186. old.). Itt nyilván a 100 ezer munkásra gondolt, 
amit az a tény is bizonyít, hogy Veesenmayer német követ azt 
jelentette, már április 13-án megvolt Horthy hozzájárulása 
ahhoz, hogy 100 ezer zsidó munkást a németek rendelkezésére 
bocsássanak. Tudnunk kell azt is, amit akkor Magyarországon 
mindenki úgy tudott, és ami eleinte sokakban erŒsen tompította 
a zsidók kiszállításával kapcsolatos veszélyérzetet, hogy a há-
ború kezdete óta már több százezer magyar munkás dolgozott 
Németországban, akiknek a hajuk szála sem görbült ott meg 
(Kádár/Vági 181. old.).

A gettókba hajtott szerencsétlen vidéki zsidóság egészségi 
állapota és ellátottsági szintje – ámbár maga a gettósítás, illetve 
annak végrehajtási formája emberileg elfogadhatatlan volt – 
eleinte még nem volt annyira drámai. Ez csak azáltal alakult ki, 
hogy a begyûjtések, az ellátás és elhelyezés, majd a deportálás 
tempója és összehangoltsága nem volt megfelelŒ. Fokozta a 
tragédiát, hogy a begyûjtések alatt késŒbb már nem szelektálták 
a munkaképeseket a családjuktól, mondván, könnyebb a család-
nak is, ha együtt maradnak. FeltételezhetŒ, hogy ezzel a mit sem 
sejtŒ, vagy biztosat nem tudó érintett családok is egyetértettek, 
nem látva elŒre, hogy mi vár rájuk. Igy került annyi idŒs ember, 
asszony és gyermek is a gettókba, és onnan a szerelvényekre. 

ErrŒl a problémáról, illetve ennek a hatványozódásáról a 
felelŒs személyek hallgattak Horthy elŒtt. Miután azonban más 
forrásból értesült errŒl, igyekezett – akkorra már igen megcsap-
pant – befolyását mégis latba vetve közbelépni. Endrét és Bakyt 
ismételten megpróbálta leváltatni, a deportálásokat pedig meg-
állítani. Endre leváltatása csak július 20-án sikerült, a deportálá-
sok – legalábbis idŒleges – megállítása pedig a Koszorús-akció 
eredményeként július 5-én. KésŒbb pedig sikerült Eichmann 
visszarendeltetése is augusztus 25-én. Igaz, ez utóbbiba „besegí-
tett” az ugyanezen a napon kiadott hasonló tartalmú Himmler 
parancs is.

Sebôk könyvének 241. oldalán ismét azt igyekszik bizonyí-
tani, hogy Horthy „ha nem is olyan brutálisan mint a nácik, de 
ki akarta iktatni, el akarta tüntetni az ország, a magyarság életé-
bŒl a ‘rossz vért’.” [értsd: a zsidókat]. Azt persze nem írja, hogy 
Horthy ezt szerinte milyen módon akarta elvégezni, és miért 
nem tette, ha akarta…. Ezzel a könyvében fel-felmerülŒ logikát-
lan állítással nem is érdemes komolyan foglalkozni. Mert ele-
gendŒ, ha csak arra utalunk, hogy ha ezt valóban meg akarta 
volna tenni, akkor ahogy a környezŒ országoknak, úgy 1941-tŒl 
neki is bŒven lett volna ideje, hogy ezt német segítséggel, vagy 
akár anélkül végrehajtsa. Ehelyett Œ évekig ellenállt Hitler 
állandó nyomásának, sŒt, amikor tehette, akcióba is lépett, pl. 
megküzdött a csendŒrpuccsal is. 

Ha tehát objektíven, az akkori nemzetközi állapotokat, 
közfelfogást, politikai-katonai eseményeket figyelembe véve 
megpróbáljuk összefoglalni a fent leírtakat, akkor elmondhatjuk, 
hogy Horthy legnagyobb bûnének valójában – összehasonlítva 
az akkori olyan politikai „nagyokkal” mint Sztálin, Hitler, 
Churchill vagy Roosevelt – leginkább azt lehet betudni, hogy 
nem volt képes lépést tartani a kor hazug, önzŒ, „a cél minden 
helyzetben szentesíti az eszközt” mentalitásával. Rá inkább a 
régi világ letûnŒ szereplŒinek addigra már idejétmúlt naívitása 
volt jellemzŒ. 

Bûnösségének megítéléséhez pedig a legjobb segítség a 
fenti személyek róla illetve szerepérŒl alkotott véleménye. 
NégyŒjük közül egyik sem akarta Œt félretenni, vagy a háború 
végeztével felelŒsségre vonni. SŒt, Churchill és Roosevelt még 
meg is védték a Titónak való kiadatástól, Sztálin pedig a háború 
befejezése után a Magyarországon uralomra jutott kommunista 
elvtársai bosszújától! És ha valakik, hát akkor a három gyŒztes 
aztán igazán tudta, hogy a háború éveiben mi tapadt a saját 
kezükhöz, és mi Horthyéhoz! 

Az tehát, hogy a fentiek ellenére ma csak Horthy fejét köve-
teli újra és újra az elfogult világ, míg a  gyŒztes „nagyok” bû-
nösségét említésre sem méltatja, az nem Horthy nagyobb bû-
nösségével, hanem a régi, de azóta is nagyon igaz latin mon-
dással magyarázható, mely így szól: Vae Victis (Jaj a legyŒ-
zötteknek).

Albert László (2014. június 4.) ozora1949@hotmail.com
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Lehet, hogy a számok és összegzô 
statisztikák mást mutatnak, de az 
Ünnepi Könyvhét személyes élménye 
már évek óta az, hogy egyre több az 
eszkimó és egyre kevesebb a fóka. Az 
eszkimók a könyvkiadók és szerzôk, a 
fókák pedig természetesen az olvasók, 
akik tanácstalanul lézengenek a pavi-
lonok között.

Ha a régi metaforát tovább bôvítem, 
lassan eltûnik a tenger is, vagyis a 
szépirodalom (illetve amit korábban 
annak neveztünk). Pótlék persze akad 
bôven, és Magyarországon még min-
dig nagyobb a könyv tekintélye, mint 
tôlünk nyugatra, de a „trend” már ré-
góta megfigyelhetô: felzárkózunk az 
egyre mûveletlenebb Nyugathoz. A 
posztmodern szöveggyárosok és a szó-
rakoztatónak szánt fércmûvek szerzôi 
alaposan lejáratták az irodalom erede-
ti hivatását, és attól tartok, korunk 
Magyarországáról a mai irodalom 
szinte semmit sem ôriz meg a jövendô 
nemzedékek számára, ha ugyan még 
egyáltalán lesz igény könyvekre. A 
vizuális és internetes „kultúra” funkci-
ója gyökeresen eltér a szépirodalom 
hagyományától. Nem szívesen emle-
getem a romantikát és a realizmust, de 
azért meg kell állapítanom, hogy egy 
jó történet és a „valóságnak” valami-
lyen tükrözôdése nélkül nincs élvez-
hetô próza, ahogyan a vers sem attól 
vers, hogy viszonylag rövid sorokat 
írnak egymás alá. A kereskedelmi 
tévék és bulvárlapok mintájára létre-
jött, tisztán kereskedelmi érdekeket 
képviselô nagy könyvkiadók és --- ter-
jesztôk üzleti megfontolásból, bár ta-
lán nem aljas indokból elôre kitervel-
ve, de megfojtották a szépirodalmat. 
Ezek a tôkeerôs, nagy cégek tudták, 
hogy jó reklámmal bármit el lehet 
adni, legalábbis egy darabig, amíg a 
szellemi károkozás áldozatai rá nem 
ébrednek, hogy rossz terméket sóztak 
rájuk. A durva piaci szemléleten lehet 
valamelyest enyhíteni közpénzekbôl, a 
különbözô alapítványok és kuratóriu-
mok közmegegyezés híján a multikul-
turális felfogás alapján csorgatnak 
némi támogatást, afféle nyomoreny-
hítô akcióként. A könyvszakma a ha-
talmas médiaipar pinceszintjén ten-
gôdik, mint valami melléküzemág, 
amelynek teljes felszámolása csak 
azért nem következik be, mert jól 
mutat egy vállalkozás portfóliójában. 
Szándékosan nem szóltam most poli-
tikáról, pedig a lassú sorvadás hátte-
rében azért ott van a nagy balliberális 
kiadók-terjesztôk elképesztô monopol-
helyzete is, hiszen az a „kultúra”, amit 
ôk annak óhajtanak nevezni. Majd 
egyszer kiderül, mi marad meg a mos-
tani kínálatból mint tartós fogyasztási 
cikk --– de akkor mi már csak a köny-
veinkben létezünk itt a Földön. Már 
aki tényleg író volt.

* * *
Ha a politikában rendszeresen két, 

egymással homlokegyenest ellenkezô 
állítás fogalmazódik meg, az emberek 
többsége érzelmi alapon dönt, vagy 
elfogadja, amit utoljára olvasott vagy 
hallott. Bár rengeteg forrásból lehet 
tájékozódni, a többség --– életkortól és 
mûveltségtôl szinte függetlenül --– lus-
tán és alkalomszerûen követi az ese-
ményeket, nemcsak Magyarországon, 
hanem mindenütt a világon.

