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BOLDOG 
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KÍVÁNUNK

MAGYAR
erre is jut forrás, pedig nagy szükség lenne rá --- tette hozzá.Kollár József, a 
Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója beszámolt arról, az elmúlt évet a 
tervezett 70 helyett 110 millió forintos eredménnyel zárta a társaság. A kétszer 
2 milliárd forintnyi nevesített hazai fejlesztési forrás, amit a társaság kaphat az 
új fejlesztési ciklusban, rég nem látott lehetôséget jelent a cég számára.Szólt 
arról is, hogy egy év múlva esedékes a tulajdonosok 1,5 milliárd forintos tôke-
emelése, amit elengedhetetlennek tart a menedzsment a társaság megújulá-
sához.

A Siófokon kezdôdô, majd Balatonfüreden folytatódó 170. hajózási szezon-
nyitó ünnepségen több százan vettek részt. Az ünnepség részeként adták át a 
felújított „Siófok” nevû katamaránt. A küllemében és funkcionalitásában 
egyaránt megújult jármû a Balaton elsô teljesen akadálymentesített hajója.

Gyurcsány új akciója
Többek között a kettôs állampolgárok szavazati jogának eltörléséért gyûjt 

aláírásokat a Sokak Magyarországa címû program vitája ürügyén a Demok-
ratikus Koalíció. Eddig mindössze pár tízezren írták alá gyûjtôívüket. Az Együtt 
még kisebb hatásfokkal szedi az aláírásokat a népszavazások erôszakos mega-
kadályozása és az Európa elleni gyûlöletkeltés ellen: csupán ötezren támogatják 
kezdeményezésüket.

Módosított a Demokratikus Koalíció azon a tervén, amit Gyurcsány Ferenc 
pártelnök februári kongresszusukon jelentett be, miszerint a következô 
hetekben aktivistáik ellepik az utcákat, hogy ismertessék és véleményeztessék 
az emberekkel programjukat. Akkor úgy indokolt: a szöveg nem kôbe vésett, 
inkább „ajánlás, mit csináljunk Orbán után”.

Mivel a Sokak Magyarországa 80 oldalon, 45 témakörben, több mint három-
száz pontot tartalmaz, öt pontot emeltek ki belôle, amirôl most gyûjtik az aláírá-
sokat: a vasárnapi zárvatartás ellen, az olcsóbb internethasználatért, a minimál-
bérnek a létminimumhoz igazításáért, az ápolók és pedagógusok bérének 
emeléséért, valamint azért, hogy „csak azok vehessenek részt az országgyûlési 
választásokon, akik Magyarországon élnek vagy korábban itt éltek”.

A Magyar Idôk megkeresésére Gréczy Zsolt közölte: több tízezer aláírás 
gyûlt már össze, a Sokak Magyarországa címû programhoz érkezett észrevéte-
leket, javaslatokat pedig várhatóan tavasz végéig összesítik. A párt szóvivôjének 
elmondása szerint minden megyében, minden fontos városban, fôként piaco-
kon, aluljárókban, illetve lakossági fórumokon és az interneten kikérik az 
emberek véleményét.

Emlékezetes: Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején, 2004 decem-
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Április 7-én Herman névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Armand, 

Armanda, Armandina, Ármin, Árpád, 

Asszunta, Azucséna, Jelek, József, 

Kreola, Kreszcencia, Lotár, Manna, 

Mária, Szenta, Urzulina névnapja van.

Április 8-án Dénes névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Dienes, 

Júlia, Julilla, Julitta, Valter, Walter, 

Zselyke, Zsüliett névnapja van.

Április 9-én Erhard névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Csoma, 

Csombor, Csomor, Dömötör, Dumáta, 

Dusán, Dusánka, Lél, Pszihé, Vince 

névnapja van.

Április 10-én Zsolt névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ezékiel, 

Fulvia, Habilán, Polidor, Radamesz 

névnapja van.

Április 11-én Leó, Szaniszló név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Ariel, 

Ariéla, Ariella, Arietta, Arlen, Arlett, 

Gemma, Glenda, Glenna, Glória, Godi-

va, Leon, Leona, Lionel, Szatmár név-

napja van.

Április 12-én Gyula névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Baldvin, 

Csaba, Csanád, Csobád, Konstantin, 

Némó, Oxána, Sába, Sebô, Száva, Sza-

vanna, Szépa, Szépe, Szilárd, Zenina, 

Zénó névnapja van.

