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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
vagy átírták könyveiket, a múlt végképp eltörlésének jelszavával”, majd ezt a 
mintát alkalmazták késôbb a megszállt országokban is.

„Bármely embertelen rendszer áldozataira együtt kell emlékeznünk, és kö-
zös veszteségként kell tekinteni rájuk. Ez az emlékezetkultúrának egy olyan 
magasabb rendû szintje, egy olyan magasabb rendû hivatása, amit ha együtt el 
tudunk végezni, ha gesztusokat tudunk tenni, akkor abból nemcsak a jelen, de a 
jövô Magyarországa is profitál” --- fogalmazott Balog Zoltán.

Kitért arra: noha a szovjet megszállás több százezer, akár millió magyar-
országi családban okozott veszteséget, hagyott áldozatokat, a történelem- és a 
társadalomtudományok adósak még az akkor történtek feltárásával és közrea-
dásával. Megjegyezte, „nem árt néha nemcsak az áldozatokról, a tettesekrôl is 
beszélni, sôt szükséges, ennek is eljött már az ideje”.

A Gulág-Gupvi. A szovjet fogság Európában címû nemzetközi konferencián 
Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának fôigazgatója 
arról beszélt: a második világháború elôtt, alatt vagy után a Szovjetunió által 
megszállt területek lakóinak „szinte az elsô pillanattól kezdve el kellett szenved-
niük a bolsevik terrort”, amely egyszerre volt sokszínû és kegyetlen.

A történtek tudományos feldolgozásának fontosságáról szólva Földváryné 
Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke azt emelte ki: mind 
kevesebb az egykori szemtanú, túlélô, „a személyesen megélt múltból végérvé-
nyesen történelem lesz”, miközben felnôtt az elsô olyan generáció, amelynek 
semmilyen személyes élménye nincsen a diktatúráról.

Mint mondta, a feladat az, hogy a személyes visszaemlékezések révén 
jobban megérthetô és átélhetô legyen közös múltunk e fejezete. Arról is szólt, 
hogy a Gulág jelképpé vált, a szovjet típusú diktatúra és az embertelenség szim-
bóluma, amelyben több millió közép- és kelet-európai polgár sorsa sûrûsödik 
össze.

Magyarország Kínából nézve 
a „legkeletibb nyugati nép”

Mi, magyarok a fennmaradás és a túlélés mesterei vagyunk Európában - 
jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Pekingi Nemzetközi Tanulmányok 
Egyetemén, többségükben hallgatók elôtt elmondott beszédében. A kormányfô 
az intézmény Magyar Kutatóközpontjának táblaavató ünnepségén vett részt.

„Ha egy ország több ezer éves, és olyan hatalmas területû, mint az önöké, és 
olyan rengetegen lakják, mint az önökét, akkor a fennmaradás és a túlélés szin-
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December 12.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gabrielle nevû kedves olvasóinkat.

Gabriella: A héber Gabriel név la-

tinos nôiesítése. A Gábriel név jelen-

tése: Isten embere, bajnoka.

Köszönhetjük még: Bulcsú, Csepel, 
Ella, Gábor nevû barátainkat.

December 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Luca és Ottília nevû kedves olvasó-

inkat.

Luca: A latin Lucia név régi ma-

gyar formája.

Ottília: A nénet Ottilia, Odilia név-

bôl. Ez a germán Ode férfinév nôi 

párja. Jelentése: öröklôtt vagyon.

 Köszönthetjük még Bertold, Eda, 
Edda, Lucia, Ottó nevû barátainkat.

December 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Szilárd, Szilárda nevû kedves olva-

sóinkat.

Szilárd: A keménységet, szilárd-

ságot jelentô melléknévbôl vált férfi-

névvé. 
Szilárda: A Szilárd férfinév latinos 

nôi párja.

Köszönthetjük még Agnela, Ber-
told, Konrád, Zdenkó nevû bará-

tainkat.

December 15.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Valér, Valéria nevû olvasóin-

kat.

Valér: A latin Valerius nemzet-

ségnév rövidülésébôl. Jelentése: erôs, 

egészséges.

Valéria: A Valér férfinév nôi párja.

Köszönthetjük még: Detre, Dezsô, 
Márta, Tódor nevû barátainkat.

December 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Etelka nevû kedves olvasóinkat.

Etelka: Dugonics András alkotta 

úgy, hogy az Etele férfinevet megrö-

vídette és nôiesítô kicsinyítôképzôvel 

látta el.

Köszönthetjük még: Albina, Beáta, 
Olivér, Eulalia nevû barátainkat.

 December 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lázár nevû kedves olvasóinkat. 

Lázár: Héber eredetû név, már a 

Biblia is említi.

 Köszönthetjük még: Olimpia, 
Lídia, Jakab, Julius nevû barátain-

kat.

December 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Auguszta nevû olvasóinkat.

Auguszta: Az Augusztus (magyarul: 

Ágost) név latinos nôiesítése.

Köszönthetjük még Ágoston, De-
zsô, Gracilla, Rufusz, Töhötöm 

nevû barátainkat.

A Gulág-élmény összeköti 
az Elbától keletre élôket

A Gulág-élmény összeköti az Elbától keletre élôket --- mondta Balog Zoltán, 
az emberi erôforrások miniszter, a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai 
rabok és kényszermunkások emléknapján Budapesten, a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében rendezett egész napos konferencián elhangzott nyitó-
beszédében.

Úgy fogalmazott: a szabadság hiányának élménye, a rabság tapasztalata 
„megmutatja, hogy a polgári szabadságjogok, a lelkiismeret, a szabadság és a 
nemzeti függetlenség felbecsülhetetlen értékek, tapasztalat és élmény, amely 
egész nemzeteket köthet össze egymással és a szabadság értékeivel, ha ismer-
jük”.

Balog Zoltán hangsúlyozta, hogy a kommunizmus és áldozatai története nem 
Kelet-Európa „magántörténete”, hanem a kontinens nyugati felének ügye is, 
„már csak azért is, mert Európának ezt a megosztottságát egy szabad nyugatra 
és egy rab keletre nem mi szavaztuk meg, annak nem volt kétharmados több-
sége egyik országban sem”.

Megjegyezte: ezen országok történetei kísértetiesen hasonlítanak egymásra, 
a katonai megszállástól a hatalomátvételen át a deportálásokig, a kényszer-
munkáig és addig, hogy keveseknek adatott meg a hazatérés.

A miniszter hasonlóságként említette a mindemögött rejlô, az emberi élet 
értékét relativizáló ideológiát is, azt a meggyôzôdést, hogy „az emberi életet, az 
emberi méltóságot alá lehet rendelni, fel lehet áldozni egy eszme oltárán”, 
amely aztán az élet minden területére kiterjedô diktatúrává változik.

Balog Zoltán megemlítette: az eufemisztikusan létezô szocializmusnak neve-
zett rendszer legnagyobb vesztese az orosz nép volt, amely elvesztette politikai, 
gazdasági, kulturális és katonai elitjét, templomait, miközben „tûzbe vetették 

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ 

WANTIRNAI EGYHÁZKÖZSÉGE
Gyülekezetünk rendszerint minden hó elsô és harmadik 

vasárnapján d.e. 11 órakor tart istentiszteletet, 
a nagy ünnepek kivételével, a Magyar Központban levö 
Szent István templomban, 760 Boronia Rd. Wantirna.

Istentiszteleteink hátralévô 
decemberi és januári sorrendje 

December 20-án vasárnap d.e. 11 órakor

istentisztelet
December 25-én, karácsony elsô napján d.e. 11-kor 

ünnepi istentisztelet
úrvacsora osztással.

2016. január 3-án és 17-én, vasárnap a szokásos

istentisztelet
Istentiszteletek után – karácsony kivételével –  szeretetvendégség, 

kávézás, beszélgetés  a templom alatti társalgóban. 

Mindenkit szeretettel hiv és vár gyülekezetünk.

Érdeklödés dr. Kósa Géza gondnoknál, telefon: 9877-1006 



te napi rutin, de egy olyan nép számára, amely a határain kívül élôkkel is csak 
15 milliónyi embert számlál, és amely Európának egy hadiösvényén fekszik, 
ezer éven keresztül fennmaradni rendkívül nagy teljesítmény” --- fogalmazott a 
miniszterelnk. „Úgyhogy én itt egy ôsi európai nép képviseletében állok 
önök elôtt. Egy olyan nép képviseletében, amely rendkívül büszke a 
múltjára” --- tette hozzá.

Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarországot Európában keleti országként 
tartják számon, a legnyugatibb keleti népként is szokták emlegetni, Kínából 
nézve pedig a legkeletibb nyugati nép a magyar. Mint fogalmazott, a magyar 
kultúra egy nagyon sajátos ötvözet, amely magában hordozza a történelmi ere-
detet, amely a kelethez köti, és a kereszténységet, amely az európai civilizáció-
ban teremtett otthont a számára.

„Egy kínai fülének azt hallani, hogy kéttucatnyi diák magyarul tanul, nem 
nagy szenzáció. Talán nem is tûnik fontosnak, de magyar füllel rendkívül fontos 
dologról van szó” --- magyarázta a miniszterelnök, majd kifejtette, hogy szerinte 
miért olyan fontos ez a húsz ember.

„A magyarok a saját maguk életére nézve feltesznek egy olyan kérdést, amit 
szerintem egy kínai sosem tesz fel magának. Több mint ezer év óta azon 
gondolkodunk, hogy egyáltalán miért vagyunk a világon, különösen hogy ezer 
év alatt sok nép tûnt el mellettünk, amelyeknek már a nevére sem emlékszünk. 
A mi válaszunk pedig erre az, hogy a magyar nyelv és kultúra egy olyan sajátos 
alkotás, amely nélkülünk nem létezne a világon. Senki más nem beszéli, senki 
más nem használja, senki más nem hozott létre kultúrát ezen a nyelven, nem 
hozott létre képzômûvészetet, zenét, építészetet. Ez a különlegesség ad okot ar-
ra, hogy mi, magyarok, létezzünk, s ezért mindenki, aki a mi nyelvünket meg-
tanulja, részévé válik a magyar kultúrának, és erôsíti a választ arra a kérdésre, 
hogy miért is léteznek magyarok a világon” --- állapította meg Orbán Viktor.

A miniszterelnök köszönetét fejezte ki az egyetemnek a magyar nyelvi 
képzésért és azért, hogy lehetôséget teremtenek arra, hogy „e rendkívül bonyo-
lult nyelvet és kultúrát” megismerhessék. Orbán Viktor látogatását az intéz-
mény egy osztálytermében kezdte, ahol betekintett az oktatás menetébe, és a 
magyar kultúra értékeirôl beszélt a diákoknak.

A kormány könyveket ajándékozott az egyetemnek, ô maga egy régi írást 
tartalmazó fali tekercset kapott vendéglátóitól.

Egyelôre nem kell fizetniük 
Lauderéknek a Sukoró-ügyben
Tovább húzódik a sukorói kaszinókoncessziós szerzôdés kapcsán a magyar 

állam által a kaszinóbefektetô KC Bidding Kft., illetve Ronald S. Lauder üzlet-
ember ellen indított kártérítési per, miután a Fôvárosi Ítélôtábla a tegnapi tár-
gyaláson sem hozott határozatot. Megírtuk, a Kúria korábban hatályon kívül 
helyezte a táblabíróság másodfokú ítéletét, amelyben százharmincmillió forint 
kötbér megfizetésére kötelezte a céget sôt, megállapították Lauder készfizetô 
kezességét is. Ez azért fontos, mert ha a Velencei-tó mellé a Gyurcsány-kor-
mány idején tervezett vigalmi negyed megvalósítása érdekében alapított kft.-
nek nincs elég vagyona, úgy neki kell megfizetnie a büntetést.

A táblabíróság határozatát azonban mindkét alperes megfellebbezte, részben 
eljárási hibára hivatkozva, a legfôbb bíró fórum pedig ez ügyben nekik adott 
igazat, „visszadobva” az ügyet a másodfokra. A hiba lényege, hogy az Ítélôtábla 
nem az elsôrendû alperes cég által megbízott nemzetközi jogász ciprusi címére, 
hanem a vele együttmûködô magyar ügyvédi irodának küldte meg a per egyes 
iratait. Ennek nyomán feltételezhetô volt, ha ezt a problémát vélhetôen sikerül 
– úgymond – kiküszöbölni, sor kerülhet az ítélethirdetésre. A határozat ráadásul 
még így is csupán úgynevezett részítélet lenne, az „alapügy” továbbra is a 
Fôvárosi Törvényszék gazdasági kollégiuma elôtt „várakozik”.

Amennyiben a következô tárgyalásig nem lesz „bírócsere”, sôt, határozat 
születik, az alperesek vélhetôen ismét a Kúriához fordulnak, jó eséllyel sikerrel, 
s az ügy még tovább húzódik majd.
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HÍREK
Megszûnik a Kívánságkosár 

a közmédián
A közmédia régi mûsora, a Kívánságkosár tíz év után elbúcsúzik, nem lesz-

nek újabb adások. „Ezúton tájékoztatjuk, hogy a közmédia mûsorstruktúrája 
januárban megújul. Ebbôl adódóan szûnik meg a Kívánságkosár címû mûsor, 
az utolsó adás év végén lesz látható” –-- válaszolta az Origo kérdésére az MTVA 
sajtóosztálya.

A mûsor legviccesebb jelenete bejárta a világsajtót is: egy technikus észre-
vette, hogy már megy élôben az adás, és ahelyett, hogy komótosan kisétált 
volna a képbôl, hasra vetette magát, és kúszva próbált távozni a háttérbôl.

A mûsor többször megújult, elôször, indulásakor egy kisebb méretû stúdióból 
jelentkezett, barnás-fehéres díszlettel. A mûsorvezetôk közt megfordult 
Asbóth József, Banner Géza, Ciprusz Éva, Farkas Beatrix, Katona Erika, 
Morvai Noémi, Klement Zoltán, Erdélyi Claudia, Radványi Dorottya, 
Bényi Ildikó.

Kódolt eposz 
a Szigeti veszedelem

Furcsa jeleket detektáltak kutatók Szigetvár erôssége alatt. Szerencsés 
esetben akár az is elôfordulhat, hogy odalent azok az oszmán-török hadi zászlók, 
illetve azok maradványai pihennek, amelyek a várvédôk kezére jutottak az 
1566-os legendás ostrom során. A muszlim hadi lobogókról egy korabeli kémje-
lentés is megemlékezik.

A mértékadó mûhelynek számító Polgári Szemle címû, kéthavonta megjelenô 
társadalmi-gazdasági folyóirat a következô számában tervezi megjelentetni azt 
a publikációt, amely bizonnyal meglepetést kelt a történelem iránt érdeklôdô 
közönség körében. A cikk –-- mint azt lapunknak Király Lajos, Szigetvár Város 
Önkormányzata kulturális turisztikai megbízottja elmondta –-- a szigetvári 
várban talált geofizikai anomáliákkal, illetve ezeken keresztül egy régi rejtély 
lehetséges megoldásával foglalkozik. Király Lajos utalt rá, a költô és hadvezér 
Zrínyi Miklós örökérvényû eposzában, a Szigeti veszedelemben állított emléket 
dédapja 1566-os önfeláldozó hazaszeretetének –- ám szerinte más megvilágításba 
helyezi a mû mondanivalóját egy összetett titkosítási rendszer, amelynek alap-
ján az alkotás már több mint nemzeti hôsköltemény, valójában egy végrende-
letben a nemzetre hagyományozott tudás.

A cikk szerzôi a Szigeti veszedelem dekódolása során az egykori belsô vár-
ban geofizikai méréseket végeztek, s a vizsgálati eredmények jelentôs mélység-
ben pince vagy sírrendszer jelenlétére utalnak –-- magyarázta. Beszélt arról, 
szerencsés esetben akár az is elôfordulhat, hogy odalent azok az oszmán–török 
hadi zászlók, illetve azok maradványai pihennek, melyek a várvédôk kezére 
jutottak az ostrom során. A hadi lobogókról egyébként említést tesz a korabeli 
magyar kémszolgálat vezetôje, Csányi Ákos is, aki közvetlenül Szigetvár ost-
roma után özvegy Nádasdy Tamásnénak, a volt nádor özvegyének az aláb-
biakat írta: „azonban mind lovon, mind gyalog kiüttek, annyira cselekedtek, 
csuda, hogy mennyi jancsárt megöltek, mindhárom zászlót beviszik.” 

Zrínyi Miklós önfeláldozó hôstettérôl Richelieu francia bíboros és állam-
miniszter azt írta naplójába, hogy a bán és Szigetvár hôs védôi 1566 nyarán az 
egész európai civilizációt mentették meg a pusztulástól, amikor megfékezték a 
kontinensünket fenyegetô török hódító seregeket. A cikket Falus Orsolya 
fôiskolai docens, a Tomori Pál Fôiskola rektorhelyettese Király Lajos, Ko-
bolka István egyetemi docens, ezredes, a PTE FEK Emberi Erôforrás Fejlesz-
tési Intézet Humán Menedzsment Tanszék Védelmi Kutatások Központja 
igazgatója és Sasvári Gábor geofizikus jegyzi.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER

NO WIN, NO FEE
A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

Egy film margójára
Az égbôl jött az élmény, pontosabban 

egy mûholdról, amely lehozta a földre 
a filmet.

A barátom ugyanis, fiatalkori emlé-
keire gondolva, nosztalgiából házi mo-
zit épített, és a Cristiano Ronaldóról
készült életrajzi alkotást játszotta le 
vendégeinek. Korunk legnagyobb fut-
ballsztárjainak egyike beköltözött a 
Rózsadombra, hogy másfél órára el-
kápráztasson bennünket. Gondolhatná 
az ember, hogy a „földi nagyság” a 
film végére szoborrá merevedik, de 
éppen ellenkezôleg: a rendezô lehozza 
a földre CR7 alakját, és ugyanolyan 
emberré válik, mint mi vagyunk, akik 
a szív bölcsességében és okosságában 
hiszünk. Pilinszky János írja: „Sokat 
fecsegünk bonyolult értelemrôl, bo-
nyolult érzelmekrôl és bonyolult lel-
kekrôl. Mindez azonban mit sem ér, 
ha… a szív és az értelem nem képes 
maximális koncentrációra, összesze-
dettségre, vagyis arra az eredendô 
egyszerûségre, amely minden fölis-
merés kizárólagos föltétele. „Kon-
centráció, összeszedettség, egyszerû-
ség –-- íme, a film kulcsszavai, 
amelyekkel szembesül a nézô, és mi-
közben CR7-et hallgatja, úgy érzi, Ro-
naldo azokról a gondolatokról beszél – 
a szülôi kapcsolatokról, a családról, a 
fiáról, akit édesanyjával közösen ne-
vel, a fájdalommal való együttélésrôl, 
a vágyairól –--, amelyek a hétköznapi 
embert is foglalkoztatják. Mert ki-
mondva---kimondatlanul mindannyi-
unkban él, hogy valamiben a legjobbak 
legyünk. Az ambíció csak akkor ár-
talmas, ha nincs arányban a képessé-
gekkel. Hatalmas erô forrása, ha az 
ember titkos magányában megacé-
lozza a hitét, hogy nagy tettekre képes. 
Mintha CR7-et ez az erô és ez a hit 
repítené. Látunk a filmben egy fut-
ballistát –-- és ebben a pillanatban 
teljesen mindegy, hogy éppen fut-
ballista vagy valaki más –--, aki az 
elíziumi mezôkön járt és jár, és mégis 
tudja, hol van a helye a világban. Aki 
ugyanakkor keményen és alázattal tö-
rekedett arra, hogy elfogadja és meg-
hálálja Isten nagylelkûségét: a tehet-
séget. Erô (emberi lélek), tehetség és 
hit így alkot a személyében teljes egy-
séget. Utólag persze evidens az ered-
mény, akár egy egyenlô szárú három-
szög. Elôre azonban megjósolhatatlan 
volt, hogy a gyerekbôl milyen férfi ke-
rekedik.

A film ösztönzôleg hat a nézôre, aki-
nek –-- életkorától függetlenül --– az az 
érzése, hogy megsokszorozódik az 
ereje; CR7 varázsereje megérinti a 
fiatalt is, aki naggyá akar lenni. „Nagy-
gyá nem lenni –-- gyalázat. / Mind 
naggyá legyetek!” –-- írta a költô. Az 
ôszinte szavak és képek emelkedett 
szimbiózisban olvadnak össze egy 
olyan harmincéves futballista portré-
jában, akinek tengernyi a rajongója. 
Nehéz teher ez, nekünk azonban aján-
dék, mert égi jelekbôl áll össze.

Kô András
(Magyar Hírlap)
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Ki ne ismerné a Casablanca címû 
örökzöld filmet? Humphry Bogart és 
Ingrid Bergman soha el nem évülô 
alakításait, Sam, a néger zongorista 
„As Time Goes By” címû zeneszámát 
–-- és a film szinte minden mozzanatát 
melyeket ma már a filmtörténelem 
kincseiként tartanak számon. De va-
jon számontartjuk-e azt is, hogy ezt a 
mestermûvet jórészt magyarok is al-
kották? Szóval hogy is kerültek a ma-
gyarok abba a bizonyos Casablancá-
ba?