„Van jobb dolgunk is, majd odafent, 
egymás közt elrendezik a kérdéseket”, 
gondolják bölcsen vagy botorul, és 
csak félszemmel figyelik az állandó 
nyüzsgôket, hír- és véleményiparoso-
kat. Létezik bizonyos „ülepedési idô” a 
tudományban és a kultúrában is, az 

utoljára forgatott tankönyvben rögzült 
anyag emlékmorzsáiból kevés marad 
meg, egy kevés irodalom, történelem, 
földrajz, számtan: éppen annyi, hogy 
egy óvodás kíváncsi kérdéseire nagy-
jából helyes választ adjanak. Megala-
pozott világkép és világnézet híján 
egyéni sorsukat mélységes elégedet-
lenséggel és sértôdöttséggel élik meg, 
mert mindig másokhoz mérik magu-
kat, leginkább a tévémûsorokban 
megjelenô szerencsésekhez, gazda-
gokhoz, szépekhez és boldogokhoz. A 
korszellem ilyen, mindenkire ragad 
belôle valami, fôként azért, mert az 
emberi természet rendre és kiszámít-
hatóságra vágyik, s akkor a legboldo-
gabb, ha békén hagyják. Ezt képtele-
nek megérteni a politikai klandorok és 
provokátorok, a magamutogatók, a 
született reformerek, akik „a szabad-
ság kis köreit” akarják megszervezni 
az álmos és tudatlan nép számára, még 
több Európát, szabadságot, demokrá-
ciát követelve, pedig a „nép” csak 
munkát és lehetôleg munkájáért több 
pénzt szeretne kapni. A hivatásos nép-
boldogítók mindig fel akarnak szabadí-
tani valakit, ez a törekvés az államok 
között is sok évezredes meggyôzôdés 
vagy inkább stratégia: a hódítás ma-
gyarázata. Csak két friss példa erre: 
Oroszországban helyi népszavazással 
döntik el, hogy Volgográdból ismét 
Sztálingrád legyen-e, és valószínûleg 
„rehabilitálják” a Szovjetunió nagy és 
bölcs vezérét. A másik példa Irak, ahol 
ismét háború robbant ki a síiták és a 
szunniták között, vagyis az amerikai 
„béketeremtés” és a nyugati demokrá-
cia exportja végleg kudarcba fulladt, 
az áldozatok számát már megbecsülni 
sem lehet. Olyan világban élünk, ahol 
soha semmit sem sikerül megoldani, 
lezárni, ahol az egyetlen gyógyírt a 
feledés jelenti, viszont így minden 
nemzedék ugyanazokat a hibákat kö-
veti el. A Történelem Ura alighanem 
nagyon elégedetlen az emberiség 
teljesítményével. Valljuk be, mi is.

* * *
Ha bárki reggelente megnézi a nagy 

kereskedelmi tévék mûsorajánlatát, 
már biztosan tudja, mit nem érdemes 
megtekintenie este. Napközben még 
kevésbé, az ismétlések ismétlései és a 
húsz-harminc évvel ezelôtti amerikai 
sorozatok fertôzô betegségként ván-
dorolnak csatornáról csatornára, hogy 
kitöltsék az idôt két reklámblokk kö-
zött.

Persze tudom, hogy sok ember szá-
mára ezek a mûsorok a szórakozás 
egyetlen forrásai, sôt talán a mûvelô-
désé is, a nagyvilágra nyitott ablakok. 
Ugyanakkor erôs túlzás idekeverni a 
sajtószabadság ügyét, ahogyan a 
nyomtatott és internetes szennylapok 
esetében is nehéz az emberi és polgári 
jogok fennkölt eszméjére hivatkozni. 
A silány, eldobható vizuális terméket 
tudatosan elôállító és forgalmazó cé-
gek természetesen a piaci szabályok 
alapján mûködnek, minél nagyobb 
nyereségre törekednek, minél keve-
sebb ráfordítással. Ha a fogyasztók 
beérik lejárt szavatosságú konzervek-
kel, nem kell nekik naponta fôzni. Sôt, 
arról sem kell tudomást venni, hogy 
egy-egy ilyen csatorna Magyarorszá-
gon sugároz mûsort, magyarok számá-
ra. A nemzeti ünnepeket elegánsan 
figyelmen kívül hagyják, legfeljebb a 
balesetekrôl és bûnügyekrôl számol-

nak be vérfagyasztó részletességgel 
és alig leplezett örömmel, hogy ezzel 
emelik saját nézettségüket, sôt megfe-
lelnek tájékoztatási kötelezettségük-
nek is. A balliberális ellenzék a rek-
lámadót büntetôadóként fogja fel, és a 
demokráciát félti, ugyanúgy, ahogyan 
védelmébe vette a bankokat és a mul-
tinacionális nagyvállalatokat. A nagy 
politikai bukás okait szorgalmasan 
elemzôk általában személyi és szerve-
zési hibákat emlegetnek, holott az iga-
zi probléma az elvtelen cinizmus, 
amely mindig a tôkének ad igazat a 
munkával szemben. Persze lehet a kül-
földi tulajdonú kereskedelmi televí-
ziókra befektetôkként tekinteni, aki-
ket nem szabad elriasztani, de akkor 
ne a sajtószabadságot védjék, hanem 
mondják ki nyíltan, hogy a médiavállal-
kozások nyereségét adómentesség il-
leti, mert remek mûsoraik magas 
színvonalon segítik az elmaradott ma-
gyar nép felzárkózását a mûvelt Nyu-
gathoz. Megjegyzem, ha lennének 
olyan kereskedelmi televíziók, ame-
lyek kizárólag reklámokat adnának, az 
sem keltene túl nagy feltûnést, sôt a 
„termékmegjelenítés” ürügyén sugár-
zott klipek nagyjából ugyanazt a kö-
zönséget érnék el. Csak ebben az 
esetben tényleg világossá válna, hogy 
egy reklámadónak illenék reklámadót 
is fizetnie. Amúgy pedig „tartalomszol
gáltatásról” fecsegni sem illenék, in-
kább maradjunk annyiban, hogy két 
gyilkosság és három felrobbant autó 
között jöhet egy gusztustalan reklám.

* * *
Elôbb vagy utóbb az Európai Unió 

tagállamai fel fognak ébredni, hogy 
valamit nagyon elhibáztak, amikor 
feladták nemzeti és vallási értékeiket 
valami nagy, liberális bódulatban, 
mintha Európa valaha is olyan „olvasz-
tótégely” lehetne, mint az Amerikai 
Egyesült Államok.

Pedig lehetett volna tanulni az USA 
(vagy akár a Szovjetunió) történelmé-
bôl, mert önazonosság tudata nélkül a 
tömegtársadalom osztályai és csoport-
jai sem demokráciában, sem diktatú-
rában nem érzik jól magukat. Az angol 
sajtóban heves vita folyik David Ca-
meron miniszterelnök véleményérôl, 
amely szerint meg kell védeni és taní-
tani is kell a brit értékeket. Balliberális 
oldalról nézve egyértelmû, hogy az 
ásatag „angolkodás”, a Brit Birodalom 
lelki és kulturális feltámasztásának 
ügyetlen kísérlete, amely mélyen sérti 
a nem keresztény és nem angol etni-
kumot, és elszigeteli Nagy-Britanniát 
a haladástól és a globális fejlôdéstôl. 
Mivel a brit sajtó nagy része ballibe-
rális (még a magát konzervatívnak 
nevezô is), a hagyományos brit érté-
kek felvetésének puszta ötlete is maró 
gúnyt vált ki a médiaiparosok körébôl. 
Cameron szeretne jövôre megemlékez-
ni az 1215-ös Magna Carta nyolcszá-
zadik évfordulójáról, sôt az angol is-
kolákban is foglalkoznának a brit 
alkotmányosság elsô fontos dokumen-
tumával, amely ugyan a nemesek sza-
badságát védte a királyi önkénnyel 
szemben, de lassan minden szabad 
ember hivatkozási alapjává lett. Le-
tûnt korokat lehet idealizálni és persze 
bírálni is, de nem kell ahhoz anglo-
filnek vagy anglománnak lenni, hogy 
nagy tisztelettel adózzunk a brit civi-
lizációnak és kultúrának, amely nélkül 
Európa és az egész világ nagyon sze-

gény lenne. Alig akad még egy nemzet, 
amely annyi nagy írót, filozófust, tu-
dóst, feltalálót adott volna az emberi-
ségnek, mint a brit, és persze most 
gondolok nemcsak az angolokra, ha-
nem a skótokra, írekre, walesiekre is, 
illetve a britté vált bevándorlókra, 
akik az angol kultúrát gazdagították, 
terjesztették, a benne lévô hasznosat 
utánozták. A mi nagy reformkorunk 
sem fejlôdhetett volna ki hazaszeretô 
fôuraink angliai tapasztalatai nélkül, 
elég gróf Széchenyi Istvánra utal-
nunk. A középhatalommá „lecsúszott” 
és erôsen multikulturális Anglia gôgös 
felsôbbrendûsége és önzése már a 
múlté, de jelenlegi helyzete sokban 
hasonlít a száz évvel ezelôtti Magyar 
Királyság óriási dilemmájához: vajon 
szétszedi-e hazánkat a balliberális té-
boly, vagy fennmarad, ami ezer éven 
át egyben maradt. Mi vesztettünk, és 
most Nagy-Britannia ugyanezt a soká-
ig halogatott csatát vívja: vajon van-
nak-e közös brit értékek, s egyben 
marad-e Nagy-Britannia, amely már 
csak a nevében nagy, mint Nagy-Ma-
gyarország.