Április 13-án Ida névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Béla, 

Hermina, Martin, Martos, Mína, Min-

ka, Minna, Minni, Minóna, Mirka, 

Norma névnapja van.

Április 14-én Tibor névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Bende, 

Bene, Benedek, Benediktusz, Euszták, 

Gusztáv, Jusztián, Jusztin, Lavínia, 

Lida, Lídia, Maxim, Tibéria, Tiborc, 

Tomázia, Tomazina névnapja van.

Elhunyt Pozsgay Imre
Nyolcvanhárom éves korában el-

hunyt Pozsgay Imre volt állammi-
niszter, egyetemi tanár --– közölte a 
család az MTI-vel.

Pozsgay Imre 1933. november 26-
án született Kónyban. Diplomáját 
1957-ben szerezte a budapesti Lenin 
Intézet történelem-marxizmus-lenin-
izmus tanári szakán. 1969-ben meg-
kapta a filozófiai–szociológiai tudomá-
nyok kandidátusa címet.
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Egy évig az MSZMP KB agitációs és propagandaosztályán sajtóalosztály-
vezetô, majd 1971–75 között a Társadalmi Szemle fôszerkesztô-helyettese volt. 
1976–80-ig kulturális, 1980–82-ig mûvelôdésügyi miniszterként dolgozott.

1982 júniusától 1988 júliusáig volt a Hazafias Népfront fôtitkára. 1988 
júniusban államminiszterként ismét a kormány tagja lett, ahol 1990. májusig 
dolgozott. 1991 óta a Kossuth Lajos Tudományegyetem egyetemi tanára volt.

Országgyûlési képviselô 1983-ban lett. 1950–56-ig az MDP, 1956–89 között az 
MSZMP, 1989 októberétôl 1990 novemberéig az MSZP tagja.

1987. szeptemberben részt vett a lakiteleki találkozón. 1989 januárjában, a 
pártvezetôk közül elsôként, az 1956-os forradalmat népfelkelésnek nevezte. 
1989 augusztusában ott volt a soproni páneurópai pikniken, amelynek keretében 
több száz keletnémet jutott ki nyugatra.

A magyar kormány részvétnyilvánítása
„Tisztelettel búcsúzunk Pozsgay Imrétôl és ôszinte részvéttel osztozunk a 

család bánatában. Pozsgay Imrének vitathatatlan szerepe volt a rendszervál-
tásban. A kommunista és szocialista pártban betöltött jelentôs szerepe ellenére 
mindig fontosnak tartotta az ország és a magyar emberek sorsát. Amikor egy 
nemzeti ügy szólította, félre tudta tenni a pártpolitikát, másokkal együtt részt 
vett Magyarország Alaptörvényének kidolgozásában is. Nyugodjék békében!” 

Megkezdôdött 
a balatoni hajózási idény

„Nekünk magyaroknak a Balaton egy létforma, nemzeti szimbólum, össze-
tartó erô, egy olyan érték, amit ôriznünk kell” --- mondta az eseményen Rogán 
Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetôje. A miniszter hangsúlyozta, 
hogy Magyarország idegenforgalmi márkái közül az egyik legfontosabb a 
Balaton, de szükséges annak újraformázása, még óriási lehetôségek rejlenek 
benne.A turizmus szerinte olyan húzóágazat, amely évrôl évre jobban teljesít, 
de fejlesztésre szorul. Ezért döntött a kormány az elôzô heti ülésén arról, hogy 
az idegenforgalom fejlesztését az eddigi bürokratikus út helyett egy új ügynök-
ség fogja össze a jövôben, és kormánybiztost neveznek ki a területre.

A kormánybiztos feladata lesz Magyarország turizmusának, idegenforgal-
mának stratégiai fejlesztése, márkák brandek kiépítése --- tette hozzá.