Azt hiszem nem mondok újat azzal, 
ha azt mondom: Hollywoodon ke-
resztül. De kezdjük az elején, mi volt a 
történelmi háttér? A filmmûvészet 
szempontjából talán az, hogy a har-
mincas években egyre erôsödô német-
országi nemzeti szocializmus hama-
rosan Európa több országát is érintette 
és innen az üldözöttek ezrei menekül-
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tek külföldre. Magyarország is ezek 
közé az országok közé tartozott, s azok, 
akik elôrelátónak bizonyultak, mene-
kültek, amíg még nem volt késô. Sokan 
meg sem álltak Amerikáig. De miért 
volt ez lényeges a filmmûvészet szem-
pontjából? Azért mert a menekültek 
között sok rendkívüli tehetséggel 
megáldott író, filmrendezô, zeneszerzô 
és nem utolsósorban színész is volt. 
Ezek javarésze Hollywoodban kötött 
ki, ahol rövidesen kisebb-nagyobb kar-
riert tudtak maguknak teremteni. Er-
re volt lehetôség, mert a filmipar a 
hamarosan beköszöntô háborús évek 
során több mint 1700 filmet –-- ezek 
közül 500 kimondottan háborús témá-
jú, náci-ellenes filmet gyártott. 1941. 
december 8-án, a japánok megtámad-
ták Pearl Harbourt és ezzel Amerika 
belépett a Második Világháborúba. 
Hollywood komoly szerepet vállalt a 
háborús propagandában, és olyan erô-
vel és szinten hatottak az emberekre, 

ahogy azt még a legjobb politikusok 
sem tudták túlszárnyalni.. A Warner 
Brothers Studió Casablanca címû 
filmje is ezt a szerepet töltötte be...

De milyen értelemben kötôdött ez a 
film a magyarokhoz? Több értelemben 
is. Vegyük elôször magát a történetet. 
Kezdjük az egyik fôszereplôvel, Lász-
ló Viktorral, egy ellenállási mozgalom 
vezetôjével, aki feleségével –-- akit 

és furcsa mondásai valóságos anekdó-
tagyûjteményt tesznek ki. De különc 
szokásaiért gyakran megfizetett, mert 
könnyen áldozatává vált a forgatáso-
kon mindíg jelenlévô mókamesterek-
nek. 

Egyike ezeknek Peter Lorre volt. Ô 
is persze magyarnak született, a ma 
Szlovákiához csatolt Rózshegyen, 
1904-ben. s eredetileg a szép, hangza-
tos Lövenstein László néven. Család-

ezek egyik legvadabbika abból állt, 
hogy Curtiz lakókocsijába --– mely 
mindíg a forgatások színhelyén volt, 
mikrofont rejtettek. Curtiz nagy nô-
csábász volt és poziciójának köszön-
hetôen, nem volt hiány a filmszere-
pekre vágyó, mindenre hajlandó, höl-
gyekben sem. Curtiz a forgatások szü-
netében szokta úgymond fogadni 
ezeket a hölgyeket –-- a stáb kaján 
örömére, már csak azért is mert a 
mikrofon jóvoltából, a kihangosított 
mûsort mindenki végighallgathatta. 
Elképzelhetô, hogy Curtiz és Peter 
Lorre viszonya ezek után nem volt a 
legkedélyesebb. De az eddig felsorol-
takon kívül voltak még más magyar 
szereplôi a Casablancának. Ezek egyi-
ke volt Szôke Szakáll, azaz eredeti 
nevén Gerô Jenô, aki 1883-ban szüle-
tett Budapesten. Már egész fiatalon a 
színpad bûvkörébe került és kabaré 
jeleneteket írt, majd színész lett. A 
furcsa Szôke Szakáll mûvésznév a va-
lóba szôke szôrzetére utalt, ugyanis 18 
éves korában szakállt növesztett, ami 
érettebb külsôt kölcsönzött neki. Bu-
dapesti pályakezdése után ô is Auszt-
riában, majd Németországban dolgo-
zott tovább és számos színházi produk-
cióban és filmben vett részt mindkét 
országban. 1933-ban visszatért Buda-
pestre és 1940-ig 40 magyar filmben 
szerepelt. Ezután elhagyta az országot 
és akárcsak sok más menekülésre 
kényszerített sors- és pályatársatársa, 
ô is Hollywoodban fejezte be. Itt fel-
vette a S.Z. Sakall mûvésznevet, amit 
aztán késôbb megtoldott a „Cuddles” 
becenévvel is. Ezt a nevet pufók, bébi- 
arca miatt kapta, mert sokak szerint 
amolyan ölelgetni való cukipofa volt. 
Szerepei is általában ilyenek voltak, 
legtöbbször ide-oda totyogó, idegen 
kiejtéssel beszélô, kedélyes figurákat 
alakított. A Warner Brothers Studió-
ban elsô nagy filmje a Jack Cagney 
fôszerepével forgatott jankee Doodle 
Dandy volt. De a leghíresebb és leg-
kiemelkedôbb szerepe volt Carl, a Ca-
sablancában. Ô volt a fô komikus elem 
a filmben, a mindíg meglepôdô, mél-
tatlankodó de jószándékú, aranyszívû 
pincér Rick bárjában. Egész életében 
szünet nélkül dolgozott. Szinte minden 
szerepet elvállalt és kitartó, odaadó 
munkájával elérte azt, amit sok szí-
nész sohasem tudott megkapni: igazi 
hoolywoodi sztár lett belôle. 1955-ben, 
72 éves korában halt meg. Még folytat-
hatnám a hollywoody magyar színé-
szek történeteit –-- van belôlük éppen 
elég. A szomorú valóság az, hogy aki-
ket Magyarország elveszített a fajül-
dözés, majd pedig a kommunizmus 
embertelensége miatt azok idegen 
nemzetek kultúráját, mûvészeti életét 
gazdagították. Míg külföldön világ-
sztárokká váltak, szülôföldjükön nem 
sokan tudták, hogy tulajdonképpen 
honfitársaink voltak.
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Ingrid Bergman játszik --- Casablancá-
ba kerül. A forgatókönyv szerint Lász-
ló a cseh ellenállók vezetôje, de neve 
kétségtelenül magyar. A szerepet el-
játszó színész Paul Henreid bizonyos 
mértékben a valóságban is magyarnak 
számíthat, mert Triesztben, az egykori 
Osztrák-Magyar Monarchia területén 
született. Színészi pályafutása során 
javarészt pozitív szerepekben alakí-
tott, fôleg azért, mert szimpatikus, jó-
képû ember volt. A Casablancaban a 
Humphrey Bogart által megszemélye-
sített Rick- el szemben játszott. Bogart 
ekkor már nagy sztár volt és tulaj-
donképpen ô volt a film elsôszámú 
férfi fôszereplôje, míg a nôi fôszerepet 
Ingrid Bergman játszotta. Henreid 
szerepe valamivel kisebb volt, habár a 
történet szempontjából ugyancsak 
fontos. 

De a film magyar lényegét nem is 
annyira a színészek, hanem inkább a 
director határozta meg. Az pedig nem 
volt más mint Hollywood egyik legne-
vezetessebb rendezôje: Michael Cur-
tiz, aki 1886-ban született Budapesten, 
úgy mint Kertész Kaminer Manó és 
már 13 éves korában megkezdte szín-
padi pályafutását. Igaz, nem a világot 
jelentô deszkákon, hanem a cirkusz 
fûrészporos porondján. 

A cirkuszból a színiiskolába vezetett 
az út, onnan pedig az igazi színpadokra, 
mégpedig a Nemzeti Szinházéba is. De 
az ifjú Manó hamarosan messzebb 
tájakra vágyott és végül is az Egyesült 
Államokba költözött. Itt felvette a 
Michael Curtiz nevet, s Hollywoodban 
próbált szerencsét. Sikerrel járt és 
kiemelkedô tehetsége révén hamaro-
san a szakma élvonalába került. Kar-
rierje során több mint 100 filmet 
rendezett és a Casablancáért Oszkár 
díjat kapott. Kiváló szakemberként 
ismerték el, de nem volt mentes a 
filmrendezôkre jellemzô rigolyáktól 
sem. A színészeket nem sokra becsül-
te, keményen is bánt velük, amikor 
szükséges volt, mégis nagy elismerés-
sel illete ôt mindenki, akivel együtt 
dolgozott. Angolul sohasem tanult 
meg tökéletesen és magyaros kiejtése 

jával nemsokára Bécsbe költözött és 
alig 17 évesen megkezdte színészi pá-
lyafutását. Németországban Bertold 
Brecht- tel dolgozott, majd az M. cí-
mû filmben egy gyermekgyilkost ala-
kított. Ez hírnevet szerzett neki, ami-
nek árnyoldala is volt. A szerepét 
ugyanis olyan hihetetlen realitással 
játszotta, hogy a közönség azonosította 
ôt a filmbeli figurával és egy alkalom-
mal, amikor felismerték a berlini 
utcán, a tömeg majdnem agyonverte. 
Pályafutását Angliában folytatta és az 
M.- ben szerzett hírnévnek köszönhe-
tôen rögtön nagy szerepeket osztottak 
neki. Az egyetlen gondot csak az okoz-
ta, hogy nem tudott angolul. Viszont 
csodálatos memóriája volt és a szere-
pek szövegét bemagolta, anélkül, hogy 
a szavak pontos jelentését megértette 
volna. Végül is Hollywoodban kötött 
ki, ahol a Mr. Moto címû filmsorozat-
ban egy japán detektívet játszott. Ez 
az alakítás is olyan tökéletes volt, hogy 
sokan, akik nem ismerték ôt személye-
sen, azt hitték, hogy valóban is japán. 
De legtöbb filmben mindíg valami 
szörnyen unszimpatikus jellemet áb-
rázolt, általában gyilkost, csalót vagy 
legalábbis kémet. A Casablancában is 
egy ilyen kétes alakot, Ugartét szemé-
lyesíti meg, s talán mondanom sem 
kell, hogy tökéletesen.

Kétségtelen, hogy Lorre alakítása 
nagyban hozzájárult a film sikeréhez. 
Amilyen nyomasztó figurákat alakított 
a filmekben, olyan nagy mókamester 
volt a valóságban. Forgatás közben 
szabad idejét legszívesebben a szigo-
rúságáról híres Curtiz bosszantásával 
töltötte. Bogarttal szövetkezve egyik 
ugratást a másik után agyalták ki és 



S. A. L. T. – 
Dualizmus

A világhatalomhoz három dolog 
kell: pénz, olaj, fegyver. Amikor erre 
a három dologra gondolunk, Amerika 
jut eszünkbe. Az Egyesült Államoknak 
ez a három tényezô rendelkezésére 
áll.

A fenti véleménnyel szemben úgy 
tûnik, hogy Amerika még egy negye-
dik tényezôt is szükségesnek tart: egy 
világuralmi partnert. Amikor a máso-
dik világháború végén egyetlen hata-
lomként maradt a porondon, elsô dolga 
volt, hogy háborús szövetségesét erre 
a partner-szerepre felsegítse. Bár az 
elsô évtized úgy mutatta, hogy rosszul 
választott, a következetes kitartás az 
eredeti elgondolás mellett végülis ked-
vezett a sokáig titkolt vonalvezetés-
nek.

Egy újsághír (1979. május 30.) ad 
okot ennek a világuralmi partner le-
hetôségnek a felvetésére. A hír szerint 
Carter elnök és Brezsnyev elnök Bécs-
ben találkozik június közepén. A talál-
kozás önmagában még nem jelentene 
feltétlenül rendkívüliséget, hiszen 
Carter elôdei is találkoztak a Szovjet-
unió elnökeivel, de ezúttal feltételez-
hetô, hogy a találkozást az ún. SALT-
szerzôdés aláírása nagy jelentôsé-
gûvé avatja.

A SALT egyike a korunkban oly-
annyira elszaporodott rövidítéseknek, 
a Strategic Arms Limitation Treaty 
kezdôbetûibôl lett képezve. Magyarra 
fordítva azt jelenti, hogy a „stratégiai” 
fegyvereket egy fegyverkorlátozási 
szerzôdés alapján megállapított szin-
ten tartaná a két szerzôdô nagyhata-
lom, az Egyesült Államok és a Szovjet-
unió. Stratégiai fegyvernek számít 
minden atomfegyver és azok távirá-
nyító berendezése.

Carter elnök úgy nyilatkozik róla, 
hogy „nemzetünk legfontosabb 
egyedülálló vívmánya, amely az 
életemben megvalósulhat”. Az ame-
rikai szenátus ugyan még nem fogad-
ta el, de ha az nem történne meg, az 
elnök véleménye szerint „ ...nehéz és 
pusztító csapás lenne a világbékére 
és a háborús uszító bélyegét sütné 
az Egyesült Államokra.” Ilyen kije-
lentésre bizonyára megvan a kellô 
atmoszféra, bár a szenátus szükséges 
kétharmad szavazata még nem nevez-
hetô biztosnak.

Moszkvában, mint nagy gyôzelmet 
ünnepelték a SALT II. megállapodás 
létrejöttét: „ ... a türelem, a kitar-
tás, a megfontoltság gyôzelme, és a 
két világhatalom ráeszmélése jelen 
korunknak arra az alapvetô tényé-
re, hogy nincs más út, mint a dé-
tant”– írja az Izvesztyija.

Mi magyarok megszoktuk, amit 
Moszkvából dicsérnek, azt kétkedéssel 
fogadjuk. Ilyen esetek arra késztetnek, 
hogy a dolgok mögé is tekintsünk, 
hogy más véleményt is meghallgas-
sunk.

Ahogy az Izvesztyija kifejezte: „a 
SALT,– ez a négy betû, kísérô kifejezés 
a détant szó mellett, és a 25 éves 
hidegháborús idôszakot követô óvatos 
együttmûködés terméke.”

Az enyhülés állapota már eléggé 
elhúzódott, talán úgy érezzük, hogy 
már túl is vagyunk rajta: Helsinki óta 
inkább az együttmûködés jellemzi a 
két nagyhatalom viszonyát. A tervek 
szerint a harmadik fázis az együtt-

uralkodás idôszaka lenne, amelynek 
elôfeltétele az erôviszonyok egyen-
lôvé tétele.

Az 1972-ben létrejött SALT I. 
megállapodás Oroszország részérôl a 
fegyverkezés fejlesztését, Amerika 
részérôl a fegyverkezés ütemének 
visszatartását kívánta meg. Termé-
szetesen fogalmunk sem lehet arról, 
hogy valójában mi a két állam erôvi-
szonya. Mi is, és bárki más, aki csak a 
hírközlô médiából szerzi értesüléseit, 
csak annyit érzékelhet, (közömbösen 
bár, vagy megriadva) hogy Amerika 
hozzájárult és hozzásegített ahhoz az 
állapothoz, hogy ma a világnak két 
egyenlô erejû nagyhatalma van, 
mindkettô azt hirdeti, hogy a világ 
igazgatásában egyenlô részük kell 
hogy legyen, és hogy ez az emberiség 
egyetlen lehetôsége elkerülni az em-
beri faj nukleáris elpusztítását.

Ha visszaemlékezünk 1956-ra, 
már akkor is azt a magyarázatot adta a 
hivatalos Amerika a botrányos benem-
avatkozásához, hogy nem kockáztat- 
hatta az atomháborút. Pedig akkor 
még az Egyesült Államok – ahogy 
Kissinger mondta – nyomasztó kato-
nai fölényben volt a Szovjetunió fölött. 
Ha ma valaki megemlítené, hogy leg-
helyesebben tenné Amerika, ha meg-
támadná és katonailag legyôzné a 

Szovjetuniót, úgy néznének rá, mint 
valami eszelôsre. És éppen itt van a 
SALT-megállapodások lényege: nem is 
döntô tényezô, hogy mennyire egyenlô 
értékû a két nagyhatalom pusztító 
fegyverzeti ereje, a lényeges az, hogy 
a világpolitikai gyakorlat elfogadja és 
igazodik ehhez a kétközpontú világkor-
mányzáshoz. (Ne áltassuk magunkat 
Kínával, mint világhatalmi harmadik-
kal.) Így a SALT II. már valószínûleg 
(a hidegháborús és az enyhülési szaka-
szok után) a harmadik fázis kapunyitá-
sa lesz.

Hallgassunk meg néhányvé-
leményt a színfalak mögül is.

Professor Ilya Kremer, szovjet 
történész így fejezi ki magát (és bizo-
nyára a párt álláspontját) 1977. szep-
temberében:

„A détant folyamatot úgy tekintjük 
a Szovjetunióban, mint aminek tovább 
kell haladnia megszakítás nélkül. Amit 
Helsinki-ben elértünk, azt a détant 
fogja megvalósítani. Lépésrôl lépésre 
kell elôre haladnunk egy ésszerûbb 
nemzetközi légkör felé. Szükség van 
az együttmûködésre [a kapitalisták-
kal], hogy közelebb jussunk ahhoz a 
naphoz, amikor az emberiség felsó-
hajt: a détant visszafordíthatatlan, és a 
világot senkinek a rosszakarata nem 

lökheti vissza többé a hidegháború 
állapotába, vagy ránthatja népeit ön-
gyilkos összetûzésekbe.”

A politikus (Brezsnyev) ugyanezt 
– belsô használatra ugyan – máskép-
pen fogalmazta 1973-ban a Politburo 
és a Varsói Paktum vezetôi elôtt:

„Mi kommunisták együtt kell hogy 
meneteljünk a kapitalistákkal egy ide-
ig. Szükségünk van a hiteleikre, mezô-
gazdaságukra és technológiájukra. De 
ugyanakkor folytatjuk nagyarányú 
fegyverkezési terveinket, és a 80-as 
évek közepére leszünk abban a hely-
zetben, hogy bevezethetjük az agresz-
szív külpolitikát, ami Nyugattal szem-
beni kapcsolatainkhoz a kezdeménye-
zô szerepet a kezünkbe adja.”

Az ilyen kijelentéseket Washing-
tonban nyilván nem tartják figyelemre 
méltónak. Lehet hogy igazuk van, 
mert ha a szovjet technológia az ame-
rikai segítségtôl függ, annak ütemét 
az adagolás mértéke szabja meg. A 
washingtoni politika igazgatói – a ren-
delkezésünkre álló információk sze-
rint – a Szovjetunió fegyverkezési el-
maradottságán a SALT I. egyezmény 
megkötésével segített, aminek ered-
ményeképpen az alábbi változások 
történtek:

A Szovjetunió azóta négy új 
I.C.B.M.-et (Intercontinental ballistic 

missiles), egy M.I.R.V. szisztémát 
(Multiple independently targetable 
reentry vehicle), ami átalakítható 
I.C.B.M.-mé, egy új S.L.B.M.-et, (Sub-
machine-launched Ballistic Missile), 
új szuperszonikus repülôgépeket, 
amikkel atombombákat tudnak ledob-
ni Amerika bármely pontjára.

Az Egyesült Államok azóta leál-
lította a Minuteman III. nevû I.C.B.M.-
jét és a Poseidon nevû irányítható 
rakétát. Bizonytalan idôre elhalasztot-
ta az Európa védelmére kidolgozott 
neutron töltetû rakéták elkészítését, 
hátráltatta az ún. Trident tengeralatt-
járó programot, és gyakorlatilag az 
elmúlt tíz évben egyetlen új irányított 
lövedék rendszert sem épített.

Nagyképûség lenne azt mondani, 
hogy ezeknek a hírlapi adatoknak a 
birtokában akár következtetni tud-
nánk a két nagyhatalom erôviszonyá-
ra, vagy fogalmat alkothatnánk az 
Egyesült Államok veszélyeztetettsége 
mértékérôl. Kapcsoljuk ki azt is, hogy 
az amerikaiak hihetetlenül fejlett 
technológiája mellett kétségbeejtôen 
rossz politikusok.   (Sajnos a magyar 
emigráció publicisztikája még ott tart, 
hogy: Mi van Amerikával? – és úgy 
gondolja, hogy egyik feladata felvilá-
gosítani.) Vegyük tudomásul, hogy 
Washington más politikai alapelvek 
szerint gondolkodik mint mi, vagy 
éppen Amerikában sokan.

Ezért a SALT programnak is erôs 
ellenzéke van Amerikában, ha nem is 
politikai szinten. Admiral Chester 
Ward  és Phillis Schlafly  szerzôpár 
könyve az amerikai–szovjet együtt-
mûködésrôl szól, Kissinger on the 
Coach címmel, aminek egyik –  a 
tárgyhoz tartozó – megállapítása így 
hangzik:

„Összeesküvés az ellenséggel a 
helyes kifejezés az egész eljárás jel-
lemzésére, ami a SALT-ügy körül van, 
amit McNamara tervei szerint kezde-
ményeztek, és bevonták titokban 
Dobrinyin szovjet követet is. Le sem 
tagadott célja [a SALT programnak] az 
amerikai antimissile [rakéta elhárító] 
program elvetélése.”  

A 850 oldalas könyv nyíltan kimond-
ja a vádat, hogy „Kissinger és társai az 
Egyesült Államok katonai erejének 
leszerelésén dolgoznak, hogy a Kissin-
ger által 1962-ben »nyomasztó« kato-
nai fölénynek nevezett elônybôl szov-
jet fegyverfölény legyen.”

Az amerikai Strategic Review 
szerkesztôje, Walter Hahn így jel-
lemzi a SALT programot: „Ami régi és 
elavultnak tekinthetô, azt kiselejtez-
ték. Ami új és ígéretes, azt feláldozták 
a fegyverkorlátozás oldalán.”

Felvetôdik néhány kérdés: Fel-
fegyverzi-e Amerika a Szovjetuniót, 
ha ellenségnek tekinti? Ha azért fegy-
verkeznek egyformára, hogy egymás 
megtámadásától elriadjanak, akkor 
minek fegyverkeznek? Bizonyosak 
lehetünk-e abban, hogy ha két világ-
hatalom állig felfegyverkezik és egy-
mással szövetségre lép: az békét je-
lent-e a világnak?

A jelenlegi világhatalmi helyzet 
két világháború és az utána következô 
harminc év helyi háborúinak eredmé-
nyeképpen alakult ki. Fegyver hozta 
létre és fegyver fogja megtartani. A 
háború: politika más eszközökkel. A 
fegyverkezés mértékét a politikai ter-
vek határozzák meg. Végül: az Egye-
sült Államok és a Szovjetunió még 
nem az egész világ!