* * *
A szabadság és a rend egymást fel-

tételezô fogalom, mert a rend nélküli 
szabadság anarchia, a szabadság nél-
küli rend elnyomás. Persze mindkettôt 
meg lehet szokni, ha muszáj, a magyar 
lakosságnak sok élménye volt ebben a 
tekintetben is 1945 óta.

Budapest évtizedeken keresztül rom-
városként üzemelt, a városszépítés 
pénz és akarat nélkül kimerült abban, 
hogy néhány fôútvonalon rendbe hoz-
ták a házak homlokzatát. Egész város-
negyedeket kellett „rehabilitálni”, és 
még most is bôven vannak szívszorí-
tóan lepusztult, elhanyagolt épületek, 
amelyeket csak a lakók imádsága tart 
egyben. A felújítások, forgalomelte-
relések zûrzavara egy nagyvárosban 
permanens, végtelen hit és türelem 
kell elviseléséhez, de annak idején 
nemzedékek nôttek fel olyan beáll-
ványozott és aládúcolt házakban, ame-
lyek mintegy hozzátartoztak a város-
képhez, kész csoda, hogy a faanyag 
nem vert gyökeret a feltört járdán. Az 
évekig tartó káoszt is meg lehet szokni, 
elég itt a 4-es metrót említeni, és nehéz 
igazságot tenni a „minden úgy jó, 
ahogy van”, és a „mindent le kell bon-
tani” várostervezôi álláspont között. A 
napokban a Belvárosban sétáltunk, 
amit hosszú ideig elkerültünk a felú-
jítások rémségei miatt, és meg kellett 
állapítanunk, hogy jól sikerült minden, 
a szabadság és a rend harmóniája ér-
vényesült. Aztán betértünk egy frissen 
megnyílt cukrászdába, ahol kiváló 
sütemények és fagylaltcsodák várták 
az arra járókat. A polcokon márkás 
borok kínálták magukat, s mivel kocsi-
val érkeztem, mindössze puszta kíván-
csiságból megkérdeztem, szeszes italt 
adnak-e a jó kávé mellé. A tulajdonos 
szomorúan rázta a fejét, azt nem sza-
bad, mert egyrészt van egy óvoda 
százötven méteren belül, másrészt 
nincs melegkonyhájuk, legfeljebb for-
ró csokoládéjuk, de palackos bort le-
het vásárolni. A cukrászdától néhány 
méterre, egy kapualjban két félmez-
telen, hullarészeg ifjú feküdt mint af-
féle turistalátványosság, nyilván ôk 
voltak a szabadság jelképei, míg a cuk-
rászda képviselte a Kádár-kor szigorát 
és az uniós szabályok értelmetlenségét. 
Felpillantottam az Erzsébet téren fel-
állított óriáskerékre, alatta, a zöld gye-
pen vidám fiatalok heverésztek, az 
összkép kezdett hasonlítani arra a vi-
lágra, amirôl 1989-ben azt hittük, rög-
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Sarkosan fogalmazva
tön itt lesz. S ami csak így, utólag jut 
eszembe: nem láttam eldobott szeme-
tet sem. Az autók udvariasan lelassí-
tottak, sôt meg is álltak a gyalogátkelôk 
elôtt, szóval már majdnem Bécsben 
jártam. Csak a cukrászda emléke kí-
sért, és a veszélyeztetett óvodások (és 
óvónôk) problémája.

* * *
A balliberális sajtó egyöntetû véle-

ménye szerint a gonosz kormány meg 
akarja büntetni Budapestet, ezért köl-
töztet vidékre néhány minisztériumot. 
Egész oldalas összeállításokban jajve-
székelnek, mi lesz ebbôl, a harcosabb 
lelkületûek azt állítják, a mucsaiak 
gyôztek, a vidéki tahók gyûlölik a sza-
badság és demokrácia fôvárosát, ahol 
pezseg a multikulturális élet.

Ráadásul a 3-as metró felújítására 
sem lesz pénz, sôt szegény Tarlós Ist-
vántól is elveszik a jogköröket a kerü-
leti polgármesterek rémuralmának 
megteremtése érdekében. Mivel e so-
rokat éppen egy „vidéki” városban 
írom, kissé zavar, hogy sokkal jobban 
érzem magam itt, mint szülôvárosom-
ban, Budapesten. Itt ugyanis lehet 
közlekedni, élni, az emberek barátsá-
gosak, nem sorolom a további pozitívu-
mokat, mert más egy néhány tízezres 
város, és más egy megoldatlan és 
megoldhatatlan problémákkal küzdô 
milliós lélekszámú település. Csak 
megjegyzem, a jelenlegi fôváros la-
kosságát is vidékrôl beköltözô „mucsai 
tahók” tették azzá, amivé lett, mert 
munkát itt könnyebb volt találni, de 
nyugalmat nem. A balliberálisok törté-
nelmi, ideológiai és kulturális (sôt val-
lási) okokból is kezdettôl fogva meg-
vetik és utálják a vidéki Magyarorszá 
got. A „polgári radikalizmus”, illetve a 
proletariátus fellegvára Budapest 
volt, a nagyvárosi közönség könnyen 
szervezhetô és bolondítható lévén, 
egy-egy tüntetésre bármikor össze 
lehetett (és lehet) szedni néhány ráérô 
embert. Ha komolyan értékeljük az 
1990 utáni helyzetet, a fôváros legna-
gyobb büntetése maga Demszky Gá-
bor volt, aki fogcsattogtató szónokla-
tain kívül alig tett valamit Budapest 
valódi fejlôdéséért és rendbetételéért. 
Rengeteg pénz ment pocsékba (vagy a 
klientúrához), alighanem a legnagyobb 
és legjámborabb fejôstehén elhullását 
siratják most is azok, akik legalább a 
fôvárost szeretnék visszaszerezni év-
tizedekig bevált kifizetôhelyként. 
Nagy (s miként az ellenoldalon szoktak 
fogalmazni) ordas hazugság, hogy 
bárki meg akarná büntetni Budapestet, 
de biztosan lesznek hiszékenyek, akik-
nek tetszik ez a hazugság is. A minisz-
tériumok elôtti tüntetések szervezôi-
nek viszont komoly fejfájást okoz 
majd, ha a vidéki pártirodákat is akti-
vizálni kell. Persze „alulról építkezve”. 
Amúgy ez is csak egy apró igazságté-
tel, akár a parlamenti létszám megfe-
lezése. Én a vidékkel vagyok ebben az 
ügyben is.



Esterházy Jánosra, a csehszlovákiai 
magyarság két világháború közötti ve-
zetô politikusára emlékeztek a morva-
országi Mírovban a csehországi ma-
gyarok.

Az idén immár 17. alkalommal meg-
tartott emlékünnepséget a Cseh- és 
Morvaországi Magyarok Szövetsége 
(CSMMSZ), valamint a helyi önkor-
mányzati szervek rendezték közösen. 
A helyi rabtemetôben megtartott 
megemlékezésen elhangzott magyar, 
cseh és lengyel nyelvû beszédek mél-
tatták Esterházy Jánost és életmûvét.

A mírovi emlékünnepséget megelô-
zôen Olmützben, a Szent Móric temp-
lomban katolikus szentmisét mutattak 
be Esterházy János tiszteletére, ame-
lyet Zsidó János esperes-plébános 
celebrált.

A megemlékezésen a csehországi 
magyar szervezetek, valamint a szlo-
vákiai és a magyarországi magyarok, 
a prágai magyar nagykövetség kép-
viselôi koszorúkat és virágokat he-
lyeztek el a mírovi egykori rabtemetô-
ben lévô jelképes síremléknél.

Esterházy János a két világháború 
közötti idôszakban, majd a második 
világháború idején küzdött a szlovákiai 
magyarok megmaradásáért és joga-
iért. A második világháborúban a szlo-
vák parlament egyetlen magyar kép-
viselôjeként egyedül szavazott az 

akkori fasiszta szlovák állam törvény-
hozásában a zsidók deportálása ellen. 
A II. világháború után letartóztatták, 
majd a csehszlovák hatóságok átadták 
a szovjet titkosszolgálatnak. A szlovák 
Nemzeti Bíróság 1947-ben halálra ítél-
te, a vád szerint a fasizmussal való 
együttmûködésért. Elnöki kegyelem-
ben részesült, és életfogytiglani bün-
tetést kapott. Az 1955-ös általános am-
nesztia során a büntetését 25 évre 
csökkentették.

A súlyosan beteg Esterházy a mírovi 
várbörtönben halt meg 1957. március 
8-án. Mivel 2007 ôszig nem volt köztu-
dott, hol van eltemetve, illetve hová 
kerültek hamvai, a csehországi ma-
gyarok 1998-ban magyarországi segít-
séggel jelképes síremléket állítottak 
neki a helyi rabtemetôben.