Rogán Antal a turisztikai rendezvényen szólt a keddi brüsszeli tragédiáról 
is, hangsúlyozva: „nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni, hogy gonosz erôk 
elvegyék ünnepeinket, életkedvünket”. Witzmann Mihály (Fidesz) országgyû-
lési képviselô arról beszélt, hogy a Nemzeti Turisztikai Ügynökség létrehozá-
sával a kormány jól reprezentálta, nemzetstratégiai húzóágazatnak tekinti a 
turisztikát. „Sosem látott mértékû források állnak rendelkezésre a balatoni 
turisztikai fejlesztésekre” --- tette hozzá. Bóka István (Fidesz), Balatonfüred 
polgármestere --- a frissen átadott Siófok katamaránnal érkeztek a déli part 
önkormányzati vezetôi, politikusai --- elôtt szólva kijelentette: „a közel 300 
milliárd forintos Balaton-fejlesztési programmal rendkívüli lehetôséget kapott 
a régió arra, hogy megújuljon”. Kastélyok, várak újulhatnak meg a Balaton kö-
rül, kikötôk korszerûsödhetnek, megépülhet a balatoni körvasút, közúti-, vasúti 
fejlesztések valósulhatnak meg, megújulhat a balatoni bringakörút, támogatás-
hoz juthatnak kis és középvállalkozások ebbôl a pénzbôl sorolta a polgármes-
ter.

Emlékeztetett arra, hogy a balatoni hajózás gróf Széchenyi István jó-
voltából pont 170 évvel ezelôtt indult be Balatonfüreden a Kisfaludi gôzös víz-
rebocsátásával. Lengyel Róbert (független), Siófok polgármestere kifejtette, 
az hogy a hajózási szezonnyitást a tó körüli települések együtt ünneplik, az 
egységet szimbolizálja. A Balaton gyöngyszemének nevezte az önkormányzati 
tulajdonban lévô hajózási céget, amely szerinte egy „patinás, kiválóan mûködô 
társaság”.

Ruzsics Ferenc (Fidesz), Keszthely polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a 
tó körüli településeket a Balatonon kívül a térség turizmusáért folytatott munka 
is összeköti, ezért nem mondhatnak le egy hivatalos balatoni turisztikai régió 
létrehozásáról. Utalt arra, hogy komoly gond a strandok kotrása. A balatoni 
fejlesztési programban sok minden szerepel, de eddig nem hallott arról, hogy 



berében „érdeklôdés hiányában” nem volt sikeres a kettôs állampolgárságról 
szóló népszavazás. Helyesebben bár az igenek voltak többségben, arányuk nem 
volt elég az ügydöntô népszavazáshoz szükséges 25 százalékhoz, így csak 
véleménynyilvánító referendumhoz lett volna elegendô a több mint másfél mil-
liós választói támogatás.

Az akkori MSZP–SZDSZ-es kormányzat egyebek mellett „Ne fizessünk havi 
20 ezer forintot családunk pénzébôl”, „Ne fizessünk állásunkkal az olcsó határon 
túli munkavállalók miatt” szlogenekkel kampányolt a nem szavazatok mellett, 
amit Gyurcsány ekkor „felelôs hazafiságnak” nevezett.

Aztán 2010 májusában, amikor a parlament elfogadta a kettôs állampolgárság 
könnyítésérôl szóló törvényjavaslatot, csupán három MSZP-s képviselô: Szanyi 
Tibor, Molnár Csaba és Gyurcsány Ferenc szavazott nemmel. A DK elnöke 
akkor is hajthatatlan maradt a kérdésben, amikor 2013-ban Mesterházy Attila 
Kolozsvárott megkövette az erdélyi magyarokat az állampolgárság kiterjesz-
tésérôl szóló 2004-es népszavazás ügyében. Mint mondta, tudomásul veszi, de 
nem ért egyet az MSZP –-- akkori --– elnökének bocsánatkérésével.

Emlékezetes: Gyurcsány Ferencék novemberben a kvótarendszer beveze-
tése melletti aláírásgyûjtésbe kezdtek arra hivatkozva, hogy egy felmérés 
szerint a magyarok 74 százaléka egyetért a migránsok kötelezô betelepítésével. 
A párt akkor úgy tervezte, hogy az ország 83 pontján karácsonyig gyûjtik a 
szignókat, végül pedig „aláírások százezreit szeretnék bemutatni”. A párizsi 
terrorcselekmények után a DK átmenetileg felfüggesztette akcióját, majd 
csendben végleg kihátrált mögüle.