(Magyar Élet, 1979. május 31.)

Ilyen a világ! (21) 
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 Kedves Olvasóim!  
„A terrorizmus eredete  az eszmék világában 

keresendô ” – írja Petrin László e heti újság-
számunk elsô oldalán. Azt is megállapítja, hogy 
az Európában megjelenô terrorizmus történel-
mi hagyományai és gyökerei alapvetôen balol-
daliak. És azt is, hogy a második világháború 
óta kizárólag Nyugat-Európában történtek 
terrortámadások. 

Távlati szemlélettel megállapítható, hogy a 
baloldali eszmeáramlatok célpontja Európa. 
Annak keleti része megdolgozását a Szovjet-
unió vállalta. A nyugati rész politikai ellenôr-
zése és átalakítása finomabb eszközökkel tör-
ténik. A Marshall-terv helyreállította Európa 
gazdaságát az összeomlásból, általa lett a 
piacgazdaság gobális, amerikai központból 
irányítva. Megkapta a liberális politikai intéz-
ményeket is.  Az amerikai pártszisztéma helyi 
adottságok figyelembevételével került alkal-
mazásra, ott is az erôs és mindent átfogó 
alapideológia kötelmében élhet minden párt  
egymást váltva a kormányhatalomban, mint 
Amerikában a demokrata és a köztársasági. 
Csak baloldali legyen, vagyis a liberális piac-
gazdaságon álló, a nemzetközi közössségbe illô 
idológiát követô legyen. A kommunizmus 
iránti türelmességgel szemben a nemzeti 
törekvések legalábbis szalonképtelenek, a 
nacionalizmus elutasításban részesül, ebben a 
közegben esélytelen. Ahogy Robert Kagan 
állítja, az öreg kontinens a gyengeség szem-
léletmódját tette magáévá a nemzetközi poli-
tikában. Az európaiak visszavonultak a sza-
bályok, együttmûködés és nemzetközi szerve-
zetek által irányított »béke és prosperitás« 
világába. A fellendülés és a jóléti intézmények 
fontosabbá váltak az európaiak számára, mint a 
hatalom, a hagyományos erôfölény.”

A jóllakott ember nem lázad. Nyugat-Európa 

rákapcsolódott az US-Business vonatára, veze-
tôi alkalmazottak. A németek lehajtott fejjel 
meakulpáznak és fizetnek azért, mert a törté-
nelen egy rövid szakaszában értékéhez mérhetô 
helyét kereste a nagyhatalmi táborban. 

A világ hatalmi átrendezése az Egyesült Álla-
mok gazdasági és katonai erejével folyamatban 
van, ennek terméke az Európai Unió, aminek 
csak jószágigazgatói szerepe lehet. Intézményei 
ehhez a szerephez szabottak. Ebbôl kilépni 
parlamenti politikai úton nem lehet, mert a 
politikai pálya pártokhoz kötötten, azok szolgá-
latából áll. Az EU parlamenti pálya jövedel-
mezôsége kizár minden ellenkezést, elv nincs, 
pénz van. Csak a keleti államok képviselôi állnak 
ki  országuk érdekeiért. 

Ahogy látjuk az 1979-ben kelt mellékelt írás-
ból, Európa nyugati országai jól preparálva 
készen álltak a marxista világ fogadására. 

Ma már tudjuk, hogy ez nem sikerült. Ma 
rászabadult Európára a kivédhetetlen invázió. 

MTI jelentés 2015. november 2-án: 
„Az Egyesült Államok fegyverként használja a 

bevándorlókat Európa ellen, mivel veszélyeztetve 
érzi világhatalmi pozícióját az utóbbi idôben 
kialakult eurázsiai együttmûködés miatt – mond-
ta Bogár László közgazdász az M1 aktuális 
csatornán. Kifejtette: Európa, Oroszország és 
Kína között az utóbbi egy-két évtizedben kiala-
kult együttmûködés megmutatta, hogy ezek az 
országok jól kiegészítik egymást gazdasági, 
társadalmi és kulturális téren, és az Egyesült 
Államok ezáltal több területen is „feleslegessé és 
értelmetlenné” vált. A kialakult helyzet sérti 
Amerika érdekeit, ezért „fegyverként” használja 
a bevándorlókat Európa ellen – tette hozzá.

Feltehetô, hogy az Egyesült Államok 1917-ben 
elindított Európa-ellenes támadásának közelgô 
centennáriumára végre sikert akar aratni?            

Csapó Endre

2015. december 10.



Németh Zsolt: nincs jó magyar-szlo-
vák viszony felvidéki magyar iskolák 
nélkül. 
Czunyiné Bertalan Judit a Nemzet-

politikai Kutatóintézet és a Rákóczi 
Szövetség konferenciáján felidézte a 
magyar iskolarendszer több mint ezer 
éves múltját, és azt mondta: a magyar 
iskola mindig a nemzet bölcsôje is 
egyúttal. Az iskola a nemzetmentés 
helye is a Kárpát-medencében --- fo-
galmazott az államtitkár, hozzátéve: az 
oktatás nem csupán szakmapolitikai, 
hanem nemzetstratégiai kérdés. Az is-
kola nemzeti ügy, minden magyar fe-
lelôs minden magyarért --- összegzett 
az államtitkár, aki azt kérte: az iskola 
ügy legyen olyan közös ügy, ami mellé 
odaállnak.

A magyaroknak nem róhatja fel sen-
ki, ha a magyar gyerekek a legfonto-
sabbak a számukra, és ez igaz az anya-
országon belül és a kívül is --- mutatott 
rá, és az egyetlen lehetséges útként a 
magyar nyelv megtartását említette. 
Sajnos bizonyos szórványterületeken 
ebben nem állnak jól, és közel száz is-
kolában veszélyben van a magyar 
nyelvû oktatás az alacsony gyermek-
létszám miatt --- hívta fel a figyelmet. 
Fontosnak nevezte a beiratkozási ösz-
töndíjakat, emellett képessé kell tenni 
arra is az iskolákat, hogy biztosítsák: 
nem kerül versenyhátrányba a gyer-
mek, ha oda íratják. Kitért arra is: egy 
erôs identitású közösség könnyebben 
vészel át gazdaságilag nehezebb idô-
szakot is.
Grezsa István miniszteri biztos az 

alkotmányt idézte, amelyben rögzítet-
ték: kötelezettséget vállalnak minden 
magyarért. A szlovákiai magyar okta-
tás esetleges negatív változásai ka-
tasztrofális eredménnyel járhatnak --- 
figyelmeztetett, és arra is kitért: a 
minôség javítása elengedhetetlen. Az 
is kulcskérdés, hogy magyar etnikai 

pártként a Magyar Közösség Pártja 
ott legyen a szlovák törvényhozásban 
--- tette hozzá.

Szólt még arról, hogy 258 alapisko-
lában mintegy 29 ezer diák tanul, s 
idén 3575 elsôs gyermek kezdte ma-
gyar iskolában tanulmányait. A ma-
gyar államnak ugyanakkor minden 
segítséget meg kell adnia, akár iskola-
busz, akár iskolaépítés formájában --- 
jelentette ki a miniszteri biztos.
Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke 

azt mondta: a magyar-magyar párbe-
szédre nagyon nagy szükség van. Kie-
melte: nem csupán szakmai kérdésrôl 
van szó, hanem a felvidéki magyarság 
megmaradása tét. Az utolsó két nép-
számlálás adatai riasztóak, ha nem 
fognak össze, ha máshol nem, az okta-
tásban, beláthatatlan következmények-
kel kell számolni --- mutatott rá. Kije-
lentette: aki komolyan gondolja, 
minden magyar felelôs minden ma-
gyarért, és hogy az utolsó órában van-
nak, az részt vesz az összefogásban.
Halzl József, a Rákóczi Szövetség 

elnöke kiemelte: a magyarság jövôje 
elsôsorban attól függ, sikerül-e a ma-
gyar oktatást megtartani és megerôsí-
teni. A szülôket arról szeretnék meg-
gyôzni, hogy gyermekük jövôjét akkor 
szolgálják a leginkább, ha magyar is-
kolába íratják ôket. Az is fontos ugyan-
akkor, hogy a magyar iskolába járó 
diákok tanulmányaik során folyamato-
san élvezzék az anyaország segítségét, 
támogatását --- fejtette ki az elnök.

A Rákóczi Szövetség legfontosabb 
célja, hogy a magyar iskola melletti 
döntésre bírják a szülôket, ennek 
egyik fô eszköze a beiratkozási prog-
ram, amelyet igyekeznek folyamato-
san bôvíteni és ma már nem csak a 
Felvidéken biztosítják, hanem Erdély 
bizonyos részeire és Kárpátaljára is 
kiterjesztették --- mutatott rá Halzl Jó-
zsef, aki jelezte: idén 250 önkormányzat 

csatlakozott a programhoz és igyekez-
nek minél több civil szervezetet is 
mozgósítani.
Kántor Zoltán a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet igazgatója rámutatott: 
az oktatáspolitika területe a politikai 
kérdésektôl nem választható el, együtt 
kell kezelni. Szavai szerint összehan-
golt politikára van szükség a magyar 
iskolák, magyar hallgatók megtartásá-
hoz, ugyanakkor az autonómia számos 
eleme megvalósítható, különösen az 
oktatás területén.
Németh Zsolt: nincs jó magyar-

szlovák viszony felvidéki magyar is-
kolák nélkül

Nem lehetséges a jó viszony Magyar-
ország és Szlovákia között a felvidéki 
magyar iskolák fennmaradása nélkül 
--- mondta Németh Zsolt, az Ország-
gyûlés külügyi bizottságának fideszes 
elnöke A felvidéki magyar oktatás 
címû konferencián.

A Rákóczi Szövetség és a Nemzet-
politikai Kutatóintézet által rendezett 
budapesti tanácskozáson Németh 
Zsolt kiemelte: bár a magyar-szlovák 
kapcsolatok jelenleg történelmi össze-
hasonlításban valóban nagyon jók, 
„sok üröm” is vegyül ebbe, a kisebbségi 
jogi szabályozás szempontjából ugyan-
is továbbra is Szlovákia az a szom-
szédos ország, ahol a legkedvezôtle-
nebb a magyarok jogi helyzete.

Magyarország azt várja el, hogy a 
nemzetközi egyezmények és a jószom-
szédi kapcsolatok szellemében Szlová-
kia tartsa be a magyar-szlovák alap-
szerzôdésben vállaltakat, vagyis a 
magyarok identitásának védelmét, és 
a magyar iskolák megôrzésére és 
megerôsítésére törekedjen a felszámo-
lásuk helyett --- hangoztatta a politi-
kus.

Németh Zsolt szerint a felvidéki isko-
labezárás jelenleg az egyik legjelentô-
sebb veszély, amely a határon túli 
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Budapest 
1940-ben

Nem ártana ha a mi „haladó”, 
„demokrata’, Horthyt gyalázó magyar 
testvéreink elolvasnák egy 1944-ben 
írt lengyel hazafi, diplomata, második 
világháborús ellenálló könyvét. Jan 
Karski könyve „Story of a Secret 
State” azaz „Egy titkos állam története” 
elôször lengyelül csak 1999-ben jelent 
meg Varsóban.

(Itt felhívnánk a reflex szerûen fasiz-

tázók szíves figyelmét, hogy a hívô 
katolikus Karski megkapta a Világ 
Igaza kitüntetést). Ô volt az elsô, aki 
beszámolt a lengyel emigráns kor-
mánynak és a nyugati szövetséges 
hatalmaknak a Harmadik Birodalom 
által megszállt Lengyelországban ta-
pasztalt helyzetrôl, különösen a varsói 
gettó felszámolásáról és a koncentrá-
ciós táborokról.

1939-ben mikor Németország és a 
Szovjetunió megtámadták Lengyelor-
szágot Karski szovjet hadifogságba 
esett és nem sokkal kerülte el a Katyn-
i vérengzést. Életét annak köszönheti, 
hogy tiszti egyenruháját közlegényire 
cserélve részt vehetett a német-szov-
jet fogolycserében. Egy mozgó vonat-
ból kiugorva sikerült megszöknie a 
fogságból és csatlakozott a Honi Had-
sereghez, a megszállt Európa legna-
gyobb és legjelentôsebb földalatti 
ellenállási mozgalomához. Karski fu-
tárként szolgált a lengyel ellenállás és 
a Franciaországban, majd annak meg-
szállása után Londonban székelô len-
gyel emigráns kormány között. Har-
madik küldetése után a Gestapo elfog-
ta és kinzásoknak vetette alá. Miután 
öngyilkosságot kisérelt meg az újszan-
deni börtönkórházba vitték ahonnan 
az ellenállók szöktették ki.

A lengyel hazafi elsô két küldetése 
1940-ben Magyarországon keresztül 
vezetett Franciaországba. Budapesten 
a lengyel ellenállás irodája elkészítette 
neki az utazáshoz és a magyarországi 

tartózkodáshoz szükséges iratokat.
Magyar szempontból érdekes ez az 

idézet Jan Karski könvébôl:
„Budapest mindig a világ egyik lege-

legánsabb és legizgalmassabb fôváro-
sa volt. A háború csak növelte mozgal-
mas varázsát és a sokféle egyenruha 
csak hozzájárult az eleganciához. Mi 
elmentünk a Margit szigeti fürdôbe, 
ellátogattunk több divatos kávéházba 
és megnéztük az Opera Ház egyik 
elôadását is.

Budapesten mindenütt tapasztaltam 
azt a széles körben elterjedt szimpátiát 
amit a magyarok kimutattak a szeren-
csétlen lengyel szomszédaik felé. Az 
utcán egyszer megállított egy úr aki 
felajánlotta, hogy elvisz oda ahova 
menni akarok. Az autójában nagy 
együttérzésrôl, Lengyelország nehéz 
helyzetérôl és a lengyelek bátorságáról 
beszélt. Egyszer amikor egy népszerû 
vendéglôben meghallották, hogy len-
gyelül beszélünk, egy kis társaság kö-
rül vett bennünket, akik biztosítottak 
Magyarország együttérzésérôl, meg-
kínáltak egy itallal, és ragaszkodtak 
ahhoz, hogy kifizetik a számlánkat. 
Több ilyen incidens meglepett és elra-
gadtatott, és ezek rövid budapesti tar-
tózkodásomat kellemessé tették.”

A háború után Karski az USA-ban 
maradt mivel a szovjet befolyás alá 
került Lengyelországban a földalatti 
ellenállás életben maradt tagjait reak-
ciósnak bélyegezték.

Kroyherr Frigyes

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

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

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

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

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes 
idôpontfoglalás alapján 

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

(03) 9486-3397
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magyar közösségeket érinti. Ugyan-
akkor „a migráns kisebbségek árnyé-
kában” ez ma nem hír, de a mostani 
konferencia célja, hogy hírré tegyék 
ez az ügyet --- közölte.

Véleménye szerint a szlovák oktatási 
reformmal „újból jót lendítenének” a 
szlovák nacionalisták a felvidéki ma-
gyarság asszimilációján, és éppen ezt 
akarják. Az asszimilációt tekintve 
Szlovákia a „legeredményesebb” 
szomszédsági összehasonlításban --- 
mondta.

A képviselô hangsúlyozta: a szlovák 
kormány nem zárhat be magyar isko-
lát a magyar közösség akarata ellené-
re. E cél elérése szempontjából is fon-
tos a Magyar Közösség Pártjának 
(MKP) bekerülése a pozsonyi parla-
mentbe, hiszen ez a párt politikai té-
mává teszi a küzdelmet a magyar is-
kolák bezárása ellen. Ugyancsak 
lényeges feladat a magyar oktatást 
felvállaló civil mozgalmak bátorítása -
-- magyarázta.

Németh Zsolt hangsúlyozta: az elmúlt 
években stabilizálódott, sôt nôtt a ma-
gyar iskolákba beiratkozott felvidéki 
gyerekek száma, mivel egyre többen 
ismerik fel, hogy a több nyelv és kul-
túra ismerete többlettudást jelent, és 
ez a közösségként fennmaradás záloga 
is.
Berényi József, az MKP elnöke kie-

melte: az utóbbi években úgy érezték, 
hogy kevesebb figyelem jut a felvidéki 
magyarokra, a visegrádi együttmûkö-
dés, a magyar-szlovák kapcsolatok 
mindent felülírnak. Olyan oktatási tör-
vény született a pozsonyi parlament-
ben, amelyet el kell törölni, nem sza-
bad egyezkedni a hatalommal 
--- vélekedett.

Emlékeztetett: nem új dolog a ma-
gyar iskolák elleni küzdelem Szlová-
kiában. A pozsonyi törvényhozásban 
ugyanakkor nincs magyar érdekkép-
viselet, és ezen változtatni kell, hiszen 
1920 óta most elôször úgy néz ki, hogy 
nem tudják megvédeni az iskolákat, ha 
a törvény nem változik --- mutatott rá. 
Hozzátette: nagy összefogásra van 
szükség, és ebben az MKP „csak egy 
eszköz”, hogy újra megállítsák az 
asszimilációs nyomást.

Berényi József közölte: felajánlotta 
az együttes indulást a választásokon a 
Most-Híd pártnak, és nem az MKP-n 
múlt, hogy ez nem valósult meg.

* * *
Az iszlám világban terjedô erô-

szaknak a gyökereit nem ott, hanem a 
Nyugaton kell keresni - véli Ali Ha-
menei ajatolláh, az Iráni Iszlám Köz-
társaság legfôbb vallási és politikai 
vezetôje a nyugati fiataloknak címzett, 
a hivatalos honlapján közzétett nyílt 
levelében.

Az ajatolláh szerint az erôszak gyö-
kerei azért a Nyugaton keresendôk, 
mert a nyugati politikai kultúra évek 
óta terjeszti az „agressziót és az erköl-
csi lazaságot” az iszlám világában. 

A november 13-i párizsi véreng-
zésekre utalva felhívja a fiatalok fi-
gyelmét arra, hogy habár a ter-
rorizmus problémája mindenkit érint, 
az az „instabilitás és feszültség”, 
amelyet a közelmúlt eseményeikor ta-
pasztaltak, más, mint amelyet az em-
berek Irakban, Jemenben, Szíriában 
és Afganisztánban élnek át. Az iszlám 
világban ugyanis a „terror és a bru-
talitás” sokkal nagyobb területeket 
hajtott uralma alá, sokkal több áldo-
zatot szedett, és az erôszak jóval 
tovább fog folytatódni. Ráadásul ezt az 
erôszakot bizonyos nagyhatalmak kü-
lönbözô módszerekkel támogatták - 
teszi hozzá az iráni legfelsôbb vezetô.

Az Egyesült Államokat azzal vádolja 
meg Ali Hamenei, hogy hozzájárult az 
Iszlám Állam dzsihadista szervezet és 
az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat 
létrejöttéhez, és figyelmeztet annak 
veszélyére, hogy kettôs mércét alkal-
mazva „jókra” és „rosszakra” vá-
lasszuk szét a terroristákat. „Az embe-
riesség értékeinél és az etikánál sem-
milyen ország érdekei nem lehetnek 
elôrébb valóak” - írja.

Az ajatolláh szerint az Iszlám Állam 
nem jelenhetett volna meg egy olyan 
„humánus vallási iskola keretin belül, 
mint az iszlám”, amely szerint „egy 
ember megölése olyan, mintha az 
egész emberiséget ölnék meg”.

Az iráni legfelsôbb vezetô felszólította 
a nyugati fiatalokat: gondolkodjanak 
el azon, hogy Európában született és 
ebben a környezetben felnôtt emberek 
miért csatlakoznak a terrorista szerve-
zetekhez.

Figyelmeztetett arra, hogy „az isz-
lámellenesség szítása Európában és 
Amerikában nem a megoldáshoz, ha-
nem a társadalmi szakadékok széle-
sedéséhez és a kölcsönös bántalmazás-

hoz vezet”.
***

Soha nem mért szintre emelkedett a 
bevándorlás Nagy-Britanniában a brit 
statisztikai hivatal (ONS) most ismer-
tetett részletes becslése alapján.

Az ONS adatai szerint a júniussal 
zárult egy évben a nettó bevándorlás 
elérte a 336 ezer fôt. Ez 82 ezerrel több 
az egy évvel korábbi azonos idôszak-
ban mért számnál, és a bevándorlási 
statisztikák közlésének kezdete óta a 
legmagasabb.

Az Európai Unió társállamaiból 
Nagy-Britanniába irányuló nettó be-
vándorlás is jelentôsen emelkedett, 42 
ezer fôvel 180 ezerre a vizsgált tizen-
két hónapban.

Az ONS kimutatása szerint Romániá-
ból és Bulgáriából összesen 50 ezren 
telepedtek le hosszú távra Nagy-Bri-
tanniában a júniussal zárult egy évben, 
12 ezerrel többen, mint a tavaly júni-
usban véget ért tizenkét hónapban.

Romániával és Bulgáriával szemben 
EU-csatlakozásuk után a brit kormány 
élt a bevándorlás átmeneti korlátozá-
sának lehetôségével, de ennek hatálya 
már tavaly januárban lejárt.

Nagy-Britannia a többi közép- és ke-
let-európai EU-tagállam, köztük Ma-
gyarország 2004-es csatlakozása után 
azonnal megnyitotta munkapiacát az 
ebbôl az országcsoportból érkezô 
munkavállalók elôtt. Az akkori mun-
káspárti brit kormány elôzetesen azt 
valószínûsítette, hogy az új keleti EU-
tagországokból évente legfeljebb 5-13 
ezer bevándorló érkezése várható, ám 
azóta voltak olyan évek, amelyekben 
jóval meghaladta a 200 ezer fôt az 
ezekbôl az országokból Nagy-Britan-
niába áttelepülôk száma.