Cseh történészek ---- az Esterházy 
család kérésének eleget téve ---- kide-
rítették, hogy Esterházy János urnája 
a prágai Motol nevû köztemetô közös 
sírjában található.

Esterházy Jánost eddig sem Szlová-
kia, sem Csehország nem volt hajlandó 
rehabilitálni, így a néhai politikust pa-
píron továbbra is háborús bûnösként 
tartják nyilván.

* * *
Egyáltalán nem vagyok híve semmi-

féle erõszaknak, önbíráskodásnak, 
mert ezek éppen a társadalmi együtt-

élés legelemibb szabályait ingatják 
meg. De mégis csodálkozom azon a 
képmutató és szemforgató mûfelhábo-
rodáson, ahogyan a román diplomácia 
jelesei és a média önjelölt vélemény-
formálói vájgatnak egy külföldön el-
náspágolt romaifjonc védelmében. A 
híradások szerint az illetõ sûrûn lop-
kodott az illegálisan összetákolt ci-
gányhurubák „polgári” szomszédsá-
gában, hát ezért hagyták alaposan 
helyben. S történt mindez az Úr 2014. 
esztendejében, a vidéki Franciaor-
szágban, de megtörténik ---- szinte 
naponta! ----- Olaszországban, Spanyol-
országban és másutt is, ahová hívat-
lanul beszabadultak a romániai, bul-
gáriai romák.

Nincs jól ez így, de az sincs rendben, 
hogy a kontinentális szabad és hábo-
rítatlan mozgásszabadság nevében 
tolvajbandák, bûnözõk, kolduscsapatok 
települhetnek le bárhová széles ez Eu-
rópában, s ha viselt dolgaikért esetleg 
elnáspágolják õket, hát van miért 
óbégatniuk az európai parlamentbe-
lieknek. Ez most Franciaországban 
esett meg, s egy kicsit a sors iróniá-
jának is tartom, hogy éppen a franciák 
koptatják a legtöbbet a nyelvüket a 
nomád hajlamúak védelmében, s intik 
sûrûn a kiröptetõ országokat, hogy 
odahaza babusgassák és neveljék meg 
polgáraikat.

Valószínûleg tennék is, ha lehetne. 
Mondják, a romák saját hagyományos 
törvényeik szerint élnek. Rendben, de 
akkor oda mehetnének, ahol az ilyen 
törvények bevettek és érvényesek, 
senki õslakó érdekeit nem keresztezik, 
élet- és vagyonbiztonságát nem veszé-
lyeztetik. Sem a századok alatt kimun-
kált helyi civilizációt. A sokat emle-
getett integráció kulcsa nem a 
szemforgató jogvédelmi papolásokban 
kereshetõ, talán a munkára való szok-
tatásban, amit nemcsak elvárni kel-
lene, hanem kikényszeríteni. S nem 
csupán a romák esetében!

Lám, a türelmes Skandináviában rá-
ébredtek valamire, s Norvégia olyan 
törvényt hozott, mely tiltja a koldulást, 
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Sir Nicolson 
vélemények

(Má sodik rész)
Talán most, amikor az elsô világhá-

ború kitörésének 100. évfordulója már 
majdnem itt van, jó lenne azzal és nem 
a végjátékkal foglalkozni. De ahogy 
ezt a melbournei ingatlan közvetítôk 
árverésein mindig halljuk: nem az a 
fontos, hogy hol kezdjük, hanem az, 
hogy hol fejezzük be. Ez volt a helyzet 
1919-ben amikor a háború után a 
„béketeremtô” nagyhatalmak valóban 
egy igazságos és tartós békének az 
alapjait fektethették volna le, de saj-
nos nem ez történt.

A gyôztes nagyhatalmak közötti éles 
ellentéteken csak úgy-ahogy tudtak 
úrrá lenni. Ezeknek az ellentéteknek 
az eredete Sir Harold Nicolson brit 
diplomata szerint a nemzeti világnézet 
illetve világszemlélet, ---- a különbség 
az angolszász és a „latin” gondolko-
dásmód között. Amíg az angolszász a 
latint (francia, olasz) cinizmussal vá-
dolja, a latin pedig képmutatónak ne-
vezi az angolszászt. Nicolson szerint az 
igazság az, hogy az angolszász elôször 
érez, s utána gondolkodik, a latin pedig 
jobbára ezt megforditva teszi. A lati-
nok megfigyelték azt a kettôs mércét 
ami az USA kül- és belpolitikáját jel-

lemezte. A rövid, de nagyonis impe-
rialista amerikai történelem során 
Amerika állandóan hírdette a legma-
gassabb erényt, ugyanakkor állandóan 
megsértették ezeket az elveket, és a 
gyakorlatban az ellenkezôjét cseleked-
ték. A latinok azt is megfigyelték, 
hogy a „minden ember egyenlô” alap-
elv az USA-ban nem vonatkozik sem a 
sárgabôrû sem a fekete bôrû emberre. 
Azt is megjegyezték, hogy az önrendel-
kezés doktrináját nem terjesztették ki 
sem az amerikai indiánokra, de még az 
US déli államaira sem. Így a latinok az 
amerikai erkölcsi álláspontokat nem a 
philadelphiai kiáltvány szerint értékel-
ték, hanem a mexikói háború, és azok 
a számtalan szerzôdések szerint ami-
ket az indiánokkal kö töttek, s amiket 
minden szégyenérzet nélkül megszeg-
tek még mielôtt a tinta megszáradt 
volna a papíron. Azt is megfigyelték, 
hogy a nagy Amerikai Birodalom 
rövid idô alatt kegyetlen erôszakkal 
jött létre. Az amerikaiak Thomas 
Jefferson szerint éreznek de Alexan-
der Hamilton szerint cselekednek.

Így aztán Nicolson felteszi a kérdést: 
felróhatjuk-e a latinoknak, hogy ha 
nem is kételkedtek Wilson elnök 
ôszinteségében de nem hittek a wilsoni 
„szentirás” kivihetôségében? Megbiz-
hattak-e Amerikában, hogy hajlandó 

lesz-e a wilsoni idealista európai rend-
szer fenntartásáért amerikai katonák 
életét feláldozni?

A német fegyverszüneti kérelem 
1918-ban a 14 és az azt követô 9 wilsoni 
béke feltétel alapján történt. Nicolson 
szerint a párizs-környéki békeszerzô-
désekben a 23-ból mindössze 3 került 
be a békediktátumokba. Ezek a szá-
mok mindennél jobban mutatják, hogy 
a „latinok” Nagybritannia támogatásá-
val gyôztek a wilsoni békefeltételek 
felett. A Clemenceau és Benes vezette 
bagázs Németország és az ellenségnek 
megbélyegzett Magyarország hosszú 
távon való meggyöngítését és hazánk 
esetében brutális megcsonkítását 
fektették le a békediktátumokba. 
Megkaptuk a csehek (Masaryk) által 
óhajtott „stratégiai” értsd rabló határo-
kat.

Végül, röviden, amikor képmutatásról 
van szó a francia „latinok” sem ártatla-
nok. Amikor 1920-ban Millerand 
elnök Magyarországot imperializ-
mussal vádolta, Közép Afrikában a 
francia gyarmati hatóságok rab-
szolga tartással és rabszolga keres-
kedéssel voltak elfoglalva.
VESSZEN TRIANON!!!

Kroyherr Frigyes
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s gyakorlóit kizsuppolják az ország-
ból.

Emiatt is sokat fognak csárogni 

Brüsszelben, Strasbourgban. Mintha 

egy ország polgárainak nem lenne jo-

guk rendet tartani és rendet követelni 

saját portájukon! Szép és dicsérendõ a 

nagy szabad lófrálás, gyönyörû jelszó 

az integráció, a szabad munkavállalás 

elve, de öreg hiba összemosni a mo-

dern nomadizálással és a törvények 

semmibevételével. Talán nincs na-

gyobb bûn, mint a bûnözõk mentege-

tése.

Magyari Lajos
(Székely Hírmondó)
* * *

Az egykori kubai elnök szovjet 

luxusautói ma egyszerû taxiként róják 

Havanna utcáit.

A Szovjetunióban gyártott GAZ és 

ZIL elnöki limuzinokat az akkor még 

hatalmon lévô Castro a hatvanas és 

hetvenes években kapta személyes 

használatra. Az Associated Press be-

számolója szerint az egykori kubai 

kommunista vezérnek Nyikita Hrus-
csov volt szovjet pártvezetôtôl a ZIL-

111-es limuzin elsô nyitott kivitelû 

példányát kapta ajándékba. A hírügy-

nökség szerint maga Fidel Castro a 

legszivesebben nem ezekkel a luxusa-

utókkal, hanem katonai Jeepjét utazott 

a legszívesebben. Ugyanakkor a szov-

jet limuzinokban utaztatták a Kubába 

látogató híres embereket: például 

Jimmy Carter volt amerikai elnököt 

is egy ilyen autóval fuvarozták a repü-

lôtérrôl a szállására, pedig Castrónak 

akkor már Mercedes-Benz gyártmá-

nyú autói is voltak.