–-- Tekintettel arra, hogy a kormány ez ügyben az európai bírósághoz fordul, 
a DK úgy döntött, hogy megvárja a bírósági döntést. A DK ugyanakkor termé-
szetesen kiáll a kvótarendszer mellett, ahogy azt az EU vezetô államai teszik --
– mondta akkor lapunknak Gréczy Zsolt. A párt szóvivôje tagadta, hogy dön-
tésükben szerepet játszott volna Gyurcsány Ferenc beismerése, miszerint a 
tagságának nagy része sem ért egyet a kvótákkal. A volt miniszterelnök egy 
szombathelyi fórumon ugyanis arról beszélt, hogy akkor sem változtat a beván-
dorlással kapcsolatos, a menekültek befogadását pártoló álláspontján, ha a 
magyarok, sôt saját pártja tagjainak többsége nem ért egyet vele.

Úgy fogalmazott, nem lesz „harminc ezüstpénzért a politika Júdása”.
Arra hivatkozva, hogy Magyarországot úgymond az Európai Unióban tartsa, 

a Bajnai Gordon alapította Együtt is aláírásokat gyûjt két kérdésben: a 
népszavazások erôszakos megakadályozása és az Európa elleni gyûlöletkeltés 
ellen. Szigetvári Viktor tájékoztatása szerint Budapesten átlagosan 5-8 
helyszínen, vidéken a megyei jogú városokban és egyes járási központokban 
eddig több mint ötezer aláírást szedtek össze. Arra a kérdésünkre, hogy akció-
jukat meddig folytatják, az Együtt elnöke úgy fogalmazott: mivel Orbán Viktor 
az EU ellen politizál, sokáig. Hozzátette: minél több Európa-párti emberhez el 
kívánnak jutni.

A Szovjetunióba hurcoltak 
központi emlékmûvének 

felállítását szorgalmazzák
A Szovjetunióba hurcoltak központi emlékmûvének felállítását szorgal-

mazták azok a túlélôk, történészek, közéleti szereplôk, akik a Gulág Programi-
roda által szervezett megbeszélésen vettek részt az Emberi Erôforrások Mi-
nisztériumának (Emmi) háttérintézményében.

Kovács Emôke történész a Gulág-emlékév szakmai vezetôje hangsúlyozta 
annak fontosságát, hogy a magyar emlékezetpolitikán belül a Gulág elnyerje 
méltó helyét. Emlékeztetett arra, hogy a második világháború végén összesen 
mintegy nyolcszázezer magyart hurcoltak a Szovjetunióba, akik közül kétszáz-
ezren meghaltak.

Horváth Attila egyetemi docens, jogtörténész kiemelte: fontos, hogy az 
emlékmû mindenkihez szóljon, minél többen értsék üzenetét. Tudatosítani kell 
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a hazai és a nemzetközi köztudatban, milyen súlyú nemzetközi jogba ütközô 
bûncselekményeket követtek el a magyarok ellen a második világháború 
végén.

Rajcsányi Gellért, a Mandiner fôszerkesztô-helyettese azt hangsúlyozta: 
központi emlékmû természetesen kell, de a valódi kérdések ezután jönnek. A 
közterületek ugyanis túlterheltek, egymást követô kormányok „egymással 
feleselô” szobrokat állítottak. Fontos lenne, hogy ne a napi érdekek vezéreljék 
ezt az emlékmûállítást, és minôségi alkotás jöjjön létre, amely a valós, 
mítoszoktól megtisztított történetre irányítja a figyelmet.

A fiatalabb generációhoz tartozó újságíró arra is figyelmeztetett, hogy 
figyelembe kell venni, a mai tizenévesekhez miként juttathatók el azok az 
információk, melyeket tíz-tizenöt éve még a nyomtatott sajtóból, könyvekbôl 
ismertek meg az emberek.

A személyes elbeszélést, a családon belüli ismeretátadást semmi nem helyet-
tesítheti --- jegyezte meg Rajcsányi Gellért, akinek a nagymamája több mint két 
évet töltött szovjetunióbeli kényszermunkán.

Galgóczy Árpád költô, mûfordító, gulág-túlélô hangsúlyozta: feltétlenül 
szükség van központi emlékmûre, és fontos a helyszín megfelelô megválasztá-
sa.

Romics Imre Semmelweis-díjas orvosprofesszor szintén a központi em-
lékmû fontosságát emelte ki, és arra is figyelmeztetett: a nyolcszázezer elhur-
colt egy része kárpátaljai, felvidéki volt. Ezzel kapcsolatban Kovács Emôke
elmondta: a Gulág-emlékévben a határon túl is létesülnek emlékhelyek.