Az ONS kimutatása szerint a közép- 
és kelet-európai EU-tagországok közül 
immár Romániából érkeznek a leg-
többen, és Románia most elsô ízben 
bekerült abba a felsô ötös mezônybe, 
amelyben azok az országok szerepel-
nek, amelyekbôl a legnagyobb szám-
ban települnek át bevándorlók Nagy-
Britanniába.

Korábban Lengyelország volt a leg-
nagyobb küldô ország a keleti uniós 
térségbôl.

A konzervatív párti brit kormány 
2017-ig népszavazást tervez Nagy-Bri-
tannia EU-tagságáról. London azonban 
a referendum elôtt újra akarja tár-

gyalni az EU-hoz fûzôdô viszonyrend-
szerét Brüsszellel, és elsôsorban azt 
kívánja elérni, hogy jelentôsen szigo-
ríthassa az EU-társállamokból Nagy-
Britanniába érkezô munkavállalók 
szociális ellátásának szabályait.

A brit kormány emellett olyan szabá-
lyozást is szeretne, amely kimondja, 
hogy az EU-hoz ezután csatlakozó or-
szágokra mindaddig nem vonatkozik a 
szabad munkaerô-áramlás alapelve, 
amíg gazdasági fejlettségük nem ke-
rül sokkal közelebb a jelenlegi uniós 
tagországokéhoz.

* **
A felvidéki többségében magyarok 

lakta Somorján a helyi cipôboltból ál-
lítólag azért bocsátottak el egy magyar 
nôt, mert magyarul beszélt a vásár-
lókkal, írja a Trafik.sk. A cég ezt cá-
folta, de a valódi indokról a munkajog 
és a személyes adatok védelme miatt 
nem tud nyilatkozni.

A nô korábban a cég pozsonyi üzle-
tében dolgozott, majd részt vett a so-
morjai bolt megnyitásában is. A prob-
lémák akkor kezdôdtek, amikor egy 
kollégája kifogásolta,hogy magyarul 
beszél egy másik magyar munkatár-
sával. A dolog vitává fajult, amit a 
boltvezetônek kellett megoldania.

Mivel helyi vagyok, sok embert is-
merek. Az idôs magyar hölgyeknek 
csókolommal köszöntem, a magyaro-
kat magyarul szolgáltam ki, a szlová-
kokat szlovákul –-- mondta a nô lapnak, 
aki szerint a területi menedzser két 
nap után behívta ôt az irodájába, és 

aláíratta vele a felmondásáról szóló 
papírt. Amikor rákérdezett, hogy a 
magyar nyelv használata volt-e a baj, 
azt válaszolta, nem köszönhet magya-
rul egy boltba belépô vásárlónak, csak 
szlovákul.

A Deichmann cseh és szlovák divízió-
jának marketingvezetôje a Trafiknak 
úgy nyilatkozott, a magyar nyelv hasz-
nálata sosem lehet ok az elbocsátásra, 
sôt a magyarul beszélô alkalmazottaik 
anyanyelvükön beszélhetnek a ma-
gyar ügyfelekkel. Szerinte a nôt nem 
is ezért bocsátották el, de a valódi in-
dokról a munkajog és a személyes 
adatok védelme miatt nem tud nyilat-
kozni.

A magyar nô azonban nem nyugszik 
bele az ügybe, ezért a cég német tu-
lajdonosánál tett panaszt, ahol azt ígér-
ték neki, hogy foglalkozni fognak az 
ügyével. A nônek a Szlovákiai Ma-
gyarok Kerekasztala mellett mûködô 
Jogsegélyszolgálat jogásza felajánlotta 
a jogi segítséget; mint Szekeres
Klaudia elmondta, úgy hírlik, hogy 
Somorján több boltban is tiltólistán 
van a magyar nyelv használata.

A Deichmann Magyarország közle-
ményt adott ki az üggyel kapcsolatban, 
amiben a fentieken túl azt közlik, hogy 
cégük elkötelezett a nemzetiségek és a 
helyi kultúrák tisztelete iránt. A cég-
csoportban több mint 80 nemzetiségû 
munkatárs dolgozik, az üzleti érdekük 
pedig az, hogy vásárlóikkal a saját 
nyelvükön alakítsanak ki szoros vi-
szonyt.

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.
ÚJDONDSÁG:

Minden pénteken és szombaton

friss lángos

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au



SzerzŒ Brisbane és Gold  Coast re-
formátus lelkipásztora, hivatása tár-
gyában átfogó képet ad a nyugati, 
jólétben élŒ magyarok egyházügyi 
történetérŒl, életérŒl. A BevezetŒ-ben 
vallja, hogy a gyakorlati teológia te-
rületére várja olvasóit, mint a jóléti 
társadalomban szolgáló lelkipásztor, 
aki szeretné megosztani velük gya-
korlati és elméleti tapasztalatait az 
egyház életét, lehetŒségeit behatároló 
szekularizációról, közösségromboló 
hatásairól. 

JelentŒs szerepre elhivatottságról 
vall a kitûzött céljáról szóló Beveze-
tésben:

„Tanulmányom elsŒdleges célja, 
hogy az elméleti és gyakorlati felve-
téseim a fenti, külsŒ hatások és im-
pulzusok megjelenítéséhez adjanak 
értelmezési keretet, sürgessék refor-
mátus egyházunkat, hogy ezekkel a 
hatásokkal számolva mind szerveze-
tileg, mind liturgiailag az új idŒk 
megkívánta forma szerint alakuljon, 
reformálódjon, és megtörténjen az a 
szemléletváltás, amely még visszafor-
díthatja a népegyháztól egyre inkább 
távolodó, fŒleg fiatal gyülekezeti tag-
jainkat.”

A tanulmány három részbŒl áll. Az 
elsŒ rész negyven oldalon keresztül 
tekinti át az emberiség azon kétszáz 
évét, amelyben szinte minden más 
lett, mint a korábbi évezredekben. 
„Szükséges megvizsgálnunk azokat a 
lehetŒségeket, rendszereket, kialakult 
államformákat, amelyek kapcsán er-
rŒl a »piaccá változott világról« a jó-
léti társadalomról beszélhetünk. ... 
Választ kapunk arra, hogy a különbö-
zŒ idŒk különféle élethelyzetei miként 
indítottál el a néptömegek kivándor-
lásának hatalmas hullámait, s ezek – 
megteremtvén a magyar diaszpóra 
világát – miként és milyen maradan-
dó nyomokat hagytak népünk, nemze-
tünk életében az 1800-as évek végétŒl 
napjainkig.”

Az elsŒ rész fejezetcímei érzékelte-
tik a vizsgált kor témagazdagságát, 
amibŒl az annyira kívánatos jólét 
nagyonis nemkívánatos hátrányokat 
termelt a hitélet számára:

A jóléti társadalom meghatározása,
A jóléti társadalom szerkezete,
Az ausztrál jóléti államforma,
A jóléti világ vonzása,
A jóléti társadalom veszélyei,
„Szegény” gazdagok,
A gazdagság bibliai megítélése, és
A jóléti világ egyházképe. 
Ezekben a fejezetekben bŒséges tá-

jékoztatást kapunk a jóléti társadalom 
szerkezetérŒl, válfajairól és veszélyei-
rŒl. 

„A nyugat-európai, valamint a ten-
gerentúli országok – Egyesült Álla-
mok, Kanada, Ausztrália – elrugasz-
kodva a feudális jellegû rendszertŒl, 
rendkívüli emelkedésüket majdnem 
kizárólag a nagyfokú bevándorlásnak 
köszönhetik. Az észak-amerikai jóléti 
világ az ipar, a gazdasági érdek és a 
tŒke növelése szemponntjából szüksé-
gesnek tartotta az olcsó munkaerŒt, 
és mindent elkövettek azért, hogy az 
európaiak bevándorlását megkönnyít-
sék.”

Külön fejezetben foglalkozik az auszt-
rál állam által nyújtott jóléti ellátott-
sággal, elismerŒleg. Esetenként a jó-

léti szón jóllét, jó mód, vagyis gazdag-
ság értendŒ. Ilyen A jóléti társadalom 
veszélyei címû fejezet, amely a felfo-
kozott fogyasztásról, a reklámok hatá-
sáról, az egyházi ünnepek üzletesíté-
sérŒl szól, eladósodás, vagyonhalmo-
zás. 

„A gazdagságnak nincs határa, és a 
kapzsiság hatásával szembesül az 
egyén, a család és az egész társada-
lom. ... A »minden szabad, minden 
elérhetŒ«, az elithez tartozás érzése 
gyorsan sodorja az egyént a »széles 
úton« az erkölcstelen élet, a kapzsi-
ság, az elégedetlenség felé.” 

Megjegyzésem: ez nem mindig és 
nem mindenütt volt így, például a két 
háború közötti Magyarországon a 
felsŒ- és a középosztály többségében 
templombajáró, erkölcsös életet élŒ 
volt. Ott a kommunizmus, nyugaton a 
szekularizmus rombolt, utóbbi hatáso-
sabban. 

Érdekes fejezet A gazdagság bibliai 
megítélése címû, amelynek tételei 
érvényesek lehettek keletkezésük 
idején, a bibliai szigorúság feloldódik 
a fejezet záró mondataiban: „A Szent-
írás tanítása szerint a munkával meg-
szerzett vagyon, a gazdálkodás sem-
miképp nem tiltott a keresztény szá-
mára, de buzdít minket arra, hogy 
szorgalom és tisztesség útján gyara-
podjunk, s hogy a fölösleget Istennek 
tetszŒ módon használjuk föl.”

A könyv második része
a magyar emigráció mintegy 150 

éves történetét tekinti át azzal a 
szándékkal, hogy a régi, otthoni életé-
bŒl kiszakadt emberre milyen hatá-
sok nehezedtek, azokat miként védte 
ki, annak folyamán mit jelentett neki 
az egyház. A vonatkozó irodalomból 
idéz korábbi szerzŒktŒl érdekes ré-
szeket, fŒleg a korai, Amerikába 
vándoroltak életérŒl. Megismerke-
dünk a korai, majd késŒbbi kivándor-
lásra késztetés társadalmi, gazdasági 
okaival. A miért kérdésére korábban, 
és még sokáig áll, hogy a többség a jó 
kereseti lehetŒséggel élve kis vagyon-
kát gyûjteni, majd annak segítségével 
hazatérve termŒföldet vásárolni, 
vagy vállalkozásba kezdeni, vállalta a 
távollétet. A gyakorlat azonban job-
bára azt hozta, hogy a hazatérés, sok 
akadály miatt, keveseknek sikerült. 

Fejezetcímek: 
• Gondolatok az emigrációról.
•Az elsŒ emigrációs hullám, ami-

ben a korai észak- és dél-amerikai 
magyar kivándorlás nagy irodalmából 
SzerzŒ bŒven merít. 

Ide tartozó fejezetek még: •Az 
Észak-Amerikai Református Egyház 
születése, és • A templomépítés kor-
szaka.

A második világháború menekültjei 
címû fejezet már rólunk, a második 
világháborút követŒ elvándorlókról 
szól. Ismerteti az Egyesült Államokba 
és Kanadába vándoroltak, a Dél-Ame-
rikába és Dél-Afrikába, végül kicsit 
bŒvebben az Ausztráliába vándoroltak 
létszámáról, jellegérŒl a hivatkozott 
forrásokban található adatokat. 

Itt lehet említeni, hogy a németor-
szági menekülttáborokból induló el-
vándorlások története, és az elvándo-
roltak élete, jellege, tevékenysége 
szinte teljesen feldolgozatlan. Ma-
gyarországon most nyiladozik vala-

melyes érdeklŒdés a magát nemzeti 
emigrációnak nevezŒ kivándoroltak 
története iránt. Aki ezen a téren for-
rásmunkákat keres, szinte egyetlen 
forrásként Borbándi Gyula  A ma-
gyar emigráció életrajza 1945–1985 
kerül a kezébe. Ez a terjedelmes mû 
lényegében a 47-es emigráció történe-
térŒl részletesen, míg a sokkal népe-
sebb nemzeti emigrációról röviden és 
lekezelŒen szól. Ami benne Ausztrá-
liára vonatkozik, az kevés és nagy-
részt helytelen. A másik ismert for-
rás Kunz Egon The Hungarians in 
Australia címû könyve, amelyben (és 
a Blood and Gold címû könyvében is)  
a felkészült szerzŒ tudományos szin-
ten úgy lehet hézag nélkül feldolgozta 
az Ausztráliában fellelhetŒ forrás-
anyag felhasználásával az Ausztrá-
liába az 1849-es szabadságharc buká-
sát követŒ száz évben bevándorolt 
egyének életét, sorsát. Az 1948 évvel 
elkezdŒdött a jelenkori magyar be-
vándorlás története, amivel már csak 
röviden szólhatott, saját tapasztalatai-
ra és másokra támaszkodva, mert 
Œmaga Canberrában tudományos el-
foglaltsága mellett nem talált idŒt 
alaposabban megismerni amagyar 
közösségi, egyházi életet. Az ausztrá-
liai magyar hagyaték összegyûjtése 
most kezdŒdött, aminek alapján egy-
szer talán lesz éremes történeti mun-
ka.

Az Ausztráliai Magyar Református 
Egyház születése címû fejezet jelzi, 
hogy Ausztrália nagyvárosaiban (tag-
állami fŒvárosaiban) létrejöttek az 
elsŒ vallási közösségek. „A magyar 
egyházi és társadalmi élet elŒször 
Melbourneben, majd egy évvel ké-
sŒbb, 1950-ben Sydneyben körvonala-
zódik, és megalakul az Ausztráliai 
Magyar Református Egyház. Brisba-
neben a Magyar Református–Luthe-
ránus Gyülekezet 1951 májusában 
tartja elsŒ istentiszteletét. ... Az 
egyházak feladatává vált, hogy az 
egyre nagyobb számban érkezŒ me-
nekülteket segítse, felkarolja és beve-
zesse a már létezŒ magyar életbe.”

Megismerkedünk Dr. Antal Ferenc 
munkásságával, aki „az elsŒ magyar-
nyelvû újság, a Magyar Újság szer-

kesztésével, család-látogatással, kö-
zösségi munkavállalással szervezi az 
ausztráliai magyar életet.

„A sydneyi magyarok 1950 májusá-
ban tartják elsŒ istentiszteletüket 
keménykötés, erŒs akaratú, erdélyi 
származású Becske Lajos szolgálatá-
val. A lelkipásztor kitartó, többrétû 
munkájának köszöhetŒen – újságot 
szerkeszt, nyomdát alapított –, felka-
rolta, támogatta az újabb bevándor-
lókat, és természetesen irányította az 
egyházi életet.

Brisbaneben Kobza Dániel kántor-
tanító szolgálatával 1951-ben indultak 
meg az elsŒ istentiszteleti alkalmak 
és szociális jellegû összejövetelek.” 

Hasonlóan említést kap Dr. Kemény 
Péter református-evangélikus közös-
ség lelkipásztora (Perth), és Adorján 
Ferenc (Melbourne, Gold Coast).

Az ’56-os forradalmárok címû feje-
zet ismerteti a menekültek társadalmi 
hétterét, a korábban érkezettektŒl 
eltérŒ felfogását. Könnyebben beil-
leszkedtek, sok segítséget kaptak a 
korábban érkezettektŒl. 

Ámbár nagyon nem ebbe a fejezet-
be illik ez a mondat: „A virágzó ma-
gyar társadalmi élet kibontakozásá-
ban megalapították a ma is mûködŒ 
magyar házakat, hagyományŒrzŒ 
egyesületeket. Az ’56-os menekültek 
hozzáállása, támogatása révén való-
sulhattak meg a tánccsoportok és 
cserkészmozgalmak is, és ezt már 
nagymértékben támogatta az ausztrál 
társadalom.” 

A hivatkozott forrás nagy tévedésé-
vel szemben az ’56-osok már mind a 
felsoroltakat készen találták, azokba 
bekapcsolódni is csak kis részük ér-
zett késztetést. Az elsŒ Szabadság-
harcos Szövetséget Sydneyben a 
NSW-i Magyar Egyesületek Közössé-
ge hozta létre és tartotta fenn szá-
mukra.  

A szabadság keresése a jóléti álla-
mokban a kommunizmus idején címû 
fejezet olyan mondattal kezdŒdik, 
amire itt, Ausztráliában élŒ kortársak 
felkapjuk a fejünket. A mondat: „Az 
’56-osok beilleszkedése után a ’60-as, 
’70-es években sorvadni kezd a ma-
gyar közösségi élet.” 

A megjelölt forrás amerikai helyzet-
re utal, bár nagy kétkedéssel foga-
dom, hogy ez akkor és ott helytálló 
volt. Itt nálunk ilyent megemlíteni 
olyan módon, hogy az értelmezhetŒ 
az ausztráliai helyzetre, nagyon hely-
telen. Az a társadalmi élet, ami rü-
gyezett a negyvenes évek végén, 
ötvenes évek elején az ide ömlesztett 
magyar tömegek élniakarásából, ép-
pen a ’60-as, ’70-es években szökött 
fel csodálatos virágzásba. Megnyíltak 
a Magyar Házak, országos érvényû 
Ausztráliai Magyar Szövetség indí-
totta el a háromévenként rendezésre 
került kulturális fesztiválokat, ahol 
volt, hogy 23 táncscsoport lépett fel 
(a többinek nem jutott idŒ), amelyek 
egyikén, Adelaideben résztvett Hites 
Kristóf bencés paptanár Amerikából 
mint díszvendég, aki a tíznapos fesz-
tivál záróünnepségén azt mondta, 
résztvettem sok éven keresztül, Ame-
rika-szerte sok magyar rendezvényen, 
de ennyi magyart, lelkes együttesben, 
és fŒleg ennyi fiatalt együtt sehol 
sem láttam. 

Ebben az idŒben, pontosan 1977-ben 
jutottunk el odáig, hogy egységes or-
szágos hetilapot tudtunk létrehozni, 
ami lételeme lett a virágzó egyesületi 
életnek szerte Ausztráliában, ami az 
évszázad végén is jelentŒs segítŒkész-
séggel tudott megjelenni anyagi és 
erkölcsi támogatással a szovjet meg-
szállás alól kikerült magyar nemzet 
szabad életének kiépítésében. 

Még ebben a fejezetben szó esik a 
DélvidékrŒl érkezettekrŒl:

„Délvidéken mondhatni falvak nép-
telenedtek el, és többnyire Ausztrália 
nagyvárosaiban, Melbourneben és 
Sydneyben telepedtek le. Itt csatla-
koztak a meglévŒ magyar közössé-
gekhez, lendületet adva a közösségi 
életnek.  Ennek ellenére hamar nyil-
vánvalóvá lesz, hogy a régiek és az 
újonnan érkezettek együttélése nem 
problémamentes. A magukat magyar-
országi magyarként meghatározók 
nagyrésze az egyszerû földmûves 
délvidéki réteget lenézte. A fŒleg ma-
gyarországi bevándorlók részérŒl el-
hangzó kritika érzékenyen érintette a 
kétkezi munkára támaszkodó, és a 
családnak élŒ értékrenden alapuló 
délvidéki közsséget. Ezért elzárkóztak 
a magyar közösségektŒl, és sok he-
lyen saját délvidéki magyar kulturális 
egyesületet alapítottak.”

Nagyon fájó szembesülni a délvidé-
kiekkel való immár félévszázados 
példás szeretetben együtt töltött idŒ 
után ilyen véleménnyel. Nyomtatás-
ban, könyvben, újságban  általánosító, 
elmarasztaló jellemzés köztudatba 
vitelével óvatosabban kellene bánni. 
Lehet, hogy SzerzŒt valaki így infor-
málta, akinek vélt sérelme volt. 

A délvidékiek nem elzárkóztak kol-
lektív sértŒdöttség miatt a magyar 
közösségektŒl, hanem szinte falukö-
zösségi, rokoni kötöttséggel, jórészt 
egyidŒben érkezve együtt maradtak – 
például Sydneyben – ahol Zólyomi 
László ingatlan irodája Sydney távoli 
külvárosában, Blacktownban intézte 
telekvásárlásaikat –, ahol kalákában 
egymás házait felépítve megalapozták 
életüket új hazájukban, ahol Erdei 
János vezetésével példás egyesületi 
életet alkottak.  Nem elüldöztük Œket, 
hanem inkább talán irigykedve néz-
tük példás összetartozásukat. Egyesü-
leteik rendezvényei a korábban érke-
zettek részére színes látványosságot 
nyújtott, ahol megismerkedhettünk 
kedves falusi arató és egyéb ünnep-
ségeikkel. Rájuk, együtt- ha tetszik 
különlétükre tisztelettel tekintettünk. 

(Folytatás a 9. oldalon.)
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Könyvismertetés
Kovács Lôrinc:

Az egyház a jóléti világban
Gondolatok a református egyház szolgálatáról az 

emigrációban  –  156 oldal, Marosvásárhely



9. oldal

(Folytatás a X oldalról.)
Napjaink kivándorlói fejezet rámu-

tat a lényegre, a mostanában érkezŒk 
nem keresik a kapcsolatot a régiek-
kel, márcsak korkülönbség alapon 
sem. Természetesen érthetŒ, hogy az 
egyházak rájuk is gondolnak.

Néhány önálló tanulmánynak beillŒ 
fejezet következik lélektani, egyház-
filozófiai tartalommal, a lelkészi szol-
gálat nehéz helyzetével a szekularizált 
társadalomban. Fejezetcímek: 
• Az egyház egy erkölcs nélküli 

világban, • A kívülrŒl irányított em-
ber, • Az egyház helye és szerepe a 
jóléti társadalmakban, • Lelkipászto-
ri szolgálat a jóléti társadalomban.

Ezt követŒen kapunk tájékoztatást 
• A református egyház feladata az 
emigrációban, • A református egy-
ház jövŒje az emigrációban címû fe-
jezetekben.