Az azóta leselejtezett állami limuzi-

nok a hírügynökség szerint nem mú-

zeumba vagy bontókba kerültek, ha-

nem taxiként róják Havanna utcáit. A 

luxuskategóriás jármûvek közül né-

hány évvel ezelôtt tizennégy autó az 

állami tulajdonú Cubataxi cég flottá-

jába kerültek. Ezek közül tíz még min-

dig közlekedik: korukból adódóan az 

autók külseje már nem makulátlan, de 

a turisták nagyon szeretnek bennük 

utazni: különösen, amikor megtudják, 

eredetileg ki használta az autót ---- nyi-

latkozta az egyik taxis, Moises Suarez 
az Associated Pressnek. Suarez autó-

jában még egy „Mosolyogj, Jézus sze-

ret téged!” felirat is olvasható a sofôr 

oldalán lévô ajtón --- hasonló matrica a 

kilencvenes évek elôtt elképzelhetetlen 

lett volna, addig ugyanis az országban 

tiltva voltak a vallásgyakorlás.Bár a 

hatszemélyes limuzinban bôségesen 

van lábtér az utasok számára, mai 

szemmel már nem számít luxusautó-

nak: a fa berakású mûszerfal már 

kopott, a kárpit pedig kifakult, dohos, 

és szivarfüst szaga árad belôle.

* * *
Három kárpátaljai katona életét 

vesztette, ötnek pedig nyoma veszett  

a kelet-ukrajnai Luhanszk környéki 

harcokban. Kárpátaljai hírportálok 

szerdai jelentése szerint a munkácsi 

128-as gépesített lövészdandár katoná-

in lesbôl ütöttek rajta fegyveres szaka-

dárok Scsasztya település határában. 

Az egyik útellenôrzô helyre tartó kato-

nákra aknavetôkbôl és nehézgéppus-

kákból zúdítottak tüzet.

A híroldalak szerint valószínûleg a 

128-as dandár eltûntként számon tar-

tott öt tagjának egyike az a huszti il-

letôségû, véres arcú katona, akinek a 

kihallgatásáról készült felvételt a lu-

hanszki lázadók töltötték fel a You-

Tube-ra. A Zerkalo Nyegyeli címû 

kijevi hetilap internetes oldala ukrán 

védelmi minisztériumi forrásokra hi-

vatkozva azt közölte, hogy a Scsasztya 

melletti, éjszakai harcokban a 128-as 

dandár és a lembergi (lvivi) 80-as légi 

szállítású ezred 11 katonája, valamint 

a 24-es területvédelmi zászlóalj négy 

tagja halt meg, 13 katona holléte pedig 

ismeretlen.

Ugyancsak a 128-as dandár köteléké-

ben szolgált a kelet-ukrajnai konfliktus 

elsô kárpátaljai áldozata, a magyar 

nemzetiségû Popovics Roland Bereg-

szászról. A 19 éves szerzôdéses katona 

a múlt pénteken esett el Luhanszk 

térségében egy orvlövész golyójától.

* * *
Amennyiben teljesen nyilvánvaló, 

hogy egy anyának egészségkárosult, 

fogyatékos gyermeke született, a tör-

vénynek engedélyeznie kellene, hogy 

az orvosok a szülôk engedélye nélkül 

az újszülött életének befejezésérôl 

döntsenek ---- állítja Miroslav Mitlöh-
ner, a Hradec Králové-i egyetem mel-

lett mûködô szociális intézet igazgató-

ja, a munkaügyi és népjóléti miniszter 

tudományos tanácsának tagja egy 

szaklapban megjelent írásában.

Hirdetés
A cseh tudományos akadémia szak-

lapjának legújabb számában megje-

lent írás botrányt kavart szakmai kö-

rökben és kiváltotta a fogyatékkal élôk 

nemzeti tanácsának felháborodását.

Václav Krása, a tanács elnöke fel-

szólította Mihaele Marksová minisz-

tert, hogy menessze a tudományos 

tanácsból Mitlöhnert.

Mitlöhner a szakma reagálása követ-

keztében  felajánlotta lemondását, 

amelyet Josef Hynek, az egyetem 

rektora elfogadott ---- közölte Ondrej 
Tikovsky, az egyetem szóvivôje.

Mitlöhner írásában a súlyos fogya-

tékkal születô, s egészségük helyre-

állítására remény nélkül lévô újszü-

löttek sorsának jogi és etikai 

aspektusait boncolgatta. A szerzô sze-

rint amennyiben ez a helyzet még a 

szülés elôtt kiderül, az érintett nôt tör-

vényi úton mûvi terhesség-megsza-

kításra kellene kötelezni. Ha azonban 

egy ilyen gyermek megszületik, akkor 

az orvosnak joga kellene hogy legyen 

életének befejezésére, mégpedig a 

szülôk megkérdezése nélkül.

A szerzô azt állítja: ha a társadalomnak 

volt annyi ereje, hogy a nyilvánvaló 

egészségkárosodásoknál engedélyezze 

a terhesség mûvi megszakítását szülés 

elôtt, akkor a súlyos betegen született 

csecsemôket sem kellene életben 

hagyni. Rámutatott: a „szörnyszülött 

lényeknél” már régóta felmerült, hogy 

valóban emberekrôl van-e szó, s ho-

gyan kell ôket kezelni. Úgy véli, azzal 

azonban komoly gond van, hogyan le-

het meghatározni mi a „szörnyszü-

lött”.

Václav Krása szerint a 78 éves Mit-

löhner írása „náci gondolkodásmódra” 

vall, és a 21. században elfogadhatatlan. 

Mitlöhner írását munkatársainak egy 

csoportja is nyilvánosan elítélte.

* * *
Korlátozta a kormány Kanadában a 

külföldiek munkavállalási lehetôségeit, 

miután sok panasz érkezett a hatósá-

gokhoz arról, hogy a munkaadók az 

alkalmazott kiválasztásakor elônyben 

részesítik az olcsóbban foglalkoztat-

ható külföldieket.

A közlekedésben, a vendéglátásban, 

de még a pénzügyi szektorban is sok-

szor a külföldrôl érkezetteknek adják 

a munkát a kanadai jelentkezôkkel 

szemben, miközben a kanadai fiatalok-

nál az átlagnál jóval nagyobb a mun-

kanélküliség.

A most bejelentett reformmal a kor-

mány vissza kíván térni a külföldiek 

ideiglenes munkavállalását biztosító 

program eredeti céljához, és azt csakis 

utolsó lehetôségként és korlátozott 

mértékben kívánja biztosítani a mun-

kaadók számára arra az esetre, ha az 

üres álláshelyekre nincsenek megfele-

lôen képzett kanadai jelentkezôk.

A döntés szerint ideiglenes munkára 

érkezô külföldi az eddigi négy helyett 

csak két évre kaphat tartózkodási en-

gedélyt. A tíz fônél többet foglalkoztató 

cégeknél a kevésbé jól fizetett külföldi 

alkalmazottak részaránya nem halad-

hatja meg a 10 százalékot. A hat száza-

léknál magasabb munkanélküliséggel 

küzdô régiókban egyes állásokat nem 

is hirdethetnek meg külföldiek számá-

ra. A vendéglátóiparban már tavasszal 

megtiltották, hogy további intézkedé-

sig külföldieket vegyenek fel.

A mostani korlátozások nem vonat-

koznak a mezôgazdasági szezonmunká-

sokra és a házi kisegítôkre. Az új sza-

bályokat megsértôk akár 100 ezer 

dollár pénzbírsággal vagy börtönbün-

tetéssel is sújthatók. Kanadában ta-

valy a külföldi munkavállalók aránya 

meghaladta a 300 ezret, a teljes mun-

kaerô 1,5 százalékát.

* * *
Szokatlan álláshirdetés jelent meg a 

minap a Katholisches Kirchenblatt 

svájci egyházi hetilapban. „Ön egy 
idealista vallásos személy, aki szeret 
emberekkel találkozni?” --– kérdezték. 

A hirdetésben azonban nem papot 

vagy szociális munkást, hanem reme-

tét keresnek az alpesi kisvárosba, 

Solothurnba.

A hatalmas szikla alatt megbúvó re-

metelak ugyanis március óta üresen 

áll. Az elôtte öt évig ott remetéskedô 

nô – aki az elsô nôi remete volt az 1442 

óta álló kis házikó történetében --– 

ugyanis felmondott. Nem bírta a sok 

embert.

Túl sok volt neki a remetelakot és a 

mellette álló kápolnát felkeresô a tu-

risták özöne. Ezt a követelményt már a 

hirdetésben is jelzi a városka: „mun-

kaköri elvárás a sok látogatóval való 

kapcsolattartás”.

Jóllehet van némi ellentmondás a re-

meteség és a sok ember között, a mun-

kára már 119 ember jelentkezett, a 

város a jövô héten választja ki az alkal-

mas jelöltet --– írja a Wall Street 

Journal.
* * *

Meghívó
A Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti Társaság nevében szeretettel hivunk 

mindenkit
2014 július 12-én délután 1:30-kor kezdôdô 

tisztújító Közgyûlésünkre, 
a Magyar Központ Társadalmi Klub helyiségébe. 

A szokványostól eltérôen tanulságos, vidám hangulatos és kellemes 
meglepetésekkel teli délutánt igérünk a megjelenteknek.

A Közgyûlést követôen, rövid szünet után kb délután 3:00-kor Gyarmathy Andi 
szervezésében és vezetésével 

irodalmi beszélgetésre hívjuk, marasztaljuk 
a vers és prózamondókat. 