Kô András közíró, újságíró szerint elszomorító, ahogy a médiában 
megjelenik 1956 vagy a gulágra hurcoltak története, emlékezete. A szív azt 
diktálja, hogy a Szabadság téren legyen, az ész viszont azt, hogy ne --- jegyezte 
meg az újságíró a leendô emlékmû helyével kapcsolatban.

Pregitzer Fruzsina színész, akinek édesapja nyolc év után térhetett haza a 
gulágról, szintén a központi emlékmû fontosságát hangsúlyozta, hogy legyen 
egy hely, ahol az elhurcoltak, elhunytak emléke elôtt mindenki leróhatja ke-
gyeletét.

Az Emmi rendezvénysorozata része annak a nyilvános társadalmi vitának, 
amely elôkészíti a 2017 februárjáig tartó Gulág-emlékév végére megépítendô 
emlékmûvel kapcsolatos döntéseket.

Élnek a normakontrollal 
az államfôk

Sólyom László kérte a legtöbb alkotmánybírósági normakontrollt, és ô 
küldte vissza a legtöbb törvényt az Országgyûlésnek a rendszerváltás utáni 
köztársasági elnökök közül –- derül ki összeállításunkból.

A jegybankot és a postát érintô jogszabályoknál a minap immár harmadszor 
élt azzal a törvényi lehetôségével Áder János, hogy egy az Országgyûlés által 
elfogadott törvényt elôzetes normakontrollra küldjön az Alkotmánybírósághoz 
(AB). Az államfô 2015 májusában a földvagyonról szóló törvénnyel tette ugyan-
ezt, 2012 decemberében pedig a választási eljárási törvényrôl kért alkotmány-
bírósági ellenôrzést. Ennél sokkal többször küldött vissza törvényt az Ország-
gyûlésnek, az elmúlt négy évben huszonkét esetben volt erre példa. Legutóbb 
tavaly júniusban a Magyar Fejlesztési Bankról szóló törvény módosítását 
„dobta vissza”, legelôször 2012 nyarán a járásokról szóló, valamint a jogrendszer 
egyszerûsítését célzó deregulációs törvényt. Elôdje, Schmitt Pál egyetlen jog-
szabályt sem küldött vissza a parlamentnek 2012 és 2014 között, ahogy arra sem 
volt példa, hogy normakontrollt kért volna. A 2005 és 2010 között az államfôi 
posztot betöltô –-- korábban alkotmánybíró –-- Sólyom László ezzel szemben 
rekordernek számít a sorban, öt év alatt tizenhét esetben fordult az AB-hez, 
emellett harmincegyszer küldött vissza valamilyen jogszabályt a törvényhozás-
nak. Volt olyan év (2009), amikor tizenháromszor tette ezt meg. 

Mádl Ferenc is többször élt a lehetôséggel 2005 és 2010 között. Bár ô csak 
hat esetben kérte egy jogszabály megfontolását az Országgyûléstôl, tizenhárom-
szor az AB-hez fordult. Érdekesség, hogy a mandátuma lejárta elôtti hónapok-
ban ezt négyszer is megtette. Az 1990-tôl tíz éven át a köztársasági elnöki 
funkciót betöltô Göncz Árpád csak két esetben küldött vissza törvényt, de 
nyolcszor fordult az AB-hez. Ô volt viszont az egyetlen, aki maga is kezdemé-
nyezett törvényt, indítványozva a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport 
elleni gyûlöletre uszítás bûncselekménnyé nyilvánítását.
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Nagyheti színes
Isten szolgája világi ügyekben sem jö-

het zavarba. Egy mátészalkai lelkész a 
napokban mobiltelefonos felvétellel 
buktatott le egy templomi betörôt, noha 
ilyesmit nem tanítottak a teológián. Tör-
tént, hogy a tetten ért garázda, hóna alatt 
a perselypénzzel, már nagyban mászott 
kifelé a megrongált ajtón, amikor pech-
jére az éppen arra járó lelkész megpil-
lantotta. Képzeljük el a pillanatot! Egyik 
oldalon a rajtakapott, fél testével az ajtó-
pozdorják közt szuszogó, kászálódó la-
tor, a másikon az épületbe igyekvô, 
meglepett tiszteletes… Mi van ilyenkor? 
A haramia elsô reflexe nem vitás, eltûn-
ni mielôbb (ezt nyilván bele is kalkulálta 
az akció elôtt). De mi a lelkészé? Az ilyen 
pillanatokra nincs bibliai útravaló, oda-
föntrôl jött intelem. Improvizálni kell. 
Lelkészünkbôl elôjött a tettek embere: 
elôkapta világi énjét –- a mobiltelefonját 
–-, és mielôtt elszaladt volna az istentelen 
zsivány, megörökítette ôt az utókornak.