„A múlt század ’50-es éveinek jóléti 
társadalmaiban a magyar református 
egyház feladata abban az elvárásban 
fogalmazódik meg, hogy a vallásos 
igény kielégítése mellett történelmi 
felelŒsséget vállalva álljon ki a nem-
zeti identitás megŒrzése érdekében, 
és vallási hovatartozás vagy megkü-
lönböztetés nélkül vállalja fel az össz-
magar kivándorlók szolgálatát, a kul-
turális gyökerek, a közös nyelv, a nem-
zeti tudat megtartását és ápolását.”

„Állami támogatás hiányában az 
egyházközségek független, önmagu-
kat irányító és ellátó, szabad, minden 
befolyástól mentes közösségi szerve-
zetekké nŒtték ki magukat.”

„A múlt században felmérhetetlen 
kárt okozott a keresztyén egyházak-
nak a materialista és kommunista 
ideológia. Isten nélküli generációk 
nŒttek fel, a maguk tudatlanságával a 
lélekromboló ideológiát tovább ter-
jesztették.”

„A nyugati világban a hagyományos 
egyház tagjai is a karizmatikus moz-
galmak irányába mozdulnak. A sza-
bad, kötöttségek nélküli istentiszteleti 
alkalmakat keresik. Amennyiben a 
hagyományos felekezeti egyház nem 
vesz részt ebben a megújulási szán-
dékban, elveszíti domináns jellegét, 
és felszámolja önmagát. Amennyiben 
gyülekezeti éltünk a tradíciót keresi, 
tradicionalizmusba fullad és kilátás-
talan jövŒképpel szembesül.”

„A gyülekezet tagjai a lelkésszel 
együtt szeretnének az istentiszteletek 
részesévé válni, hozzászólni, segíteni, 
szolgálni; a megszokás, a közömbös 
hallgatás helyett sokkal jellemzŒbb az 
öröm, a lelkesedés.”

„Az egyház jövŒjérŒl beszélni abban 
a korban, amelyet egyre inkább meg-
határoz a technika fejlŒdése, a sze-
kularizáció, az Isten nélküli gondol-
kodás, a fejlŒdés által egyre inkább 
fenyegetett emberiség léte, remény-
ségre ad okot és hitrŒl tesz tanúbi-
zonyságot.”

Az utolsó fejezetben  Szemelvények 
az ausztráliai emigránsok között vég-
zett munkámból SzerzŒ összegezést 
ad több mint tízéves ausztráliai lelké-
szi munkásságáról a 65 évre vissza-
tekintŒ Brisbanei Református és 
Evangélikus Gyülekezet szolgálatá-
ban, ahol korábban lelkipásztor hiá-
nyában hitvalló laikusok álltak az 
egyház élére, és havi vagy kéthavi 
rendszerességgel gyûltek össze isten-
tiszteletre. 

„A gyülekezet Nt. Dézsi Csaba 
melbournei lelkész, valamint Ft. 
Csiha Kálmán nyugalmazott püspök 
megkeresése után 2004 áprilisában 

beiktatja személyemet a Brisbane-i 
és Gold Coast-i Gyülekezet lelkipász-
toraként. ... A kezdet nem volt zökke-
nŒmentes, hiszen 5–6 személy alkotta 
a gyülekezetet, de ennek ellenére fŒ-
leg a szeretet elvének köszönhetŒen a 
maroknyi együttérzŒ hívŒ gyülekezet 
munkája révén a közösség elkezdett 
fejlŒdni, és olyan értékes személyek-
kel gyarapodni, akik imádsággal, kul-
turális mûsorral vagy tudományos 
elŒadással az istentiszteletek aktív ré-
szeseivé váltak. Napjainkra a gyüle-
kezet 60–70 személyre duzzadt. Az 
istentisztelet elengedhetetlen része a 
szeretetvendégség, aminek keretében 
a templom alatti teremben pezsgŒ 
közösségi élet bontakozik ki.”

„A vallási igény kielégítése mellett 
az emigrációban nagy hangsúlyt kell 
fektetnünk a magyar nemzeti identi-
tás megŒrzésére, ápolsára is. ... Kul-
turális megmozdulásunk egyik legna-
gyobb sikere a Brisbanei Magyar 
Színtársulat létrehozása.”

Nagyon vázlatosan ennyit sikerült 
egy sikeres istenes vállalkozásról 
megjelent könyv ismertetésében 
megjeleníteni. Dr. Kovács Lôrinc 
nagytiszteletû úr keménykötésû, bá-
tor erdélyi férfiú, derûvel néz a jövŒ-
be, kijelenti, hogy az emigráció egy-
házának potenciális jövŒje van. Mert 
tudja, hogy „hittel, szeretettel és áldo-
zatkészséggel megélt hétköznapjain-
kat az Úristen áldása fogja ezután is 
kísérni a magyar közösségi élet meg-
tartásában vagy éppen  kibontakozá-
sában és kiteljesedésében”.

–CsE–
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Megjelent Böjte Csaba: A szeretet 
gyógyszer, nem jutalom címû füves 
könyve a párbeszédrôl, a bizalomról, a 
konfliktuskezelésrôl és a megbocsá-
tásról.

A könyv a Helikon Kiadó gondozá-
sában jelent meg, Karikó Éva válo-
gatásával és Váradi Levente fotói-
val.

„Egy alkalommal, fent a Hargitán 
egy hegyi patak partján sétáltam, és 
véletlenül néhány ágat, falevelet, tör-
meléket a patakba vertem. A víz paj-

kosan felkapta, megforgatta, majd 
néhány csobbanás után pár méterre 
szépen a partra rakta, és a maga kris-
tálytisztaságában tovább szaladt célja, 
a tenger felé. Néztem a csobogó kris-
tálytiszta vizet, és arra gondoltam, 
hogy vajon milyen lenne az a patak, ha 
nem tudná letenni a hordalékait, mocs-
kos habjaival hömpölyögne, és minden-
ki messzirôl elkerülné. Lent a völgy-
ben senki nem oltaná szomját belôle, a 
vándor nem mosná tisztára az arcát a 
hûs habokban. Ültem a kis patak part-

Új füves könyv Csaba testvértôl
ján, nagy alázattal néztem csobogó 
mesteremet, és elhatároztam, hogy 
tanulok tôle: a belém hulló sérelmeket, 
fájdalmakat, szennyet nem viszem, 
görgetem magammal az úton, hanem 
szépen létem partjára leteszem, és én 
tisztán, szépen, célomat keresve szala-
dok tovább.” (Böjte Csaba)

Milyen csodálatos szerv a mi aprócs-
ka nyelvünk: származhat belôle gyógy-
ír a lelki sebekre, de lehet méreg is, el-
simíthat feszültségeket és okozhat óri-
ási galibákat, lelket önthetünk mások-
ba vagy vigasztapaszokkal zárjuk be a 
szenvedô ember száját, hogy elhallgat-
tassuk, önbizalmat adhatunk és földbe 
döngölhetünk vele másokat. Az igazsá-
got a másik arcába vághatjuk mint a 
mosogatórongyot, vagy tapintatosan 
megkínálhatjuk vele. Hogy ugyanaz az 
apró testrész mi mindenre képes, attól 
függ, hogy a kormányos, vagyis mi 
magunk, milyen iránytû szerint éljük 
életünket.

Böjte Csaba gondolatainak gyûjtemé-
nye a párbeszédrôl, a bizalomról, a 
megbocsátásról nem módszertani út-
mutató, különféle kommunikációs és 
konfliktuskezelési technikák pontokba 
szedett felsorolása. „A szív bôségébôl 
szól a száj” – tanítja a Szentírás, Csaba 
testvér is a szívünk, lelkünk, gondola-
taink, tetteink iránytûjét igyekszik a 
Szeretet gyújtópontja felé állítani.

Természetesen azt szeretnénk, ha sza-
vaink mindig áldást hoznának. Azok-
ra, akiknek mondjuk, és magunkra is. 
Amíg ez nem sikerül mindig (esetleg 
csôdöt mondunk az év 366. napján, 
elôtte legkevesebb 365-ször), szüksé-
günk van irgalomra. Irgalomra, ha a 
szavakat mi mondjuk, és irgalomra, ha 
a szavakat nekünk mondják. Ha el-
csüggednénk, elkeserednénk, megfá-
radnánk küzdelmeinkben, lapozzuk fel 
Csaba testvér gondolatait, bizton fel-
frissíti lankadó lelkierônket és erôt ad 
az újrakezdéshez!

Ez Böjte Csaba Füves könyv-soroza-
tának negyedik kötete.

Az egyház a jóléti világban

A HIT KAPUJA
Jókai Anna és Korzenszky 

Richárd hitrôl szóló könyve 
Bemutatták Budapesten „A hit ka-

puja” címû könyvet, mely a hit, re-
mény és szeretet kérdését körbejáró 
trilógia harmadik része, Jókai Anna és 
Korzenszky Richárd tihanyi perjel 
közösen írt kötete.

Az Éghajlat Könyvkiadó gondozásá-
ban megjelent kötetrŒl Jókai Anna a 
bemutatón elmondta: ez a segédkönyv 
a létük értelmét keresŒ embereket 
szólítja meg, a leírtakhoz mindenki 
hozzáteheti „lelke gyümölcsét”. Az író-
nŒ ugyanakkor hozzátette: nem magát 
a könyvet, hanem szerzŒtársának a 
könyvben szereplŒ szavait ajánlja min-
denki figyelmébe.

„Derekasan megdolgoztunk” – fogal-
mazott Jókai Anna, és elmondta, szá-
mára azért voltak fontosak a bencés 
atyával folytatott beszélgetések, mert 
megerŒsítették abban, hogy nincs 
egyedül. Kiemelte: az embereknek 
nem a világ megváltása a dolga, hiszen 
az már megtörtént, s erre kell rájönni. 
Bár a hit maga egyetemes, de minden 
emberben pici megkülönböztetŒ jegyet 
tesz, amely olyan, mint az ujjlenyomat. 
Hangsúlyozta: „Gyökereket feltépve 
nem lehet élni.”

Korzenszky Richárd tihanyi perjel 
felidézte, milyen jókat beszélgettek Jó-
kai Annával, s az ezekbŒl született kö-
tet szerepe, hogy közös gondolkodásra 
és az olvasottak továbbgondolására, 
tisztázásra ösztönözze az embereket.

A lényeg, ami az olvasóban meg fog 
születni – hangsúlyozta a perjel, majd 
hozzáfûzte, reméli, hogy az olvasókban 
erŒsödni fog a felelŒsség. Mint mondta, 
nem kizárt, hogy valakit a könyv olva-

sása kapcsán egyszer csak megérint 
egy olyan erŒ, amit mindannyian sze-
retnénk befogadni. Korzenszky Rich-
árd rámutatott: az élet és a hit nem 
matematika-példa, mindennap meg kell 
vívni a jó harcot, s a pályát végig kell 
futni.

Rétvári Bence parlamenti államtit-
kár, a KDNP alelnöke elmondta: sok 
nemzetiség élt a Kárpát-medencében, 

amelyekrŒl ma már nem hallani, mint 
például az avarok vagy a besenyŒk, mi, 
magyarok azonban itt vagyunk. 
Emlékeztetett: ezer éve beléptünk a hit 
kapuján, Szent István király a ke-
reszténység részévé tette a magyarsá-
got. A kereszténység nemzetmegtartó 
erŒvé vált, közösséget tud teremteni, 
képes az emberek között közvetíteni.

Kovács Lajos Péter, az Éghajlat 

Könyvkiadó igazgatója elmondta, A hit 
kapuja egy könyvtrilógia harmadik 
része. Jókai Anna a Szeretet-szigetek 
címû, 2008-ban megjelent kötetében 
Ternyák Csaba egri érsekkel és 
Sajgó Szabolcs SJ teológussal beszél-
getett. A remény ablaka címû, Kozma 
Imre atyával folytatott eszmecserérŒl 
pedig 2013-ban jelent meg kötet.

Magyar Kurír
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2015. december 13-án vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

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

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),

Ebéd után Nôszövetségi gyûlés a Bocskai 
Nagyteremben

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai 
Nagyteremben

 Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2015. december 13-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet,
Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2015. december 13-án vasárnap de. 11 órakor 
ISTENTISZTELET

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

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

BRISBANE (QLD) 
2015. december 13-án vasárnap de. 11 órakor  ISTENTISZTELET 

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

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

Bibliaóra
2015. minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor Istentisztelet és 

magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

 Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane (minden hónap második vasárnapján) 

dec. 13-án de. 11.30 órától Istentisztelet és Magyar Nyelvû 
játszócsoport gyermekeink számára Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

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

megkülönböztetés nélkül 

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

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

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

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

A Bocskaiban 123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy 
(Watkins Street bejárat.)

Belépôdíj: mely tartalmazza a kétfogásos vacsorát 50 dollár,
Gyerekeknek 14 év alatt 15 dollár

Kitûnô zenekar, azok, akik múlt évben a Hilton-i megemlékezéses 
estén szórakoztattak minket a 70-s, 80-as, 90-es slágerekkel.

Asztalfoglalás: Nt. Dézsi Csaba 0414 992 653
Csutoros István 0407 683 002, Csutoros Júlia 9439 8300

Beköszönt az adventi idôszak. Ilyenkor a szokásos teendôk a templomban és a 
Bocskai teremben, felállítani a hatalmas Karácsonyfákat, melyeket feldíszítettünk. 
Nem könnyû feladat és sok köszönet azoknak, akik jöttek segíteni.
Sajnos nincs fényképünk Poor Laciról, Karai Tamásról és Szécsei Istvánról.

Karácsonyfa díszítés a Nth. Fitzroy-i Magyar 
Református Templomban 

és a Bocskai Nagyteremben. 
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Ki volt Otto Skorzeny?Otto Skorzeny 1908. június 12-én 
született középosztálybeli bécsi csa-
ládban. Az I. világháború utáni nehéz 
éveket a Skorzeny család gyerekei 
csak a Nemzetközi Vöröskereszt élel-
miszersegélyeinek köszönhetŒen tud-
ták túlélni. Visszaemlékezései szerint 
tizenöt évesen evett elŒször vajat, de 
apja figyelmeztette: „nincs ebben 
semmi rossz; még jól jöhet, ha az 
ember nem szokik hozzá a könnyû 
élethez”. A 193 cm magasra nŒtt 
férfinak késŒbbi életében valóban 
hasznára vált az apai tanács.

A bécsi mûegyetemen szerzett mér-
nöki diplomát, és amikor a II. vi-
lágháború kitört, 31 évesen önként 
jelentkezett a Luftwafféba. Ott azon-
ban túl „öregnek” találták, így átje-
lentkezett az SS elit alakulatába, a 
Leibstandarte-ba, melyet „Hitler test-
Œrsége”-ként is emlegettek. Ráter-
mettségének köszönhetŒen ott gyor-
san haladt felfelé a ranglétrán. 1940-
41-ben résztvett a balkáni hadjárat-
ban, a Romániába és Magyarországra 
való bevonulásban, ‘41 nyarán pedig 
a Szovjetúnió lerohanásában. Hama-
rosan Németország egyik legjobban 
„dekorált” katonája lett. 1941 decem-
berében súlyosan megsebesült, ezért 
Bécsbe, majd Berlinbe került. Itt egy 
napon azt a parancsot kapta, hogy 
jelentkezzen a Waffen-SS fŒparancs-
nokságán.

A magasrangú tiszt elmagyarázta, 
hogy brit példára a német hadsereg 
is fel akar állítani ún. kommandókat, 
amelyek irreguláris hadviselést foly-
tatnának nem várt helyeken és hely-
zetekben. Veszélyes,  nem mindenna-
pi feladatokat kellene végrehajtaniuk. 
Ide keresnek rátermett vezetŒt. Skor-
zeny természetesen elfogadta a meg-
bízást, és ezzel az 1943. április 18-án 
megalakult Friedenthaler Jagdver-
bande elsŒ parancsnoka lett. Hitler 
szimpátiáját egy késŒbbi alkalommal 
azzal nyerte el egy életre, hogy ami-
kor elŒször állt a Führer elŒtt, akkor 
egy bizonyos kérdésre ezt válaszolta: 
„Én osztrák vagyok, vezérem”.

Aktív szolgálata alatt olyan sikeres, 
vagy néha sikertelen akciókat tervelt 
ki vagy hajtott végre, mint a jugosz-
láv partizánvezér, Tito elleni merény-
let, a fogságban tartott Mussolini ki-
szabadítása (amirŒl még Churchill is 
elismerŒen nyilatkozott a brit alsóház-
ban), Horthy fiának, Miklósnak az 
elrablása, a budai Várhegy elfoglalása 
és Horthy kormányzó foglyul ejtése, 
az 1943-ban Teheránban tartott Chur-
chill–Roosevelt–Sztálin találkozó al-
kalmával ellenük tervezett merénylet, 
stb. Ezek a próbálkozások vagy sike-
res akciók, ha csak kisebb-nagyobb 
mértékben is, de mindig befolyásol-
ták a háború menetét. Ha a teheráni 
akció sikerült volna, akkor viszont az 
egész világháború kimenetele más-
ként alakul. Skorzeny mottója az volt, 
hogy „iktasd ki a vezetŒt, s a szerve-
zet magától összeomlik”.

A magyar kaland
(a Mikiegér- és a 

Panzenfaust akciók).
Skorzenyt 1944. szeptember 10-én 

berendelték a Wolfsschanze-ba, ahol 
Hitler esti fogadásán Hitleren kívül 
csak Keitel, Jodl, Himmler, Ribben-
tropp és Skorzeny vettek részt. Hitler 
felvázolta a keleti front helyzetét, 
majd Németország legnagyobb keleti 
szövetségesérŒl, Magyarországról be-
szélt: – Információink szerint a ma-
gyar kormányzó, Horthy admirális 
fel akarja venni a kapcsolatot az 

ellenséggel, hogy különbékét kérjen 
Magyarország számára…. Horthy 
nem csak a nyugati szövetségesekkel, 
de az oroszokkal is tárgyalni akar – 
mondta. Szavait várakozó csend kö-
vette. – Nos, Skorzeny, abban az eset-
ben, ha a kormányzó nem tartaná be 
igéreteit (értsd: nem harcolna tovább 
a német oldalon), Önnek kell végre-
hajtania a Várhegy elfoglalását. – 
majd így folytatta: – Skorzeny, én 
számítok magára.

Néhány nap múlva egy civilruhás 
úr érkezett KölnbŒl Budapestre. Ke-
zében egy kopottas  Magyarország 
útikalauzt tartott, és dr. Wolfként 
jelentkezett be egy viszonylag sze-
rény szállodába. Majd mint turista 
alaposan bejárta a Várhegyet, és 
minden hír érdekelte, ami Horthyról 
és fiáról, Miklósról szólt. Kapott is 
sok ilyen információt – legfŒképpen a 
német hírszerzéstŒl és nagykövet-
ségtŒl. Merthogy a turista Skorzeny 
volt. 

Így megtudta többek között, hogy 
Miklós a fenegyerek a családban, és  
bátyja, István halála óta Œ a kormány-
zó szemefénye. Ezért a németek szá-
mára kézenfekvŒ volt, hogy Miklós 
életével zsarolni tudnák a kormány-
zót. Így született meg  a „Mikiegér 
akció” ifjú Horthy tŒrbecsalására és 
foglyulejtésére. A Gestapo két embe-
re kiadta magát Tito küldöttjének, 
mondván, Tito közvetítene az oroszok 
felé, ha Magyarország egy elfogad-
ható békeajánlat ellenében hajlandó 
lenne letenni elŒttük a fegyvert. 
Skorzeny feladata már csupán az 
volt, hogy levezényelje az akciót. Úgy 
tervezte, hogy éppen akkor üt rajta, 
amikor legközelebb az állítólagos „ju-
goszlávokkal” tárgyal. (Itt meg kell 
jegyeznünk, hogy a könyv írója, 
Charles Whiting ezt a mozzanatot a 
fent ismertetettŒl eltérŒen írja. Œ úgy 
tudja – s helytelenül –, hogy az ál-
ügynökök valódiak voltak, és a néme-
tek valóban egy titkos találkozón ütöt-
tek rajta. Ennek ellentmond a saját 
leírása is, amikor pl. az épületbe már 
elŒzŒleg becsempészett németekrŒl 
ír, akik elfogták az ifjú Horthyt).

Az ifjú Horthy 1944. október 15-én 
Bornemissza Félixnek, a szabadkikö-
tŒ vezérigazgatója Eskü téri (ma 
Március 15-e tér) lakásának I. emeleti 
irodájában tervezte fogadni „Titó em-
bereit”. Csendes Œszi vasárnap dél-
elŒtt volt. Skorzeny kocsijával behaj-
tott a térre, ahol a szóbanforgó épület 
elŒtt két civil teherautó, kissé távo-
labb pedig egy magyar katonai teher-
autó, valamint az ifjú Horthy sze-
mélyautója állt. Skorzeny megállt ve-
le szemben, és kocsiján felnyitotta a 
motorháztetŒt, mintha szerelnie kel-
lene valamit. Észrevette, hogy a kato-
nai teherautón a ponyva alatt három 
magyar katona ül egy géppuska mö-
gött. Ebben a pillanatban közömbös 
arccal két német katonai csendŒr 
jelent meg a téren, de amint a ház elé 
értek, hirtelen akcióba lendültek, és 
betörtek az épületbe. Erre a magya-
rok lŒni kezdtek rájuk a teherautóról. 
Az egyik német összeesett, akit Skor-
zeny a kocsija mögé vonszolt, miköz-
ben a golyók záporoztak az autóján. A 
közeli parkban lézengŒ néhány ma-
gyar katona csatlakozott a teherautón 
lévŒ bajtársaikhoz, de közben Skor-
zeny is erŒsítést kapott, miután a 

megbeszélt jelre, három sípszóra 
Von Fölkersam kapitány és emberei 
is a térre futottak. Megjelenésük 
megzavarta a magyarokat, és elfu-
tottak. Erre Skorzeny és társai a 
házba siettek, ahol a felsŒ szintre 
korábban becsempészett németek 
már el is fogták a fiatal Horthyt. (A 
könyv nem említi, hogy a kormányzó 
fia, ellenállva a németeknek, a Ges-
tapo helyettes vezetŒjét, egy száza-
dost lelŒtt, aki késŒbb belehalt sérü-
lésébe). Mikor Skorzeny az I. emeleti 
irodába lépett, Horthy – bár már le-
fegyverezve, de még – dühösen hado-
nászott, és apja mérhetetlen bosszú-
jával fenyegetŒzött. Skorzeny ügyet 
sem vetett rá, hanem villámgyorsan 
felmérte a helyzetet, és már ki is adta 
az utasítást: abba a virágmintás 
szŒnyegbe beletekerni, azzal a rojtos 
függönyzsinórral átkötözni, és irány a 
reptér! És ne legyen több lövöldözés!