A mûsorral kapcsolatos felvilágositásért hívjátok Andit a 0421 795 120 számon.
Társaságunk Ízes Beszélgetôk Asztaltársasága felkérésére kb este 5:30-6:00 

körül Kômûves Laci fimon töpörtyûs túrós csuszáját ízlelhetjük meg. 
Vacsora igénylést feltétlenül küldjétek el vagy jelentsétek be a 

0422 524 206 számon.
Ez alkalommal költségeink fedezésére kb 3:00 órától 

15 dolláros vacsora-belépô jegyet árusitunk. 

Végül A történelem köztünk él cimû programunk 
elsô vendégével Kovássy Marianne-al beszélgetünk több évtizedes áldásos, 

eredményekben gazdag közösségi és szakmai munkásságáról.
Szeretettel várunk mindenkit.

Dr Kapantzián Artúr
Titkár

Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti Társaság
Ízes Beszélgetôk Asztaltársasága



Megemlékezés 
Trianon 

94. évfordulójáról 
2014. június 1-én távol az óhazától 

emlékezett Sydney magyarsága a 94 
évvel ezelôtti szégyenletes békedik-
tátumra. Sydneyben nem ünnepelni 
gyûltünk össze, hanem gyászolni. Aki 
magyar, annak fáj Trianon és nem tûri 

loságukat vagy éppen egyesültek, de a 
trianoni békeszerzôdést senki sem 
vonta vissza és senki sem vizsgálta 
felül annak érvényességét. 21 évnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy változzon 
valami. 2010.  május 26-án a Magyar 
Országgyûlés elfogadta a honosításról 
szóló törvényt, ami lehetôvé tette a 
határon túl élô magyarok számára a 
magyar állampolgárság megszerzését. 
Ez egy elcsatolt területrôl származó 
magyarnak, mint jómagam is, hatal-
mas elégtételt jelentett. Gyógyító ír 
fájó trianoni sebeinkre.

Sydneyben a punchbowl-i Magyar 
Házban emlékeztünk a Trianon Tár-
saság és HID (hagyományôzô Kultu-
rális Szövetség) szervezésében. A mû-
sort a Magyar Hiszekegy-gyel nyitot-
tuk. Raffay Ernô „Trianon titkai, 
avagy hogyan bántak el országunkkal” 
címû könyvének egy részletével indult 
emlékmûsorunk. Raffay Ernô törté-
nész, politikus, jelenleg a Károli Gás-
pár Református Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karán tanít. A részletet 
Katona Rózsa, a flemningtoni ma-
gyar iskola igazgatónôje olvasta fel. A 
felmingtoni és bankstown-i magyar 
iskola diákjai többször is szerepeltek 
nemzeti ünnepeinken, megemlékezé-
seinken. A kisdiákok közül Bausse 
Ferenc 8 éves és Kovács Ákos 9 éves 
tanulók léptek a színpadra.  Ákos mint 
mindig, most is elkápráztatta a jelen-
lévôket gyönyörû szavalatával, amit 
hatalmas taps kísért. A középiskola 
diákjai közül Fazekas Attila, Bausse 
Aletta és Dúzs Eszter szereplésükkel 
járultak hozzá a mûsor sikeréhez.

A mûsort zenei számok tették színes-
sé. Harasta Emôke, a flemingtoni 
magyar iskola felsô tagozatának taná-
ra régi szép erdélyi népdalokat éne-
kelt. Mikes Eszter a sydney-i opera-
balett zenekar tagja csellón közismert 
magyar dallamokat adott elô. Zongo-
rán kísérte édesanyja, Mikes Márta, 
aki egyben a délvidéki magyar ének-
kar zongoristája. A jelenlévôk csodá-
latos élménnyel lettek gazdagabbak. 
Nem maradhatott ki a mûsorból Papp-
Váry Elemérné Hitvallás címû verse 
sem, amelyet Bajai Petra Krisztina 
tiszta csengô hangja segítségével 
tolmácsolt a hallgatóságnak. Gáspár 
András többször is fellépett már a 
magyar közönség elôtt. Ezúttal saját 
költeményével lepett meg bennünket. 
Címe A turul imája.
Stopic Hannelore, a közkedvelt és 

jól ismert mûvésznô zongorán elôadott 
magyar dalaival lépett a közönség elé. 
Akinek fáj Trianon az ismeri Wass 
Albert mûveit. Baranyi Gyôzô, színes 
hanghordozásával Adjátok vissza a 
hegyeimet címû regényébôl olvasott 
fel egy részletet. Az emlékbeszéd 
megtartását kiválló elôadónk, Dr 
Cser Ferenc vállalta. „Trianonról be-

szélni anélkül, hogy ismételjük ma-
gunkat, elég nehéz.” ----  kezdte beszé-
dét az elôadó. Mégis sikerült egy em-
lékezetes színes beszéddel járulnia a 
hallgatóság elé. Valóban sikerült új 
szemszögbôl megvilágítania a kor 
eseményeit.

A mûsor csúcspontján bemutatkoztak 
a Kôrösi Csoma Sándor program ösz-
töndíjasai, akik hat hónapra érkeztek 
Magyarországról Ausztráliába. Fela-
datuk segíteni a szórványokban élô 
magyarságot anyanyelvük és kultú-
rájuk ápolásában. Sydneyben hat fia-
tal végzi lelkesen munkáját. Név 
szerint Baranyai Barbara táncos, aki 
már másodjára van itt a program 
keretén belül, Bényi Rita pszihológus, 
Ráthy Kamilla szociális munkás, 
Rényi Mátyás múzeológus, könyvtá-
ros és történész, Sándor István 
zenész/táncos es Tóth Luca zenész. A 
mûsoron felléptek és szerepeltek Sán-
dor István és Tóth Luca régi magyar 
népdalokat adtak elô az elszakított 
területekrôl. Bényi Rita pedig elsza-
valta Csoóri Sándor Csontok és szögek 
címû versét.
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KRÓNIKA

a feledést. Kötelességünknek érezzük, 
hogy tudatosítsuk a körülöttünk élôk-
ben, gyerekeinkben, unokáinkban az 
egekbe kiáltó igazságtalanságot ami 
Magyarországgal történt 1920. június 
4-én. Vannak, akik azt mondják, hogy 
régen volt már el kellene felejteni, túl 
kell lépni az egészen. Nem az számít, 

hogy milyen régen történt valami, ha-
nem az, hogy milyen hatása van még a 
mai napig is a mindennapjainkra. És 
Trianonnak van! Fontos tehát, hogy 
emlékezzünk, és tanítsunk emlékezni.

Az 1989-es esztendô fordulópontot 
jelentett sok európai ország történel-
mében. Országok kapták vissza önál-

Az Fonó Néptáncegyüttes vasárnap, június 21-én tartotta az év elsô adómánygyûjtô 
programját amikor a hideg szeles idô ellenére egésznap sült kolbászt árult az 

hawthroni Masters üzlet elôtt. Köszönet mindenkinek aki részt vett a sikeres napon. 
A következô kolbászsütés október 12-én lesz.

Kövesdy Éva

A mûsort a Himnusszal zártuk. Kö-
szönjük mindenkinek, aki jelen volt és 
velünk együtt emlékezett. Köszönetet 
érdemelnek a szereplôk a színvonalas 
mûsorért, Mécs János a díszletter-
vezésért, Kozák György a hang- és 
fénytechnikáért, Kovács Krisztián a 
mûsor filmre vételéért, Katona Ró-
zsa a rendezésért és mindazok, akik 
hozzájárultak a megemlékezés sikeré-
hez.