És még mondják, hogy az egyház el-
szakadt a világi gyakorlattól! Kell-e 
ennél ékesebb hívó szó a templomba já-
ráshoz, kivált ilyentájt, nagyhéten? Bi-
zony mondom néktek, szemünket az 
ilyen példákra vessük! (Ki ne maradjon 
a történet színes része! A fénykép alap-
ján utóbb fülön csípett zughívô saját el-
mondása szerint azzal indult a tem-
plomba, hogy a tiszteletes elôtt megfo-
gadja, többé nem iszik; közben azonban 
meggondolta magát, és a perselypénz 
mellett döntött. Gyarló az ember, hát 
még a hitvány…) Hogy aztán kap-e 
valami rendôri elismerést, oklevelet a 
talpraesett lelkész, arról egyelôre nem 
tudni. Én mindenesetre gratulálok neki. 
Oltári volt.

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

Megkésett köszönetek
Év eleji elsô számunkban, mely-

ben biztosítottuk olvasóinkat a lap 
további folyamatos megjelenésérôl, 
futólag köszönetünket is megem-
litettük újságunk támogatóinak, a 
felül fizetô elôfizetôknek és ter-
mészetesen a segítségünkre sietô 
Bethlen Gábor Alapítványnak.
Azóta eltelt negyedév heti gondjai 

érzékelhetöbbé tették az Alapítvány 
támogatásának szükségességét, se-
gítségük nemcsak anyagiakban 
mérhetô értékét.
A megkésett köszönettel a korábbi 

köszönet futólagosságát szeretnénk 
kiigazítani és ugyanakkor megkö-
szönni a hazai illetékesek figyelmét, 
az Ausztráliai Magyar Szövetség és 
a Viktóriai Magyar Tanács hathatós 
közbejárását.
Illô megemlitenünk és megkö-

szönnünk a Kaszinó (Sydney) 400 
dolláros támogatását valamint azt, 
hogy több tucatnyi azon elôfizetôink 
száma, akik 50, 100, 200, és 300!! 
dolláros túlfizetéssel fejezték ki 
lapunk iránti ragaszkodásukat. 

Márffy Attila
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„Európa újratervezéséhez 
szakítani kell a politikai 

korrektséggel, vagyis végre 
vitázni kell a valóban fontos 

kérdéseinkrôl”

Ma már bebizonyosodott Európában, 
hogy hazánk nemcsak a migránsválság 
kezelésére adott helyes választ, hanem 
a kormány teljes politikája kezd példa-
értékû lenni –-- mondja Gyürk And-
rás, a Fidesz európai parlamenti de-
legációvezetôje.

–-- Strasbourgi irodájának számozása 
az Európai Parlament kilencedik eme-
letén a 007-et kapta. Hangzott már el 
olyan kollegiális utalás, hogy az ön 
megbízatása a Fidesz EP-delegáció-
jának élén bizony felér egy embert 
próbáló feladatokban is helytállni 
kénytelen James Bond-szereppel?

–-- Ôszintén szólva, még eszembe se 
jutott, hogy ezt a párhuzamot felál-
lítsam. Talán azért sem, mert a mi 
küldetésünknek itt a legkevésbé sincs 
titkos jellege. Nyílt sisakkal küzdünk. 
A nemzeti érdek védelmében vívott 
harcunk ugyanakkor új karaktert öl-
tött 2010 után, amikor kormányra ke-
rültünk. 2004 óta dolgozom itt az EP-
ben, az elsô években még ellenzékben, 
2010-tôl azonban kormánypárti képvi-
selôként. Alighogy 2010-ben a kor-
mányváltás odahaza bekövetkezett, a 
legélesebb támadásokkal kellett szem-
benéznünk. Emlékszünk még a média-
törvénnyel kapcsolatos csatározásokra 
vagy az alkotmánnyal összefüggô tá-
madásokra. Most a migrációval kap-
csolatos álláspontunk az, ami már egy 
éve a támadások kereszttüzében áll. 
Ezzel szemben kell nekünk a leghatá-
rozottabban kiállva képviselni a nem-
zeti érdeket. Ez a mi feladatunk itt.