Az egész Mikiegér-akció nem tartott 
tovább tíz percnél. Most „csak” az 
volt a dolguk, hogy megvárják, mi-
ként reagál erre Horthy, az apa. 
Vajon zsarolható-e fia elrablásával, és 
Magyarország továbbra is a németek 
mellett marad? Lassan múlt az idŒ. 
Végre aztán telefonhívás érkezett a 
Várban lévŒ német követségrŒl: a 
magyarok teljesen elzárták a Várat a 
külvilágtól, az utakat elbarikádozták 
és elaknásították, és mindenhol állig 
felfegyverzett katonákat látni. Kora 
délután pedig Horthy kormányzó 
fontos bejelentést tett a rádióban. A 
németek elleni kirohanással kezdte, s 
kijelentette, hogy azok elvesztették a 
háborút, s emiatt Magyarország 
jövŒje érdekében Œ fegyverszünetet 
köt a közeledŒ Vörös Hadsereggel.

Az emberrablás tehát nem hozta 
meg a várt eredményt, állapította 
meg bosszúsan Skorzeny. De a rádió-
beszéd magyar hadseregre tett hatá-
sának eredménye felvillanyozta: van 
még remény!  A kormányzó (a könyv 
szerint) ugyanis vagy „tipikus ma-
gyar gondatlanságból” (ahogy a né-
metek fogalmaztak), vagy valami 
egyéb okból hivatalosan nem értesí-
tette a harcoló alakulatokat. Ezért 
azok csak annyit tudtak, amennyit a 
rádióban hallottak. Az pedig nem volt 
elég „hivatalos” a katonáknak ahhoz, 
hogy egyönteten letegyék a fegyvert. 
Nincs tehát minden veszve, gondolta 
Skorzeny, és gyorsan döntött: el kell 
foglalni a Várhegyet, és fogságba kell 
ejteni Horthy kormányzót is. Erre a 
terv a már korábban elkészült „Pan-
zerfaust akció” módosított változata 
volt: merész terv, melyben sok múlt a 
pillanatnyi improvizálás sikerén, va-
lamint a szerencsén. Eszerint a 22. 
SS-hadosztály lassan, látványosan, de 
azonnal körbeveszi a Várhegyet. 
Holnap hajnalban pedig itt-ott néhány 
kisebb támadást indítanak, hogy elte-
reljék a magyarok figyelmét, miköz-
ben Skorzeny a Várba vezetŒ vala-
melyik fŒúton áttöri a védelmi vona-
lat. A többi majd kialakul menet 

közben!
A merész terv kivitelezését  Skorze-

ny a törzstisztek nemtetszése ellenére 
még aznap este kierŒszakolta, s így 
az SS-alakulatok hamarosan elfoglal-
ták állásaikat a Várhegy körül. Éjjel 
2 óra lehetett, amikor megjelent egy 
magyar tábornok a német fŒhadiszál-
láson, és tiltakozott a Várhegy körbe-
kerítése ellen. A németek visszavág-
tak: a magyarok miért zárták körbe, 
szigetelték el a Várban lévŒ német 
követséget? Erre a tábornok zavarba 
jött. Skorzeny ezt kihasználva azt 
javasolta, hogy a magyarok szedjék 
fel az aknákat legalább a német kö-
vetséghez vezetŒ úton (ami a Bécsi-
kapun keresztül vezet). A tábornok 
csak annyit igért, hogy meglátja, mit 

tehet. Skorzeny rögtön tudta: a Bécsi-
kapun keresztül fognak betörni a 
Várba! Bízott a tábornokra tett hatá-
sában, és mint mindig, a szerencsé-
jében.

Hajnali fél hatkor aztán elindult a 
jármûoszlop. A legfontosabb az volt, 
hogy tûzharc nélkül érjenek el a ma-
gyar állásokig. Embereinek indulás 
elŒtt azt mondta:  – A magyar katonák 
nem ellenségeink. Ez legyen a mot-
tónk. – Skorzeny Volkswagen kocsija 
haladt az élen, mögötte négy Tigris 
tank, majd egy csapat Góliát tank 
megrakva nagyerejû lövedékkel, 
utánuk pedig több teherautó tele 
katonákkal. Nem tudták, hogy a ma-
gyar tábornok betartotta-e a szavát, s 
felszedték-e az aknákat, így csak a 
szerencséjükben bízhattak. S kiderült: 
nemhiába, mert sértetlenül haladtak 
elŒre egészen a Bécsi-kapuig. Ott az 
árnyékból Œrszemek léptek elŒ, akik-
nek Skorzeny a rá jellemzŒ lélekje-
lenléttel barátságosan integetett, 
mire az Œrszemek – csodák csodájára 
– vigyázzba álltak! A német tankok 
parancsnokai nyitott páncéltornyuk-
ból viszonozták a tisztelgést. A ma-
gyarok tehát továbbengedték Œket! 
Ugyanis – amit Skorzenyék nem tud-
tak – az Œröknek nem volt rá paran-
csuk, hogy feltartóztassák a némete-
ket. Az elsŒ akadályt tehát sikeresen 
vette Skorzeny és csapata. A Volks-
wagen felgyorsult és elŒreszáguldott, 
mire a menetoszlop többi jármûve is 
felgyorsult. Skorzeny tisztában volt 
azzal, hogy addigra már az egész 
magyar helyŒrség ébren van.

Hirtelen három magyar tank jelent 

meg, de valószínûleg meglepte Œket a 
rendezetten közeledŒ német túlerŒ, 
mert parancsnoki kocsijuk égnek 
fordította ágyúcsövét, jelezve, hogy 
nincs szándékában használni azt. A 
Volkswagen így magabiztosan elszá-
guldott mellette. Egyenesen egy 
sorompó felé, amit a sofŒr csak az 
utolsó pillanatban vett észre, és 
került ki. Skorzeny intett az Œt követŒ 
tanknak, mire az könnyûszerrel porrá 
zúzta az akadályt, és továbbhaladt. 
De a következŒ pillanatban 6 páncél-
törŒ löveggel találta szemben magát. 

Skorzenynek nem volt ideje se, le-
hetŒsége se törŒdni a tank helyzeté-
vel, ehelyett villámgyorsan kiugrott a 
kocsiból és a legközelebb esŒ ajtón át 
berohant az épületbe. Fölkersam 
kapitány és csapata szorosan követte. 
A magyarok riadót fújtak, és egy 
ezredes jelent meg kezében pisz-
tollyal. Fölkersam tétovázás nélkül 
kiütötte a kezébŒl, és rohantak 
tovább. Újabb magyar tiszt bukkant 
fel. Skorzeny tettetett zihálással ráki-
abált: – Azonnal vezessenek a Vár-
hegy parancsnokához! – s bejött a 
csel, mert a tiszt csatlakozott hozzá-
juk, és mutatta az irányt, majd egy 
ajtóra mutatott. Skorzeny benyitott. 
Egy katona egy asztalon feküdt, és az 
ablakon át géppuskával lŒtte az 
udvart. Skorzeny intésére Holzer 
Œrmester odalépett, elkapta a fegy-
vert a meglepett katonától, és kidobta 
az ablakon. Skorzeny újabb ajtón nyi-
tott be, ahol egy vezérŒrnagyot talált. 
– Ön a Várhegy parancsnoka? – 
kérdezte, de választ se várva folytatta 
is: – Követelem, hogy szüntessék be a 
céltalan ellenállást. Már elfoglaltuk a 
Várat. – Ebben a pillanatban, mintha 
csak a hatás kedvéért történt volna, 
megjelent Hunke kapitány és jelen-
tette, hogy az udvart és a fŒbejára-
tokat elfoglalták.  Erre a vezérŒrnagy 
lassan, idegesen azt mondta németül, 
hogy hát akkor átadja a Várhegyet, 
és azonnali tûzszünetet rendel el. 
Majd kezet fogtak Skorzenyvel, és a 
magyar tiszt elindult intézkedni.

Skorzeny egy újabb szobába nyitott 
be, ahol magyar tisztek tartózkodtak. 
MielŒtt felocsúdtak volna meglepeté-
sükbŒl,  Skorzeny kinevezett közülük 
két Œrnagyot összekötŒ tisztnek, hogy 
Œk irányítsák a fegyverletételt. De 
mint mindig, most is kínosan ügyelt 
arra, hogy fölöslegesen ne alázza meg 
a magyarokat, hiszen egész küldeté-
sének az volt a célja, hogy Magyaror-
szág ne lépjen ki a szövetségbŒl, 
hanem továbbra is német oldalon 
harcoljon.

A PANZERFAUST akció tehát né-
hány óra alatt, és kevesebb, mint 20 
német emberveszteséggel befejezŒ-
dött. Horthy Miklóst, Magyarország 
kormányzóját elfogták, és Németor-
szágba szállították. Helyére Szálasi 
lépett, aki minden félreértést elkerü-
lendŒ, azonnal semmisnek nyilvání-
totta a Horthy által bejelentett 
fegyverszünetet az oroszokkal.

Skorzeny pedig a szerény szállodá-
ból még aznap áttette székhelyét a 
magyar királyi várba, és este már 
azzal jutalmazta magát, hogy abban a 
barokk fürdŒkádban fürdött, amelyet 
valaha Ferenc József császár hasz-
nált. Nyilván úgy érezte, hogy meg-
érdemli ezt a kis luxust, hiszen sike-
res akciója elérte a célt: Magyar-
ország  a háború hátralévŒ néhány 
hónapjában tovább harcolt a németek 
oldalán….

Albert László 
2015. október 23 .

ozora1949@hotmail.com

Charles Whiting:
Aki elrabolta Horthy fiát 

– Otto Skorzeny,
Európa legveszélyesebb 

embere. 
(Hajja és Fiai,

Debrecen, 1998)
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KRÓNIKA
SOK SZERENCSÉT, 

KONZUL ÚR!
A Magyar Élet szerkesztôsége ezúton 

köszöni dr. Domaniczky Endre 
konzulnak az ausztráliai magyar kö-
zösség érdekében 2011 óta végzett 
munkáját. Konzul úr 2011 és 2013 
között Canberrában, a Nagykövetsé-
gen, ezt követôen Melbourne-ben tel-
jesített szolgálatot. A 2011-ben megin-
duló és rendszeressé váló fogadónapok 
sok itteni magyarnak tették lehetôvé 
 llampolgársági, honosítási és útlevél-
kérelmének lakóhelyéhez közeli be-
nyújtását. Az ügyek elôkészítéséhez 
nyújtott segítsége pedig a m ásodik- és 
harmadik generáció számára könnyí-
tette meg a kérelmek beadás t. Kö-
szönjük továbbá, hogy telefonon és 
személyesen is mindig az érdeklôdôk 
segítségére volt!

Konzul úr 2015. november 13-án, 
Hódy László, magyar-ausztrál olimpi-
kon önéletrajzi könyvének bemutató-
ján a melbourne-i magyarságtól a kö-
vetkezô szavakkal búcsúzott el: 
„Finally I would like to thank the 
Hungarian community for the great 
assistance which helped me to help 
others to find and discover their roots. 
I should thank many people for the 
help but I especially thank Istvan and 
Eszter Vilagos who worked hard for 
this community so many years. It was 
an honour for me to cooperate with 
them and help others together. 
Farewelling I wish all the best for you 
and I ask you to remember of your 
Hungarian heritage all time, to 
practice your Hungarian language 
skills and to visit Hungary regularly. 

Helyesbítés az 1956-os 
szövetség részérôl

Elnézését kérjük BOLDIZS AND-
RÁSNAK, akinek nevét véletlen 
folytán kihagyták a részletes beszá-
molóból.

Pedig nagyon színessé tette a mûsort 
elbeszélése, ami arról szólt, hogy ô 
mint 10 éves kisfiú, hogyan reagálta az 
esetet, s a késôbbiek folyamán, mikor 
mindent megértett, hogyan formálta a 
véleményét. Nagyon érdekes és válto-
zatos volt.

Ezúton kér a hibáért elnézést a 
Gellert házaspár, akik rendezték az 
emlékünnepet. 

Egy napon 
három rendezvény

November, december, az év befejezô 
hónapjai. Olyan idôszak amikor 
mintha sürgetne valami bennünket és 
nem akarunk lemaradni semmirôl. 
Úgy tünik, hogy már a Karácsony 
elôtti idôszakban nem Jézus születé-
sének eljöttét várjuk, hanem inkább 
mindent be akarunk fejezni. De ez 
lehet, hogy azért van, mert életünk na-
gyon felgyorsult, sokat akarunk tenni, 
elérni és magunkra kevés idôt szen-
telünk. De azért mindig van remény, 
hogy ez megváltozzon, amint az alábbi 
történet is ezt igazolja.

A „Victorian School of Languages” 
dandenongi iskola alsó tagozat tanulói, 

a tanév utolsó összejövetelének nap-
ján, 2015. november 21-én az látogatást 
tettek az Árpád Idôsek Otthonába. Tíz 
órakor volt a találkozó és miután min-
den tanuló megjelent, öltözködés elôtt, 
egy mellékhelyiségben fôpróbát tar-
tottak. Bartha Gyöngyi tanítónô 
köszöntötte az egybegyült néniket, 
bácsikat és kezdôdött az elôadás. A 
gyerekek itt ismét elôadták az évzá-
rójukra tanult történelmi jelenetet. 
„Mátyás király és a Kolozsvári bíró” 
másszóval „Igazságos Mátyás” cím-
mel, melyet a nézôközönség nagy 
tapssal jutalmazott. Ezután, a sze-
replôk Bartha Gyöngyi által készített 
és a tanulók által díszített mézes-
kalácsot és kézzel írt karácsonyi kis 
lapokat nyújtottak át az idôseknek 

„Boldog Karácsonyt” köszöntve.
Dícséret a tanítóknak, a gyerekeknek 

és szüleiknek, hogy jószívvel örömet 
hoztak az Árpád Idôsek Otthona lakó-
inak.

Ugyanezen a napon, 11,30 kezdettel 
tartotta a Vitézi rend a Szent István 
Templomban az évvégi áldást és ezt 
követôen az ünnepi ebédjüket.

ványt a nagy csoport tagjai követték. 
Nekik ez az esti táncbemutatójuk 
egyben fôpróba is volt. Pénteken 
hajnalban, November 27-én indultak 
Új Zealand-ba, vendégszereplésre. Az 
sajnálatos, hogy nem tudott a csoport 
így bemutatójuk csak ízelítô volt. De 
mindennek ellenére, ha ilyen jó kedv-
vel szerepelnek Új Zealandban is 
akkor jó érzéssel, boldogan jönnek 

Szintén ezen nap estéjén a Magyar 
Kultúr Kör évzáró ünnepséget ren-
dezett. Az összejöveteleik és ünnepeik 
vacsorával egybekötött rendezvények. 
A szorgos kezek majdnem mindig 
ugyanazok, a fiatalabbak itt sem je-
lentkeznek. Igy volt ez szombaton este 
is. A vendégeket feldíszített terem, 
halk zeneszó várta. A népszerû Szé-
kely zenekar szórakoztató zenéje mel-
lett költöttük el a jóízû vacsorát. 
Sveller Zoltán tiszteletbeli elnök 
köszöntötte a megjelenteket és felkér-
te az „apróságok” csoportját a bemuta-
tójukra, kezdôdött a mûsor. Annál 
szebb látvány nincs mint amikor közel 
két tucat óvodáskorú gyerek, saját 
maguk örömére ki-ki a maga kedve 
szerint járja a betanított táncot. Ôk 
még szabadon, igazi jókedvvel éne-
kelnek, táncolnak. Ezt a kedves lát-

haza. Sok sikert kivánunk nekik! A 
táncbemutatókat követôen Sveller 
Zoltán megköszönte mindkét csoport 
tagjainak, az egész évi munkájukat. 
Köszönetet mondott, Lele Orsolya, a 
Körösi Csoma Sándor Program ösz-
töndíjasának, a kicsikkel való foglal-
kozásáért. Kiemelten köszönte Svak 
Lászlónak a hosszú évek kitartó mun-
káját és mindkettôjüknek, hogy felké-
szítették a nagy csoportot a vendégsze-
replésre. Az ajándékokat Muhi Ma-
rika és Vidács Ilona adták át. És 
ezután  ki-ki párjával a tácparkettán, a 
Székely zenekar távczenéjére, áttán-
colhatta az éjszakát. Tombolával feje-
zôdött be az est.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, jó 
pihenést mindenkinek! Viszontlátásra 
2016-ban!

Atyimás Erzsébet
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SPORT
A kajak-kenu mellett az 

úszás hozhat sikert a 
riói nyári játékokon

Miközben a 2024-es budapesti olim-
piai pályázat van a magyar sport 
fókuszában, kevesebb szó esik a jövô 
évi riói olimpiai játékokról, amelyre 
még csak ötvenkilenc sportolónk szer-
zett indulási jogot. Szabó Bence, a 
Magyar Olimpia Bizottság (MOB) fô-
titkára szerint a csapatsportágak sike-
res kvalifikációja jelentôsen növelheti 
a magyar küldöttség létszámát.

Haladástól a nyáron igazolt támadó 
bombagóllal zárta le az összecsapást.
FTC –-- DVSC 3-0 (0-0) 
Megszenvedett a Videoton az MTK 

ellen
Vannak állandóan visszatérô edzôi 

eufemizmusok. Ha kilencven percen 
át a két tizenhatos között rugdossák 
ész nélkül a labdát, arra az edzô azt 
mondja, hogy „hatalmas taktikai csata 
folyt”

Nagy lendülettel kezdett a Videoton 
és az MTK, gyakran forogtak veszély-
ben a kapuk. Az elsô félidô derekától 
fölénybe került a fôvárosi csapat, a 
szünetig a vendégeknek több nagy 
lehetôségük is volt, de egyikbôl sem 
született gól.

A fordulást követôen aktívabbá vált a 
Videoton, mindez labdabirtoklásban 
és gólhelyzetekben is megmutatkozott. 
A meccs fordulópontja Gera Dániel 
kiállítása volt, miután a létszámfölényt 
kihasználva a hazaiak megnyerték a 
találkozót. Mindehhez kellett az is, 
hogy a mérkôzés vége elôtt néhány 
perccel Kanta tizenegyesét Danilovic 
kivédje.
Videoton  –-- MTK 1-0 (0-0) 
Vasas –- Puskás Akadémia
A Vasas kezdte jobban az összecsa-

pást, elôbb Kenesei szabadrúgása 
csattant a lécen, majd Remili próbál-
kozását hárította bravúrral Pogacsics. 
Az angyalföldiek nyomása gyorsan 
góllá érett, a 22 éves Ádám Martin 
pályafutása elsô élvonalbeli találatát 
szerezte.

A vendégek játéka a bekapott gól 
ellenére feljavult, és hat perc alatt há-
rom gólt szereztek, így magabiztos 
elônnyel tértek pihenôre.

A fordulást követôen a felcsútiak 
magabiztosan ôrizték elônyüket, s 
miután a reklamáló Remilit kiállította 
a játékvezetô, úgy tûnt, eldôlt a három 
pont sorsa.

Ennek ellenére a piros-feketék a cse-
reként pályára lépô Czvitkovics ré-
vén egy gólra felzárkóztak. A hajrában 
Tischler a második gólját is megsze-
rezte, így eldôlt az összecsapás.
Vasas –- Puskás 2-4 (1-3)
Diósgyôri VTK –- Paksi FC
Mindkét oldalon akadtak lehetôségek 

a szemerkélô esôben, hûvös idôben 
kezdôdött mérkôzés elsô szakaszában, 
de a vezetést a jó passzban lévô ven-
dégcsapat szerezte meg még az elsô 

félidôben.
A második játékrész felénél még 

nehezebb helyzetbe került a Diósgyôr, 
mert Miroslav Grumicot súlyos 
szabálytalanság miatt kiállította a já-
tékvezetô. Az emberhátrány ellenére 
a hajrában összejött a DVTK egyenlítô 
találata, mégpedig a csereként beállt 
Georges Griffits jóvoltából.

A tolnai csapat öt gyôztes mérkôzés 
után vesztett pontokat –-- ezzel együtt 
maradt a második helyen a tabellán –-, 
míg a hazai együttes három elvesztett 
párharcot követôen ért el döntetlent.

A paksiak új klubcsúcsot állítottak 
fel, ugyanis immáron kilenc találkozó 
óta veretlenek az élvonalban.
Diósgyôr –- Paks 1-1 (0-1) 
Szombathelyi Haladás –- 
Újpest FC
Valamivel kezdeményezôbben lépett 

fel a meccs elején a hazai együttes, 
mégis a vendégek szerezték meg a 
vezetést a 9. percben. Nem sokkal 
késôbb egy les miatt érvénytelenített 
találat, majd a 31. percben egy már 
megadott gól egyértelmsítette az Új-
pest fölényét, amelyre a Haladásnak 
nem volt ellenszere.