Csiki Magdi



00:45 Szentföldi szent 
helyek üzenete 
01:05 Híradó  
01:30 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:40 Heti Hírmondó   
02:25 Elcserélt ember 
(1938) Magyar játékfilm (ff.)  
Rendezte:Gertler Viktor. Sze- 
replők: Kiss Ferenc , Dajka 
Margit, Simor Erzsi, Mály 
Gerő, Haraszti Mici. 
03:40 Megmaradni (2013)  
A dokumentumfilm a ket-
tős identitással foglalkozik. 
Azt a generációt mutatja be, 
amelyik 1956-ban menekült 
el Magyarországról és az 
Egyesült Államokban találta 
meg új otthonát. 
04:50 Família Kft. 124/
110.: Túl az Óperencián. 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:15 Hazajáró: Gyimes - 
A csángók patakországa
05:45 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: Turulma-
dár - A szárnyaló lélek
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek  
07:00 Ma reggel  
08:00 Híradó  
08:05 Sporthírek  
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:05 Kárpát expressz  
10:35 Térkép  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  
14:40 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: Az 
Oravecz család
15:10 Balatoni utazás 20/ 
17.: Ember és környezet
15:45 Így szól az Úr!  
15:55 Engedjétek hozzám
16:05 Református ifjúsági 
műsor  
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történetek
20:00 A döntő pillanat 
(1938)  Magyar játékfilm  
(ff.) Rendezte: Vajda Lász-
ló. Szereplők: Kabos Gyu-
la , Páger Antal, Tolnay 
Klári, Ajtay Andor, Hidvé-
ghy Valéria. Papp Éva most 
végezte el a föiskolát. Férje 
Bálint Gábor is szinész. E- 
gyütt szeretnének szerzödést 
kötni, de nem sikerül, csak 
vidéken. Igy aztán a Kuli-
nyival elmennek Ujhelyre. 
De az ottani állapotok nem 
kedveznek sem a fiatal te-
hetségeknek, se a müvészet-
nek. Pedig Kulinyinak a 
kisujjában van a szakma..
21:15 Déryné, hol van? 
(1975) Magyar játékfilm. 
Rendezte: Maár Gyula. Sze-
replők: Gelley Kornél, Kern 
András, Kozák András, Tö-
rőcsik Mari, Kállai Ferenc, 
Sulyok Mária, Ráday Imre, 
Major Tamás, Esztergályos 
Cecília. Maár Gyula balla-
disztikus hangvételű filmjé-
nek főszerepét Törőcsik Ma-
ri játssza, aki  itthon ezért az 
alakításáért a Magyar Film-
kritikusok Díját, Cannes-ban 
pedig a legjobb női alakítás 
díját kapta.
23:00 Kívánságkosár
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 01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Duna World News   
02:25 Határtalanul magyar. 
Fiatalokkal a jövő magyar-
ságáért - A Majna-frankfur-
ti magyar közösség. Művé-
szeti, tudományos maga-
zinműsor.
02:50 Linda (1989)  12.: 
Aranyháromszög. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:45 Ízőrzők: Olaszfalu. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
04:15 Munkaügyek: Pá-
lyaválasztás. Magyar tévé-
filmsorozat  
04:40 Duna World News   
04:50 Família Kft. 124/ 
111.: Metal Lady. Magyar 
tévéfilmsorozat  
05:15 Hazajáró: Hargita - 
A székelyek szent hegye
05:45 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: Halhatat-
lan hivatás - Az életmentés 
tradíciója
06:25 Duna World News   
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek  
07:00 Ma reggel
08:00 Híradó   
08:05 Sporthírek  
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:10 Kárpát expressz  
10:35 Térkép   
11:10 Ridikül - Női 
talkshow: A hit erejével
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsoko: Tarnai 
Kiss László, Máté Ottília, 
Szalai Antal és zenekara
14:35 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: Rátkay 
Endre profán ikonjai. Rát-
kay Endre arany és kék 
ikonjait mutatja be a tévé-
kompozíció.
15:00 Balatoni utazás 
20/18.: Ó, mely sok hal...
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
15:30 Élő egyház. Hírek, 
tudósítások a Kárpát-me-
dence és a nagyvilág vallá-
si eseményeiről.
16:00 Család-barát 
17:00 Gyulai István Me-
morial - Atlétikai Magyar 
Nagydíj 2014  
19:30 Híradó  
20:05 Sporthírek  
20:10 Önök kérték  
21:05 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:35 Jelölöm magam 
(1985) Rendezte: Erdélyi 
János, Zsigmond Dezső. 
Egy önjelölt kálváriája az 
1985-ös választásokon. Az 
úgynevezett szocialista de-
mokrácia groteszk, szánal-
mas világát mutatja az első 
ál-demokratikus választá-
sokon készült dokumen-
tumfilm.Az önjelölt a taná-
csi jelölőgyűlésre elmegy, 
de ott "lebeszélik" az indu-
lásról. "Formáljuk együtt a 
sorsunkat"- kiált fel hiába."A 
szocializmusban a hatalom 
a népé" - ehhez képest a 
tévéstábot, amelyik forgat a 
jelölőülésen elzavarják…
23:00 Kívánságkosár

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar. 
Aki kimondja... A románi-
ai 1989-es fordulat kulcsfi-
gurája, harcosa és hőse, 
Tőkés László." Ez egy 
olyan mondat, amely meg-
kérdőjelezhetetlen, bár so-
kan évtizedek óta azon dol-
goznak, hogy elvitassák 
szerepét a rendszerváltás-
ban. Túlélő titkosszolgák, 
átörökített hatalomszolgák 
és vagyonkezelők érdeke, 
hogy elhallgattassák azt az 
embert, akit a Ceausescu 
titkosszolgálata is elhallgat-
tatni akarta. Barátok, mun-
katársak és rokonok sze-
mén keresztül ismerjük 
meg a 2012-ben 60. szü-
letésnapját ünneplő Tőkés 
Lászlót.
02:45 T.I.R. (1985)  12/12.: 
A vörös turbános férfi. 
Tévéfilmsorozat  
03:50 Székely kapu  
04:15 Munkaügyek: Imre 
megtér
04:45 Duna World News   
04:50 Família Kft. 124/ 
113.: A telefonszámla. 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:15 Hazajáró: Kócs-Ha-
vas -  Árva és Liptó
05:40 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: Szent 
László - A magyar seregek 
örök ura
06:20 Duna World News   
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek  
07:00 Ma reggel  .
08:00 Híradó  
08:05 Sporthírek  
08:20 Balatoni Nyár   
10:05 Kárpát expressz  
10:35 Térkép  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  
14:50 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: Andorra
15:20 Balatoni utazás 
15:50 Katolikus Krónika  
16:20 Család-barát
17:10 Balatoni Nyár  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történetek: 
Ráckeve - Kossuth Lajos utca
20:00 Barangolások öt 
kontinensen  
20:25 Nemzeti nagyvizit: 
A rák elleni küzdelem
21:05 Szenes Iván Emlék-
koncert 2013: Örökzöldek 
a Józsefvárosból 2. rész
22:05 Velünk élő Trianon 
14/1. Koltay Gábor vállalko-
zott arra, hogy egy óriási al-
kotás keretein belül minden 
lehetőséget megvizsgálva 
körbejárja a Trianoni kérdés-
kört, és ezt 14 részes sorozat 
formájában a nézők elé tárja. 
A sorozat első részében az 
Európát az I. világháborút 
megelőzően jellemző nagy-
hatalmi, gazdasági és ideoló-
giai viszonyokat elemzi 
Raffay Ernő történész.
23:00 Kívánságkosár   

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar: 
Magyar Amerika, A Vasvá-
ri-gyűjtemény. Művészeti, 
tudományos magazinműsor.
02:45 Angyalbőrben 13/3.: 
Bőrtérkép.  Magyar tévé-
filmsorozat  
03:45 Öt kontinens  
04:10 Munkaügyek: Fogyi- 
világ. Magyar tévéfilmsorozat  
04:40 Duna World News  
04:50 Família Kft. 124/ 
114.: Szerintem vakbél. 
Magyar tévéfilmsorozat  
05:15 Hazajáró: Kis-Fátra 
- A harmadik halom. 
Turisztikai magazinműsor - 
"Elindulni és hazatérni A 
„Hazajáró” hétről-hétre ba-
kancsot húz és nekiindul, 
hogy keresztül-kasul beba-
rangolja a Kárpát-medence 
varázslatos tájait és megis-
merje hazánk természeti- 
és kulturális értékeit, törté-
nelmi emlékeit és az ott élő 
emberek mindennapjait. 
Erdélyben, Felvidéken, 
Kárpátalján, Délvidéken, 
Muravidéken, Őrvidéken 
és belső-Magyarországon 
hol gyalog, hol szekérrel, 
kerékpárral vagy kenuval 
halad vándorútja során. 
05:40 Gazdakör  
05:55 Az ESTE  
06:20 Duna World News   
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek  
07:00 Ma reggel. Reggeli, 
közéleti műsor interjúkkal, 
riportokkal, beszélgetésekkel.
08:00 Híradó  
08:05 Sporthírek  
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:05 Kárpát expressz  
10:30 Térkép   
11:10 Ridikül - Női 
talkshow: Az én hősöm
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor. Félóra a 
magyar nóta körül (Kovács 
Apollónia, Nánássy Lajos, 
B. Tóth Magda, Miklóssy 
József, ifj. Sánta Ferenc és 
zenekara)
14:50 Örökség. Magyar 
dokumentumfilm. 1996. 
július 12-16. között a szerb 
csapatok több mint 8000 
civil boszniai férfit és fiút 
mészároltak le Srebrenicá-
ban, származásuk miatt. A 
tömegsírokban megtalált 
és azonosított holttesteket, 
a 12 és 72 év közötti fiúk 
és férfiak földi maradvá-
nyait minden év július 11-
én újratemetik.
15:40 Az utódok remény-
sége  
16:20 Család-barát válo-
gatás  
17:10 Balatoni Nyár - Utá-
nunk a vízözön!   
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történetek. 
A soknevű békéscsabai 
főutca históriája
20:00 Hogy volt?!   Az 
1981-es év tévéműsoraiból
21:00 Fábry  
22:15 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár  