A szünet után után hamar eldôlt a 
találkozó, negyedóra elteltével ugyan-
is már harmadszor volt eredményes a 
fôvárosi lila-fehér csapat, amely ösz-
szeszedettebben, jobban koncentrálva 
futballozott ezen az estén, s így a sze-
rencse is mellé állt.

A fôvárosiak sorozatban negyedszer 
nyertek, a Vas megyei együttes pedig 
a júliusi nyitóforduló óta elôször ka-
pott ki hazai pályán.
Szombathely –- Újpest 0-3 (0-2)
Honvéd – Békéscsaba 1912 Elôre
A találkozó elején rögtön vezetést 

szerzett a vendég Békéscsaba, ugyanis 
Fabio szabadrúgását Vaskó Tamás 
továbbította a kapuba. Egy védelmi 
rövidzárlatot kihasználva –-- Nagy 
Gergô jóvoltából –-- csakhamar 
egyenlítettek kispestiek, majd körül-
ményes mezônyjáték vette kezdetét 
az alaposan elázott, rendkívül csúszós 
pályán. A két gyors gól után visszaesett 
a tempó, többet volt a labda a fôváro-
siaknál, de a viharsarkiak veszélye-
sebben futballoztak, és a 34. percben 
Birtalan higgadt megoldásának kö-
szönhetôen ismét gólt szereztek (1-2). 
A folytatásban a békéscsabai kapus, 
Lubos Ilizi kétszer is bravúrral védett, 
ezért a szünetig nem született újabb 
gól.

A második felvonásban a hazaiak 
nagy erôket mozgósítottak az egyenlí-
tésért, de a csabaiak elôtt is akadtak 
lehetôségek a hóviharban. A 63. 
percben Nagy Gergô nagyjából har-
minc méterrôl leadott lövésével ismét 
egalizált a Honvéd, amely ezen fel-
buzdulva még nagyobb lendülettel 
játszott a folytatásban. A vendégek 
dolgát az is nehezítette, hogy szembe-
szélben játszottak. A 91. percben egy 
szöglet után Baráth Botond fejelt a 
hálóba, ezzel a Honvéd szeptember 
vége után tudott ismét tétmeccset 
nyerni.

A kispestiek ezzel a sikerrel megsza-
kították hét tétmérkôzésbôl álló nye-
retlenségi sorozatukat.
Honvéd –- Békéscsaba 3-2 (1-2)

célra alapított, szakértôkbôl álló rész-
vénytársaság készíti el, amelynek a 
MOB lesz a tulajdonosa. Természete-
sen mi is sokat dolgozunk például a 
pályázat népszerûsítésén, mert na-
gyon fontos az emberek támogatása. 
De ez nem vonja el a figyelmünket a 
riói olimpiáról, amely nagyjából nyolc 
hónap múlva kezdôdik. 

–-- Úgy néz ki, hogy minél nagyobb a 
magyar sport állami támogatása, 
annál kisebb lehet az olimpiai csapat, 
mert még csak ötvenkilenc sportolónk 
szerezett indulási jogot. --– 

--- Ez a következtetés így hibás, mert 
még jelentôsen növekedhet a csapat 
létszáma, több sportágban csak ezután 
következnek a kvalifikációs verse-
nyek. Kétségtelen, hogy néhány sport-
ág az olimpiai kvótaszerzésben eddig 
elmaradt a várakozástól, de ha vízi-
labdában és kézilabdában a nôi és a 
férficsapatunk is kiharcolja az indulási 
jogot, akkor száznegyven tagú is lehet 
a magyar küldöttség Rióban. 

–-- Mi lehet az oka, hogy olyan korábbi 
sikersportágak, mint a cselgáncs, a 
birkózás, a torna és a vívás, még alig 
szereztek kvótát?

–-- Hogy a sportágammal, a vívással 
kezdjem, az elmúlt évtizedekben a 
nemzetközi élmezôny nagyon kiszéle-
sedett, ezért egyre nehezebb kijutni az 
olimpiára. Sajnos úgy néz ki, hogy a 
négy csapatversenyben csak a férfi 
párbajtôregyüttesünk harcolja ki az 
olimpiai szereplést, s mellette még há-
rom-négy egyéni indulónk lehet. Bir-
kózásban Lôrincz Viktor szerzett in-
dulási jogot a világbajnokságon, de 
remélem, a jövô évi kvalifikációs ver-
senyeken többen csatlakoznak hozzá. 
A cselgáncsozók is javíthatnak még, 
nem úgy a tornász Berki Krisztián, 
aki sérülése után csak a világbajnok-
ságon szerezhetett volna kvótát. 

--- Az úszók tizennyolc olimpiai szin-
tessel, a kajak-kenusok tizenöt kvótá-
val jól állnak, és ismét a magyar sport 
megmentôi lehetnek. Ebben a két 
sportágban miért sikerült megôrizni a 
sikerességet?

--- Két hagyományosan sikeres sport-
ágban azért folyamatos az eredmé-

nyesség, mert stabil, következetes és 
elôrelátó a vezetés és kiváló a szak-
embergárda. A kirakat mellett gondot 
fordítanak a raktárra is, jól szervezett 
az utánpótlás-nevelés. Ezért a fiatal 
úszók és a kajakosok is évek óta tu-
catnyi érmet nyernek az ifjúsági 
világversenyeken. 

–-- Hogyan ünneplik meg a MOB 
százhuszadik születésnapját?

–-- Már javában tartanak az elôké-
születek, s december 14-én operaház-
ban lesz az ünnepi gála. Másnap 
tartjuk a díszközgyûlést, amelyre az 
olimpiai mozgalom több vezetôje is 
elfogadta a meghívást, s így itt lesz 
Thomas Bach NOB-elnök is. Aztán 
dolgozunk tovább, hogy a következô 
százhúsz év is hasonlóan sikeres le-
gyen.

Salánki Miklós 
(Magyar Hírlap)

OTP Bank Liga, 17. forduló:
Öt mérkôzést rendeztek szombat dé-

lután az OTP Bank Liga 17. forduló-
jában. Ezeken két-két hazai és vendég-
gyôzelem, valamint egy döntetlen 
született.
Bedarálta a Fradi a Lokit
A listavezetô Ferencváros hazai pá-

lyán rendkívül simán, 3-0-ra legyôzte a 
Debrecent az OTP Bank Liga 17. 
fordulójának szombat esti zárómecs-
csén. A zöld-fehérek ezzel továbbra is 
százszázalékosak a Groupama Aréná-
ban ebben a szezonban.

Kifejezetten eseménydús és jó iramú 
elsô félidôt láthatott a közönség. A 
Ferencváros birtokolta többet a lab-
dát, és számos helyzetet kialakított, 
ugyanakkor a Debrecen gyors ellentá-
madásokkal próbált válaszolni, és szin-
tén voltak lehetôségei.

A fordulást követôen kissé lassult a 
játék, de a zöld-fehérek így is uralták a 
mérkôzést, és az elôretörô Ramírez 
révén megszerezték a vezetést. Tho-
mas Doll együttese megpróbálta 
gyorsan eldönteni a három pont sorsát, 
és ez sikerült is, a csereként pályára 
lépô Radó által kiharcolt büntetôt Ge-
ra értékesítette.

A végeredményt Radó állította be, a 

Hódy László önéletrajza egy kalandos és változatos

 történet. Mint Európa bajnok, aki két országot 

képviselt az olimpiai jatékokon: Magyarországot 1952-ben 

és Ausztráliát 1964-ben. 

Ez a figyelemreméltó önéletrajz kibontakozik az 1940-es és

 50-es években amikor Magyarország elveszitette a világháborút

 és azt követte egy félelmetes kommunista politikai és gazdasági 

rendszerváltozás. Az 1956-os forradalom elbukott és 22 éves 

korában menekült lett. 

Annak ellenére, hogy nyelvtudás és szakma nélkül, nehéz körülmények között 

kellett egy új világban új életet kezdeni László sikeres volt. Végül pedig megtalálta

 az élet értelmét hitében.

MOST megrendelhetô az Amazon.com internetes oldalon!

The cost of 1 book $25.00 plus $3.60 delivery charges (if applicable)
E-mail to: hody@internode.on.net

If you need further information please call Les Hody at home: 03 9831 4317 or Mobil: 0425 773-618

–-- Mit gondol, a 2017-es szavazáskor 
mennyit számíthat, hogy az Európai 
Olimpiai Bizottság prágai közgyûlésén 
tizenhat ország olimpiai bizottsága 
támogatta a 2024-es budapesti olimpia 
pályázatát?

–-- A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
2017. szeptemberi limai kongresszusán 
nem a nemzeti olimpiai bizottságok 
vezetôi, hanem a NOB-tagok döntik el, 
hogy a pályázó Budapest, Los Angeles, 
Hamburg, Róma és Párizs közül me-
lyik város rendezheti meg a 2024-es 
olimpiát. Nagyon fontos azonban, hogy 
minél többen támogassák Budapest 
pályázatát. Örömteli volt, hogy a prá-
gai közgyûlésen nem mi, hanem a 
Horvát Olimpiai Bizottság elnöke, 
Zlatko Matesa javasolta, hogy foglal-
janak állást a budapesti rendezés mel-
lett, s ezt tizenhat ország nemzeti 
olimpiai bizottsága támogatta.

–-- Nem vonja el a jövô évi olimpiára 
való felkészüléstôl a MOB vezetôinek 
figyelmét a 2024-es pályázat elôkészí-
tése?

--- Nem, mert a pályázatot az erre a 

Szilveszterezzen

a 

Magyar

Központban
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Kodály Zoltáné, 2. 
Az egypúpú tevét, 3. A Malatesta 
család tagjai, 4. A lekvárral, túróval 
vagy egyéb töltelékkel töltött fôt 
tésztát, a derelyét, 5. Cervantes, Don 
Quijote c. mûvébôl, 6. 3 deci bor és 2 
deci szódavíz 7. VII. Konstantin bizán-
ci császáré, 8. Gyopárosfürdô, 9. 
Mátyás király és Edelpöck Borbála, 
10. Plautus.

E heti kérdéseink:
1. Melyik kémiai elem nyelvújítás 

kora neve volt a mészely?
2. Melyik híres festômûvész modelje 

és egyben felesége volt Saskia?
3. Hogyan nevezik Nepál-i nyelven a 

„havasi embert”?
4. Melyik Budapest legmagasabb 

hegye?
5. Melyik foglalkozás régies neve a 

gelencsér?
6. Hogy nevezik az arab országokban 

a földmûveseket?
7. Melyik mai ország területén volt a 

Kokinkína nevû állam?
8. Mi a neve az Inn festôi szépségû 

volgyének?
9. milyen eredetû tánc a pavane?
10.Mit nevezünk kashának?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Egy BKV ellenôr megállítja a cigányt 

és kéri tôle a jegyét. Mire a cigány:
--- Oszt honnét tudjam, hogy te igazi 

ellenôr vagy?
--- Itt az igazolványom, nézd meg!
A cigány nézegeti, majd megszólal:
--- Hát ilyet én is tudok csinálni!

* * *
Valutával üzérkedik a cigány a Nyu-

gatinál, de csakhamar mellette terem 
két rendôr.

--- Valutázunk, valutázunk?
--- Nem csináltam én semmit, drága 

fôtörzs úr, csak szolmizáltam.
--- Aha! --- nevet a fôtörzs --- És mit 

szolmizáltál?
--- Do-lá-re-la-dó.

* * *
 --- Hát csókolom! A Gazsit kérném!
--- Nem tudom adni, épp fürdik.
--- Fürdik?! Elnézést, téves.

* * *
Vidéki vendéglôben:
--- Cigánypecsenye van?
--- Van, de akkor zene nincs...

* * *
Két cigány tandem kerékpárral 

megy fel a domboldalra. Mikor felér-
nek, felsóhajt az egyik:

 --- Istenem! Majdnem meghaltam az 
erôlködésben, hogy végre felérjünk.

 --- Én pedig elfáradtam a sok kont-
rázásban, nehogy visszacsússzunk.

* * *
A cigányok elmennek a videoköl-

csönzôbe, mivel szeretnének kiköl-
csönözni egy kazettát. Az eladó így 
szól hozzájuk:

 --- Van itt kérem egy kazetta, amin 
cigányok énekelnek.

 --- Ugyan kérem, azt mi is tudunk.
--- Rendben. Van egy másik, azon 

cigányok táncolnak.
--- Kérem alássan, azt mi is tudunk.
--- Jó, akkor van itt egy, amelyiken 

cigányok dolgoznak.
--- Jaj kérem, fantasztikust mink nem 

nézünk.
* * *

A cigányt életfogytiglanra ítélik.
--- Megnyugszik az ítéletben? --- 

kérdezi a bíró.
--- Igen, bíró úr, de volna egy kéré-

sem...
--- Ki vele!
--- Tessék leszámítani a vizsgálati 

fogságot.
* * *

 A roma szívszaggatóan zokog az 

anyósa sírjánál. Arra megy a plébános, 
aki megpróbálja megvigasztalni.

--- Édes fiam, nem hiszel a túlvilágon 
való találkozásban?

--- Dehogynem, épp azért sírok.
* * *

Cigányok hegedülnek egy híres étte-
remben, utána vacsorát kapnak, kö-
rülülik az asztalt, a pincér meghozza 
az ételt. Az egyik prímás elveszi a 
legnagyobb szelet húst asz asztalról. 
Megszólal egy másik cigány mérge-
sen:

--- Miért pont a legnagyobb szelet 
húst vetted el?

--- Miért te melyiket vetted volna el?
--- Én a legkisebbet!
--- Ott van elôtted, a rák egyen meg!

* * *
A cigány biztonsági ôrnek jelent-

kezik.
--- Aztán eléggé éber vagy? --- kérdezi 

az alkalmasságot megállapító bizott-
ság.

--- Hogyne kérem, a legkisebb zajra 
felébredek. 

* * *
A roma panaszkodik az önkormány-

zatnál, hogy nagyon nedves a házuk, és 
épületjavítási segélyt kér.

--- És tényleg nagyon nedvesek a 
falak?

 --- kérdik tôle.
--- Ó, meghiszem azt! Ma reggel is 

három halat találtam az egérfogóban! 
* * *

Kolompár bemegy az állásközvetítô-
be, hogy távmunkát akar vállalni.

--- Remek. Rengeteg lehetôségünk 
van. Nézzük csak az adatlapot... Meny-
nyire ért az internethez?

--- Semennyire.
--- Az adatrögzítésben jártas?
--- Nem.
--- Ért a számítástechnikához?
--- Sose hallottam róla.
--- Ööö... Mondja, van egyáltalán 

számítógépe?
--- Nincs.
--- Akkor meg milyen távmunkában 

akar elhelyezkedni?!?!
--- Hát az mindegy, csak jó távol 

legyen a melótól... 
* * *

Gazsi azt hallja mindenkitôl, hogy a 
fejlett nyugati országokban már csak 
heti egy napot kell dolgozni. Kiutazik 
hát Németországba, s ott az-az elsô 
kérdése:

--- Hát tessen már mondani, igaz, 
hogy itt csak heti egy napot kell dol-
gozni?

--- Igen, mégpedig a hét közepén, 
szerdán.

--- És tessék mondani: minden szer-
dán?

* * *
Meghal a mérnök, az orvos, meg a 

cigány. Szt Péter kérdi tôlük, mit sze-
retnének a ravatalnál hallani a gyá-
szolóktól.

A mérnök:
 --- Itt nyugszik a mûszaki tudományok 

pótolhatatlan nagysága.
Az orvos: 
--- Az emberiség jótevôjétôl veszünk 

most búcsút.
--- No és te cigány, mit akarsz hallani? 

--- kérdi Szt Péter.Mire a cigány:
--- Odanézz, mozog!

* * *
Roma gyerek rejtvényt fejt. Meg-

kérdezi a társát:
- Béke oroszul?
- Mir.
- Hámer ez a kérdés! 

FORGOLÓDÁS A 
DIVAT KÖRÜL

Miért kockás a skót népviselet?
A jellegzetes skót népviselet csak a 

skóciai Felföld, tehát nagyjából az or-
szág hegyes, északi fele lakosságának 
sajátossága. Részei: zubbony, térdig 
érô „szoknya”, térdharisnya, a plédnek 
nevezett hosszú takaró, a vállon átve-
zetve és csattal megerôsítve, továbbá 
az övön függô, szôrmés bôrerszény, 
végül lapos szövetsapka.  

A kilt - amit szoknyának nevezünk --- 
eredetileg a test köré csavart szövet-
darab, amely hónaljától térdig ért; 
csak az utóbbi 2-300 évben lett szoknya 
alakja. Az igazi skót kilt most sincs 
összevarrva; az egymásra hajtott szé-
leket biztosítótûvel tûzik össze. Ez az 
ôsrégi viselet a múlt század folyamán 
megszûnt népviselet lenni a szó szoro-
sabb értelmében. Most csak parádés 
alkalmakkor viselik, fôleg a birtokos 
nemesurak és kíséretük, mint a régi 
nemesi nemzetségek, a clanok képvi-
selôi. De ez a hadsereg skóciai ezre-
deinek egyenruhája is.

A skót pléd és kilt legszembetûnôbb 
jellegzetessége a tarka kockás min-
tázat. A kockás szövést igen régóta 
használják a szövet díszítésére; már a 
bronzkorban is viseltek a leletek tanú-
sága szerint kockás ruhát. A skót 
kockaminták különféle változatai nem 
önkényesek, hanem ôsi hagyományok 
alapján egy-egy nemzetség ismertetô-
jelét adják. Olyasmi ez, mint a címer-
használat. A clanok tagjai tiltakozhat-
nak az ellen, hogy kockamintájukat, a 
tartant, olyanok viseljék, akik nem tar-
toznak --- legalább leányágon --- a 
clanba. A modern textilgyártás a tör-
ténelmileg hiteles tartanok mellett 
természetesen egy sereg más változa-
tot is létrehozott, de ezek a szakértô 
skótok szemében --- semmitmondóak.

A tartanok, skótkockás --- vagy ahogy 
nálunk németesen nevezték „sottis” --- 
kelmék európai elterjedése a múlt 
században kezdôdött, Walter Scott 
rendkívül népszerû regényeinek ha-
tására, majd egy királyi és egy csá-
szári hölgy példája hozta divatba a 
kockás nôi ruhát, kendôt. Viktória ki-
rálynô szívesen tartózkodott skóciai, 

ballinderry-i kastélyában, a fiacskáit 
gyakran bújtatta skót viseletbe, maga 
pedig kockás sálba burkolózott. Ter-
mészetesen a Stuart-clan tartanját vi-
selte, mert bár leányágon és jó távol-
ról, de a Stuartok királyi családjának 
leszármazottja volt. Sokkal több skót 
vér csörgedezett azonban a szép fran-
cia császárné, Eugénia ereiben. Apja --
- elszegényedett spanyol fôúr --- egy 
gazdag skót kereskedô lányát vette el 
feleségül. A divatdiktátor hírében álló 
császárné szívesen szabatta utcai ru-
háit skótkockás szövetbôl.
Honnan származik az anorák?

Az anorák az eszkimók viselete. A 
fóka- és medvebél csíkonként ösz-
szevarrva pompás halászkabát-anyag. 
Hasonlít a plasztikhoz, csak erôsebb. 
A zubbonyokat rénszarvasbôrbôl 
varrják. Ingszabásúak és csuklyásak. 
A karöltôbe éket eresztenek, hogy a 
kar szabadon mozoghasson. A csuklyát 
is jó mélyen beékelik a zubbonyba. A 
csuklya nyílását és az ujjak alsó szélét 
farkas- vagy kutyaprémmel szegik kö-
rül, így szorosabban zár, és a szél nem 
fúj be. Van, ahol a zubbony alsó széle 
is prémszegélyes. Így fest az igazi 
grönlandi eszkimó anorák.

SPORT ÉS JÁTÉK
Ki volt az elsô magyar ökölvívó?
1822-ben gróf Széchenyi István és 

báró Wesselényi Miklós Angliába 
utaztak, hogy tapasztalatokat szerez-
zenek, és azokat itthon is hasznosítsák. 
Ekkor találkozott a két sportérdek-
lôdésû férfi a noble art of selfdefense-
szel, az önvédelem nemes mûvészeté-
vel, vagyis a boksszal... Széchenyi ha-
zatérvén tanulmányt írt az ökölvívás-
ról Önismeret címû könyvében; ba-
rátja, Wesselényi Miklós, a késôbbi 
árvízi hôs viszont kedvet kapott magá-
hoz a sporthoz is. Naplójából idézünk:

„London, 1822. július 2-án ismerked-
tem meg a híres bokszoló Jacksonnal a 
Clarendon Hotelben, s Széchenyivel 
az ô társaságában ebédeltem. A leg-
jobban nôtt s leghatalmasabb inú em-
ber, akit valaha láttam. Mellénél na-
gyobb körméretû nálam, a karja is 
kevéssel vastagabb s keményebb az 
enyémnél, a combjai, fôként a lábikrái 
hasonlíthatatlanul erôsebbek, hasa ép-
pen nincs és karcsú. Július 17-én elsô 
leckémet vevém Jacksontól bokszo-
lásból... A bokszolás a legerôsebb moz-
gás és a legjobb is, mert a test minden 
része mozgásba jön, s mind a két kéz 
dolgozik... A lélegzet is nagy próbára 
lesz téve e gyakorlattal... Augusztus 
10-én Jacksonnal utoljára bokszoltam, 
és elbúcsúzék tôle. Kevés ember van, 
kit jobban szeretnék, mint ôt...”

Ezek után, bármilyen különösen han-
gozzék is, ki kell mondanunk, hogy az 
elsô magyar ökölvívó a reformellenzék 
egyik vezére, Széchenyi István barát-
ja, késôbb ellenfele, a magyar publi-
cisztika mestere és a liberális nemze-
tiségi politika elveinek összefoglalója: 
Wesselényi Miklós volt...

Honnan ered a pingpong szó?
Pingpong... Úgy hangzik, mint egy 

kínai szó. Vajon az is? Hiszen a kínaiak 
jól játsszak ezt a sportot.

Manapság nálunk asztalitenisz néven 
ismeretes. A pingpong elnevezés szó 
szerinti átvétel az angolból, újabb 
keletû magyarított alakja pedig a table 
tennis = asztalitenisz tükörfordítása. 
Az oxfordi nagyszótár az 1900. évet 
adja a kötôjellel írott ping-pong szó 
elsô elôfordulási adataként. E megne-
vezés hangutánzó eredetû, játszi ike-
rítésû fantázianév.

Tehát nem kínai szó? Nem. Aligha-
nem a játék feltalálójának, James 
Gibbs sportembernek a leleménye, 
aki az ekkor még fakeretre feszített 
pergamenlapú ütônek a celluloid labda 
megütésekor keletkezett hangját az 
angol nyelvben régóta meglevô ping 
hangutánzó szóval jelölte. A második 
tag, a pong elem is hangutánzó szó az 
angolban, a csattanó ütés hangjáé.

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

Nyitva hétfô kivételével

minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 

Brighton East 3187

Tel.: 9592 4222
email: cafe@hartartplus.com.au

www.hartartplus.com.au

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánunk mindenkinek

(Vendégeink szíves figyelmébe: december 25. és január 12. között a nyári szabadság miatt zárva tartunk.)



00:45 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ    
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
01:20 Hogy volt?!   
02:15 A harapós férj (1937)  
Magyar romantikus film  
Rendezte: Keleti Márton. 
Szereplők: Rajnay Gábor 
(Ilosvay Péter), Kabos Gyu-
la (dr. Zsengellér Bernát), 
Dajka Margit (Lina), Bár-
sony Rózsi (Erzsi), Dajbu-
kát Ilona (Rozi), Makláry 
Zoltá. Török Dezső színda-
rabjából írta Nóti Károly
03:35 Slágertévé  
04:30 Mesélő cégtáblák A 
Törley
05:00 HÍRADÓ     
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
05:20 Hazajáró Kis-Kü-
küllő mente - Marosszéki 
tekergés
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Párhuzamos múlt - 
Mítoszok és régészeti lele-
tek Székelyföldön 2/1.: 
„Egy amatőr kincskereső 
2014-ben fémdetektorral 
nagy értékű dák kincsre 
bukkant Marosvásárhely 
mellett” – hangzik el a tör-
ténelmi tévhiteket, és tabu-
kat feszegető izgalmas film-
ben. Ma is élénken él a köztu-
datban a Ceausescu-féle 
„aranykorszakban” nagysza-
bású állami propagandával 
újraírt és működtetett dákoro-
mán kontinuitás-elmélet. 
08:10 Öt kontinens   
08:40 kult.hu   
09:05 Orosz nyelvű híradó    
09:20 Magyarország 2001 
- Családi krónikák Dr. László 
Gyula három otthona 
09:50 Család és otthon    
10:15 Médiaklikk    
10:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok III. Béla  
(1172-1196) 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15  Lili (2002)  3/1.:Ma- 
gyar tévéfilmsorozat Ren-
dezte: Makk Károly. Sze-
replők: Haumann Péter, 
Esztergályos Cecília, Kern 
András, Koltai Róbert, 
Koncz Gábor, Balázsovits 
Lajos, Czintos József, Tör-
köly Levente, Borbiczki 
Ferenc, Epres Attila, Tordai 
Teri, Körtvélyessy Zsolt, 
12:10 Novum Onkológiai 
adatbázis.
12:40 Nótacsokor
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár    
15:10 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. Évad 24/15. 
Francia dokumentumfilm-
sorozat  
15:35 A sokszínű vallás   
15:50 Biblia és irodalom  
16:05 Isten kezében   
16:35 Roma Magazin  
17:05 Domovina  Szlovák 
nyelvű  magazin
17:35 A Nagy Fafilm 
18:30 Kult+   
18:35 Duna anzix 
19:00 Hogy volt?!  A 
rendező: Gárdos Péter 
20:00 Üdítő 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:15  Kult+  
23:25 Család-barát   

2015. december 10. MAGYAR ÉLET 15. oldal
December 14.  hétfő December 15. kedd December 16.  szerda

Dec 17. csütörtök

December 18.  péntek Dec 19.  szombat Dec 20.  vasárnap 

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
02:10 Lili (2002)  3/1.:  
Magyar tévéfilmsorozat  
03:00 Üdítő  
03:55 Család és otthon   
04:15 Itthon vagy!    
04:45  A lomha jószág 
Magyar ismeretterjesztő. A 
történészek és a leletek tanú-
sága szerint a bivaly honfog-
laló eleinkkel érkezett hoz-
zánk. A nálunk évszázadok 
óta kihalással fenyegetett faj 
fennmaradását az utóbbi é- 
vekben a nemzeti parkok 
felkarolták. Ennek érdekében 
hoztak létre a Kápolnapusztai 
Bivalyrezervátumot,
05:00 HÍRADÓ 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Hazajáró Polyána - 
Kalandozás a kaldera körül 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Párhuzamos múlt - 
Mítoszok és régészeti le-
letek Székelyföldön 2/2.:  
08:10 Térkép   
08:40 Szerelmes földrajz  
Bánffy Farkas diplomát szer-
zett a Budapesti Műszaki 
Egyetemen, aztán egyik nap-
ról a másikra feladta addigi 
fővárosi életét és visszaköltö-
zött (hazaköltözött) Dél-
Erdélybe
09:05 Orosz nyelvű híradó  
09:20 Magyarország 2001 
- Családi krónikák Korga 
György festőművész 
története 
09:50 4kerék    
10:15 Életkor    
10:40 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Eötvös 
József (1813-1871) 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:15 Lili (2002)  3/2.:  
Magyar tévéfilmsorozat  
12:10 Nótacsokor   
12:30 Novum Darts és 
matek 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:10 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. Évad 24/16.: 
Provins, a középkori város 
Francia dokumentumfilm-
sorozat  
15:35 Református 
magazin   
16:05 Református Ifjúsági 
műsor   
16:15 Evangélikus Ifjúsági 
műsor   
16:25 Metodista Ifjúsági 
műsor  
16:35 Srpski ekran Szerb 
magazin
17:05 Unser Bildschirm  
Német  magazin
17:35 Hangjegyesek 
Magyar dokumentumfilm  
18:25 Kult+  
18:35 Térkép 
19:10  Hogy volt?! Színház- 
ról színházra: a Kecskeméti 
Katona József Színház 
20:00 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter 
kabaréja 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül  
23:15 Kult+   
23:25 Család-barát   

00:35 Duna anzix Kalan-
dozások a Duna történelmi 
forrásánál, azaz "a világ 
peremén" 
00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Szabadság tér ́ 89   
02:05 Lili (2002)  3/3.:  
Magyar tévéfilmsorozat  
02:55 Magyar gazda   
03:15 Kék bolygó   
03:40 Virágzó Magyaror-
szág Nagykálló Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
04:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a tor-
kán! Fábry Sándor 
05:00 HÍRADÓ 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Hazajáró Udvarhe-
lyi-dombság - Az anyaszék 
szívében 2015
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Pozsony magyar 
szemmel - Koronázó város 
múlt, jelen és jövő 
08:35 Hazajáró   
09:05 Magyar Krónika   
09:30 Orosz nyelvű híradó    
09:40 Tessék!    
10:05 Élő egyház    
10:30 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Liszt 
Ferenc - 1. rész Magyar 
ismeretterjesztő  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:15 Társasjáték (1967)  
Magyar tévéfilm  Ren-
dezte: Esztergályos Károly. 
Szereplők: Bárdy György 
(Henninger), Kálmán 
György (Lassarus), Esz-
tergályos Cecília (Mária), 
Márkus László (Rosen-
zopf százados), Pécsi 
Ildikó (Charlotte), Győry 
Franciska (Klára), Tahi 
Tóth László (Schlüssler), 
Pethes Sándor (Ende), 
Körmendi János (Arany-
gyapjú, Henninger inasa)
12:15 Nótacsokor Hugyár 
Enikő, Gőg Zoltán, Puka 
Károly és zenekara 
12:30 Novum Matanda 
Ismeretterjesztő sorozat 
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár    
14:55 Múzeumtúra - 
francia módra - I. évad 
24/18.: Diane de Poitiers 
kastélya 1Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
15:25 Új nemzedék   
15:50 Engedjétek 
hozzám...   
16:00 Így szól az Úr!   
16:30 Slovenski utrinki  
Szlovén nyelvű 
nemzetiségi magazin
17:00 Alpok-Duna-Adria  
17:30 Gyöngyöt az ember-
nek Magyar dokumen-
tumfilm
18:15 Kult+  
18:25 Hazajáró Szinevér - 
A Gorgánok gyöngyszeme 
19:00 Hogy volt?!  
Osztálytalálkozó - 1970 
20:00 Szenes Iván em-
lékkoncert 2015  3/1.:  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:15 Kult+   
23:20 Család-barát    

00:30 Duna anzix A Breg 
és a Brigach násza. 
Magyar ismeretterjesztő  
00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Életművész Figula 
Mihály 
02:15 Társasjáték (1967)  
Magyar tévéfilm  Rendez-
te: Esztergályos Károly. 
Szereplők: Bárdy György 
(Henninger), Kálmán 
György (Lassarus), Eszter-
gályos Cecília (Mária), 
Márkus László (Rosen-
zopf százados), Pécsi Il-
dikó (Charlotte), Győry 
Franciska (Klára), Tahi 
Tóth László (Schlüssler), 
Pethes Sándor (Ende), 
Körmendi János (Arany-
gyapjú, Henninger inasa)
03:15 Szenes Iván emlék-
koncert 2015   3/1.:  
Magyar koncertfilm  
04:05 Tessék 
04:30 Élő egyház  
05:00 HÍRADÓ 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Hazajáró Drávaköz 
- Hegyaljától Alfalukig 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Gyöngyöt az embe-
rnek .  A Monor környéki 
pincészetek boros gazdá-
ival, és a Monori Borrend 
rendezvényeivel találkoz-
hatunk a filmben.
08:30 Aranymetszés    
09:25 Orosz nyelvű híradó    
09:35 Profit7    
09:55 Iskolapad    
10:10 Egy Perc Híradó   
10:30 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Liszt Fe-
renc - 2. rész  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:15 Az asszony beleszól 
(1965)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Esztergályos 
Károly Szereplők: Fülöp 
Zsigmond (Imre, újságíró), 
Tóth Judit (Ilonka, feleség), 
Básti Lajos (Saks-Miller), 
Soós Edit (Kávéházi kasz-
szírnő), Fónay Márta (Maris-
ka néni), Győrffy György 
(Doktor úr), Kiss Manyi 
(Gizi néni),
12:25 Novum Radosza 
gyűrű 2015 
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár    
15:10 Múzeumtúra - fran-
cia módra - I. évad 24/19.: 
A Légi Múzeum 1Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
15:35 Katolikus krónika   
16:05 Isten kezében   
16:35 Életkerék   
17:05 Milánói képeslapok 
(2015) Soha nem szűnő 
vágyakozás - Márai 
Sándor és Nápoly 
17:35 Egy passió kálváriá-
ja - Magyarpolány (2000-
2014) 1. rész 
18:25 Kult+  
18:30 Duna anzix 
18:55 Hogy volt?!  Trokán 
Péter felvételeiből 
19:50 7. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál   
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Életművész Lovasi 
András 
22:25 Ridikül   
23:15 Kult+   
23:20 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán  Fenyő Miklós 
02:25 Az asszony beleszól 
(1965)  Magyar tévéfilm  
03:25 7. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál   
04:25 Mesélő cégtáblák  
Vasmívesek az osztrák 
Alpokban 1995
05:00 HÍRADÓ  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Hazajáró  
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás  
06:35 Muzsikál a mozi  
07:05 Egy passió kálvári-
ája - Magyarpolány (2000-
2014) 1. rész 
08:00 Kosár    
08:25 Unió28    
08:50 Itthon vagy!    
09:10 Orosz nyelvű híradó    
09:20 Szerelmes földrajz   
09:55 Erdélyi történetek   
10:25 Öt kontinens   
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:15 Beszterce ostroma 
(1948)  Rendezte: Keleti 
MártonSzereplők: Ajtay 
Andor (Pongrácz gróf), 
Tolnay Klári (Apolka), 
Turay Ida (Estella), Rajnai 
Gábor (Behenczy báró), 
Feleki Kamill (Ifjabb 
Behenczy), Básti Lajos 
(Tarnóczy Milán), Pethes 
Sándor (Pamutkay), 
Ruttkai Éva (Ancsura). 
Mikszáth Kálmán 
művének filmváltozata.
13:00 HÍRADÓ  
13:15 DUNASZÍNHÁZ 
Mizantróp (1989)  Ren-
dezte: Márton István. Sze-
replők: Balkay Géza 
(Oronte), Bán János 
(Clitandre), Bertalan Ág-
nes (Éliante), Bodnár Erika 
(Aesinoé), Csendes Olivér 
(Tiszt), Cserhalmi György 
(Alceste), Hollósi Frigyes 
(Basque), Horváth József 
(Du Bois), Máté Gábor 
(Philinte), Udvaros Do-
rottya (Céliméne), Varga 
Zoltán (Acaste) Cserhalmi 
György és Udvaros Do-
rottya jutalomjátéka Moli-
ere klasszikusában Székely 
Gábor rendezői keze alatt.
15:30 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora   
16:00 Hogy volt?! Cserháti 
Zsuzsára emlékezünk 
16:55 Novum (2015)  
Magyar ismeretterjesztő 
magazin  
17:25 Egy passió kálvá-
riája - Magyarpolány 
(2000-2014) 2/2.:  Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
18:15 Kult+   
18:25 Szabadság tér ́ 89   
19:05 Csináljuk a fesz-
tivált! - Válogatás  20:00 
Mindenből egy van 1. 
Pálma kimondja, 2. A 
jóslat 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Zorán duettlemez-
bemutató koncertje 2014 - 
Egypár barát 2/2.:  
22:20 Legenda - válogatás   
22:45 Legenda - válogatás  
23:20 Kult+   
23:25 Család-barát    

00:55  Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Csempészek (1958)  
Rendezte: Máriássy Félix. 
Szereplők: Agárdi Gábor 
(Mihály), Bara Margit 
(Anyica), Horváth Teri 
(Rozi), Bánhidi László 
(Tojásos Mikó), Agárdy 
Gábor (Mihály), Solti 
Bertalan (Anyica apja), 
Mádi Szabó Gábor, Suka 
Sándor, Makláry János, 
Kautzky József, Gera 
Zoltán, Garas Dezső, Egri 
István, Bodrogi Gyula. A 
nyomorgó ember abból él, 
amiből tud. Mihály a ma-
gyar parasztember és 
Anyica a romániai özvegy-
asszony csempészésből 
élnek a 30-as években, a 
határ két oldalán. Mihály 
majdnem lebukik, és hogy 
magát mentse, lelő egy 
határőrt. Bár tudja, hogy 
őrültség, mégis kénytelen 
újabb utat vállalni, amikor 
találkozik Anyicával. A két 
ember a vihar elől egy 
háznál talál menedéket, 
ahol házasoknak hiszik 
őket. Itt töltenek pár órát 
együtt, gondtalanul,
02:40 Fölszállott a páva  /
Döntő 
05:00  HÍRADÓ 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Hazajáró   
05:50 Gasztroangyal  
06:45 Balázs Fecó 60. 
születésnapi koncert - 
Aréna 2/1. rész 
07:35 Egy passió kálvári-
ája - Magyarpolány (2000-
2014) 2/2.:  Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
08:30 Minden tudás    
08:55  Rúzs és selyem    
09:20 Kárpát expressz    
09:40 Orosz nyelvű híradó    
09:50 Térkép  
10:25 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
10:40 Fölszállott a páva  
Döntő 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 A NAGYOK - 
portrésorozat   
13:45 Szabadság tér ́ 89   
14:30 Életművész Figula 
Mihály 
15:25 Önök kérték  
16:20 Béres József életútja 
Dokumentumfilm  
17:10Kult+   
17:15 Szeretettel Holly-
woodból 
17:45 Az Özönvíz nyo-
mában Rendezte: Beata 
Hyzy-Czolpinska. Sien-
kiewicz Nobel-díjas len-
gyel író trilógiájának kö-
zépső darabja az Özönvíz, 
melynek története a svéd-
lengyel háború idején ját-
szódik. 
18:40  Magyar elsők  
19:00 Gasztroangyal  
20:00 Balázs Fecó 60. szü-
letésnapi koncert - Aréna 
2/1. rész 
21:00 HÍRADÓ 
21:25 A DAL slágerei - 
válogatás 
21:55 Bábel - Hesnával a 
világ  
22:50 kult.hu   
23:15 Kult+   
23:20 Család-barát    

00:35 Duna anzix Regék a 
Duna forrásáról - "Caput 
Danubius Quaerere"  
00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Önök kérték   
02:15 Lili (2002)  3/2.: 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:05 Életkor  
03:30 4kerék   
03:50 Itthon vagy!  Somló 
térsége 
04:05 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter 
kabaréja 
05:00 HÍRADÓ 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Hazajáró Gyalui-
Havasok - Átmenetek a 
Szigethegységben
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Ez volt a sorsom… 
Magyar dokumentumfilm  
Kápolnapuszta, az elnépte-
lenedett sváb szellemfalu, 
melynek teljes férfi lakos-
ságát kiirtotta a bevonuló 
szovjet hadsereg. A túlélők 
nagy részét a háború után 
származásuk miatt kitelepí-
tették, az itthon maradot-
taknak egészen a közel-
múltig tilos volt a megem-
lékezés. A vérengzés hely-
színétől csupán néhány ki-
lométerre a mai napig egy 
ötágú csillag alatt emlék-
tábla hirdeti a "felszabadító 
harcokban elesettek" 
emlékét...
08:10 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora   
08:40 A NAGYOK - 
portrésorozat   
09:05 Orosz nyelvű híradó    
09:20 Magyarország 2001 
- Családi krónikák  Sátán-
tangó... és tovább - Krasz-
nahorkai László író   
09:50 Magyar gazda   
10:15 Kék bolygó    
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Thököly 
Imre 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:15 Lili (2002)  3/3.:  
Magyar tévéfilmsorozat  
12:05 Nótacsokor 
12:25 Novum  Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási 
Alapítvány 2015
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár    
15:10 Múzeumtúra - 
francia módra - I. évad 
24/17.: A barbizoni iskola 
Francia dokumentumfilm-
sorozat  
15:35 Római riportok   
16:05 Önkéntesek   
16:35 Hrvatska Kronika  
Horvát nyelvű magazin
17:05 Ecranul Nostru  
Román nyelvű magazin
17:35 Pozsony magyar 
szemmel  
18:25 Kult+   
18:30 Janus (2015)  Tévé-
film  Rendezte: Gyön-
gyössy Bence
20:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán! Fábry Sándor 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:15 Kult+   
23:25 Család-barát    

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.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

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

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

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

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

CSINOSNAK MONDOTT fiatalos 

58 éves, rendezett körülményekkel 

között, jelenleg Magyarországon élô 

nô, keresi korban hozzáillô hû társát 

Melbourneben és környékén. 

Elérhetôségeim:

b.tessy1957@gmail.com 

Telefon:  +36-30-263-8383, 

amennyiben nem tudnám felvenni 

kérlek, hagyjál üzenetet.

KIADÓ egy családi ház megbizható 

családnak Narre Warren-ben. Három 

hálószoba, egy fürdôszoba, teljessen 

bebutorozva várja Önt. Havi bér 

$1350.- Hívjanak a 0419 197-962 

(Justin), vagy a 0418 889-115 (Judit) 

számok egyikén.

FÉRFI ÁPOLÓ és ezermester 

idôsek és betegek gondozását és 

felügyeletét vállalja bentlakással is.

Hívjon a 0439 545-168 telefonon. 

(Sydney)

MAGYAR szépirodalmi könyvek 

olcsón eladók. Karinthy, Krúdy, 

Herczeg stb. 

Hívjon esti órákban (02) 0427 1110.

Magyaros ízek
Sonkavásár
Szaloncukor

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

Grüner Péter és 
munkatársai

kellemes ünnepeket 
kívánnak

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000

CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

LUXUSLAKÁS ELADÓ 
BUDAPESTEN

Második emeleti (lift van) 250 m2-es luxuslakás eladó. 
A lakás diplomatanegyedben, fákkal szegélyezett utcában,  

az Andrássy út, Hôsök tere és a Városliget közelében van, 

a legmagasabb elvárásoknak megfelelôen, teljesen 

felújított állapotban.

Vételár 228,000,000 HUF.
Az árban benne van számos bútor és berendezési tárgy, 

beleértve szaunát és jacuzzi fürdôt is.

Magyar-ausztrál társaim! 

Lehet, hogy Magyarországra költözést terveznek (mint én 

tettem), hogy az európai utazások, gazdag kulturális élet 

örömeit élvezzék, vagy új üzleti lehetôségeket, új és 

izgalmas életformát keresnek kedvezô árakon. 

Egy valóban egyedi, gyönyörû lakást kinálok megvételre.

Számos fotó tekinthetô meg a: 

http://nsinfo.hu/lendvay.zip címen.
Az érdeklôdôket  kérem, jelentkezzenek további 

információért Mrs Márta Jónap-Pétery-nél a 

martapetery@net-snake.hu e-mail címen.

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 