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:25 Határtalanul ma-
gyar: Európa, magyarul - A 
Collegium Hungaricum 
Berlin titkai
02:50 Szép leányok ne 
sírjatok. Magyar játékfilm  
04:15 Munkaügyek
04:45 Duna World News   
04:50 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
05:40 Gazdakör  
06:20 Hazajáró: SZEBE-
NI-HAVASOK - és a 
szász sasfészek
06:50 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
09:00 KorTárs: MNG 
Kortárs gyűjteménye 1. 
09:25 Hogy volt?!  
10:20 Öt kontinens  
10:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: János 
Zsigmond (1559-1571)
11:05 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 6. 
rész: Nyolc órás hírek. 
Magyar tévéfilmsorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:20 Novum (2013) 
Odoo-project
12:45 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:15 Magyar klassziku-
sok új köntösben: Kölcsey 
Ferenc 1. rész
13:45 Legendás konyhák 
14:10 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:40 Barangolások öt 
kontinensen  
15:05 Hazajáró   
15:35 Hetvenes (2014) Ma- 
gyar játékfilm  Rendezte: 
Dombrovszky Linda. Szerep-
lők: Németh Kálmán, Tóth 
Andrea, Megyeri Zoltán, 
Quintus Konrád, Kakasy Dó-
ra, Szerémi Zoltán, Al Ghaoui 
Hesna.  Európa társadalma 
elöregszik, a nyugdíjrend-
szert képtelenek tovább fent 
tartani az államok. Így van  
ez Magyyarországon is, a- 
hol a világon először, szigo-
rú törvényt hoznak a problé-
ma orvoslására, mely Het-
venes néven kerül be a köz-
tudatba. Lényege, hogy a 
hetven éven felülieket egy 
"álomgyárba" szállítják, a- 
hol rövid, ám luxus körül-
mények között eltöltött idő 
után örök álomba merülnek, 
az intézet dolgozóinak köz-
reműködésével. 
16:35 Balatoni Nyár 
18:00 Táncvarázs 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van 
1. Ellensztár, 2. Zűrveszter
20:25 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
21:25 Átok (2011)  3. rész: 
Luca. Magyar tévéfilmso-
rozat. Rendezte: Mátyássy 
Áron. Szereplők: Bánsági 
Ildikó, Bartsch Kata, Cserép 
Emese, Thúróczy Szabolcs,
21:50 Átok 4. rész: Lula. 
Magyar tévéfilmsorozat  
22:15 Fábry  
23:35 Hetvenes (2014)  
Magyar játékfilm. Rendez-
te: Dombrovszky Linda

00:05 Katolikus Krónika  
00:45 Híradó  
01:20 Sporthírek  
01:30 Himnusz
01:30 Gasztroangyal: 
Konyhai praktikák
02:25 Falusi lakodalom 
(1933) Magyar játékfilm  
(ff.)  Rendezte: Gertler Vik-
tor. Szereplők: Hajmássy 
Miklós, Rózsahegyi Kál-
mán, Hajdú Eta, Rubinstein 
Erna,  S.Z. Sakall, Gyergyai 
István, Pártos Gusztáv, Mak 
láry Zoltán. A reklámszakma 
már 1933-ban is virágzott. 
Rohr, berlini szappangyáros 
új terméke reklámozásához 
egy különlegesen vonzó 
arcot keres. Meg is találja 
Schmidt fotóriporter egyik 
felvételén, a baj csak az, hogy 
Schmidt úrnak fogalma 
sincs, hol, mikor és kiről 
készítette a fényképet.
03:55 Átok 3. rész: Luca. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:20 Átok (2011)  4. rész: 
Lula. Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 7. 
rész: Egészség mindhalá-
lig. Magyar tévéfilmsorozat  
05:40 Hagyaték. A hazáért 
mindhalálig - A Ludovika
06:20 Határtalanul ma-
gyar: Erdély fejedelme - 
Bethlen Gábor
06:50 Balatoni Nyár 
09:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:25 Táncvarázs: Latin-
Amerikai Táncok Magyar 
Bajnoksága, Budapest
10:15  Székely kapu  
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Dobó 
István
11:15 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Hogy volt?!   
13:00 Nótacsokor: Bangó 
Margit, Kovács Apollónia, 
id. Sánta Ferenc, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara
13:25 Nótacsokor: Bihari 
János Koncert Cigányze-
nekar, prímások: Sárközi 
Pál és Banyák István
13:55 Fölszállott a páva - 
válogatófilm (2014) 8/6.: 
Somogy-Baranya-Zala-
Tolna megyei válogató
14:40 Dob+Basszus: 
R-Go: Bombázó - Bizott-
ság: Szerelem
15:30 Duna anzix: Szökik 
a Duna
15:50 Novum: A robotok 
világa.   
16:25 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!   
17:55 Szerelmes földrajz: 
Öt Géniusz a Kárpát-me-
dencében (Dr. Papp Lajos)
18:30 Heti Hírmondó 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 ...És még egymillió 
lépés (1986)  
20:15  Kultikon +  
20:45 Csellengők  
21:25 Gasztroangyal: 
Keszthely
22:20 On the spot: Diktáto-
rok gyermekei - Bettina 
Göring
23:10 Szerelmes földrajz: 
Öt Géniusz a Kárpát-me-
dencében (Dr. Papp Lajos)
23:45 Református isten-
tisztelet Sepsiszentgyörgy  

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Duna World News   
02:25 Határtalanul magyar: 
A számontartottak
02:50 Elhallgatott történe-
lem - Ha a kulák mozdulna 
(2014) 3/1.: Magyar doku-
mentumfilm-sorozat. 1948. 
augusztus 20-án, Kecskemé-
ten hirdette meg Rákosi Má-
tyás a családi és egyéni gaz-
daságok felszámolását jelen-
tő kollektivizálást, s ezzel e- 
gyütt a kuláküldözést. A 
szovjet osztályharcból hono-
sított kulák kifejezéssel a pa-
raszti társadalom módosabb 
rétegét bélyegezték meg. E- 
zeket népnyúzóknak nyilvá-
nították, és hatalom a kisem-
mizésükre a vidéki népesség 
legaljával szövetkezett. 
03:45 Hagyaték  "Szálla 
alá poklokra" - Bányászat 
a régi Magyarországon
04:10 Munkaügyek: Imre 
megtér. Magyar tévéfilm-
sorozat  
04:40 Duna World News   
04:50 Família Kft. 
124/112.: Holnaptól jó le-
szek. Magyar tévéfilmsorozat  
05:15 Hazajáró: Számve-
tés - Pillanatképek a Haza-
járó 2011-es vándorútjáról
05:40 Gazdakör  
05:55 Hagyaték  "Együtt 
harcol, s issza borát..."
06:20 Duna World News   
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek  
07:00 Ma reggel  
08:00 Híradó  
08:05 Sporthírek  
08:20 Balatoni Nyár 
10:05 Kárpát expressz  
10:35 Térkép  
11:10 Ridikül - Női talk-
show: Kutya kontra 
macska
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Bihari 
János Koncert Cigányze-
nekar, prímások: Makó 
Attila és Rácz Géza
14:45 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák. Fába 
álmodott ezer évünk - Sal-
ló István szobrász. Salló Ist-
ván a fa szerelmese. A Csík-
szeredáról származó művész 
1978 óta él Tatabányán. A 
budapesti millennium alkal-
mából rendezett kiállítása 
kapcsán beszél életéről, csa-
ládjáról és mutatja be szob-
rait, fa domborműveit.
15:20 Balatoni utazás 20/ 
19.: Az Édentől Keletre. 
15:50 Református 
magazin  
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történetek: 
Badacsony - Római út
19:55 HOGY VOLT!?... 
Extra "Stand up" - abszurd 
humor
20:50 MR2 Akusztik: 
Péterfy Bori & Love Band
22:00 Kultikon +   
22:30 Örökzöld dallamok: 
Randevú a Sole mio Bárban
23:00 Kívánságkosár

A műsoridőt magyarországi időzónában 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.

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

levesek, fôételek, 
egészséges magyar ételek, 
édességek — diós-, mákos 

beigli, rétes, krémes —
minden nap kapható helyi 
fogyasztásra vagy elvitelre.

Specilis rendelések 
48 órás elôrendeléssel.
Nyitva minden nap de. 
11.30-tól este 8 óráig.

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

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

Elôfizetési díj egész évre (50 szám) GST-vel együtt $ 160
Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

PARTNERCSALÁSOK felderítése, 

személyek megtalálása. LÁSZLÓ 

NYOMOZÁS 0431 069-305

MAGYARUL tudó hatvanas /het-

venes/, független, káros szenvedélytôl 

mentes, rendezetten élô, magas férfi 

ismeretségét keresem. Nincsenek el-

várásaim, ismerjük meg egymást, 

tudjunk meg egymásról többet, ...és 

majd meglátjuk... Komoly szándékkal 

gondolom, – 178/64 – paraméterekkel. 

A Duna kanyarból Gita. Komoly szán-

dékúak levelét várom:

foka0801@gmail.com email cimre. 

BUDAPESTI belvárosi lakás 
ausztrál magyartól KIADÓ. Ér-
deklôdni soos.steve@yahoo.com.

Tel.: 0011 36 630 877-4030

TAKARITÁST, házimunkát, gyer-

mekfelügyeletet vállal megbízható 

magyar fiatalasszony referenciával, 

Greenacre-bôl vonattal vagy busszal 

elérhetô városrészben. Telefon 0467-

201-425 (Sydney).

GÉPSZERELÔ végzettséggel és 

egy Toyota Van-nal, leinformálható 

magyar férfi munkát keres Syd-

neyben. Bármilyen megoldás érdekel. 

Tel: Rychlyk László 0404 366-009.

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

Sólet –– csípôs kolbásszal ––, 
Töltöttkáposzta stb.)

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 
a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 
(03) 9578-4640 számot.

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

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 