–-- Mennyiben változott ez a Magyar-
ország-kép az elmúlt tizenkét évben?

---- Ebben a folyamatban a 2010-es 
választás meghatározó változást ho-
zott. Azt megelôzôen egy mindenben 
megfelelni vágyó, a nemzeti érdekeket 
az elsô rezdülésre föladni hajlandó, 
 llandóan az igazodás lehetôségét ke-
resô kormányzata volt az országnak, 
ami persze bizonyos körökben elisme-
rést váltott ki Brüsszelben. 2010 után 
alapvetôen változott meg a megítélé-
sünk, amikor itthon olyan kormány 
került pozícióba, amelyik ügyrôl ügy-
re és következetesen állt ki a nemzeti 
érdek mellett. Elôször csak megle-
pôdtek, de ez hamar átváltott elkese-
redett, dühös támadásba azok részérôl, 
akik ahhoz voltak hozzászokva, hogy 
mi mindenben csak bólogató Jánosok 
vagyunk. És igen, ez megváltoztatta az 
orsz ág megítélését.

--- Itt érdemes megemlíteni a két uni-
ós központban, Brüsszelben és Stras-
bourgban kialakult Orbán Viktor-
képet is. Ma miként tekintenek mi-
niszterelnökünkre?

--- Egy év alatt a napnál világosabb 
lett, hogy mindaz, amit a migrációról 
mondtunk, helyes, és hogy ha az unió 
egy évvel ezelôtt lépett volna arra az 
útra, amire még most is csak nagyon 
bizonytalanul teszi rá a lábát, akkor 
pontosan egymillió bevándorlóval len-
ne kevesebb a földjén. És az, hogy 
ebben a kérdésben –-- ezt nyíltan azért 
nagyon kevesen mondják ki, de a fo-
lyosókon, a liftekben, a háttérbeszélge-
téseken most már azért szinte minden-
ki –-- bebizonyosodott az igazunk, azt 
eredményezi, hogy egyre többen gon-
dolkodnak el az egyéb ügyekben kép-
viselt nézeteink relevanciáján is. Ez 
egy olyan ügy, amelyen keresztül be-
bizonyosodott a nagy többség számára 
a politikánk helyessége az elmúlt egy 
esztendôben. Ez pedig alapvetôen ala-
kítja a miniszterelnök és hazánk 
megítélését is.

–-- Nagyjából az uniós közbeszédet is 
megváltoztatta a migráció. Nem sok-

kal korábban még a kétsebességes 
meg a multikulturális Európáról be-
széltünk, ma minden errôl az emberá-
radatról szól.

--- A migráció nem oka a most zajló 
változásnak, inkább csak tünete. A va-
lódi ok Európa identitásválsága. Ami-
kor a háborút követôen az európai kö-
zösséget kereszténydemokrata alapító 
atyái létrehozták, volt két kézzelfog-
ható ígéretük: a jólét és a biztonság, de 
az építmény alapjául egy idea szolgált: 
a keresztény civilizációs hagyomány. 
Ez az az alapzat, amely a ’60-as évektôl 
folyamatosan erodál dott. Mindez csak 
keveseknek tûnt fel addig, amíg a mig-
rációs válság ki nem kezdte a bizton-
ság, a gazdasági válság pedig a jólét 
ígéretét. Most azonban mindenki érzi, 
kicsúszott a lábunk alól a talaj. Ez az 
identitásválság, amitôl Európa szen-
ved. A migráci s válság és a gazdasági 
válság pusztán nyilvánvalóvá teszi 
ezt.

–-- Mi történt ezekkel az alapokkal, 
hova tûntek el?

--- Fölváltotta ôket a liberális dogmák 
hazugsága. A ’60-as évektôl kezdve e 
dogmák eluralták az egyetemeket, az 
oktatási intézményeket, a mé diát és 
aztán a pártokat is. Aztán a kilencvenes 
években az említett dogmák követôi 
gyôzelmet is hirdettek, a politológus 
Francis Fukuyama pedig bejelentette 
és megírta elhíresült könyvében, hogy 
„a történelem véget ért”, s ezzel együtt 
bekövetkezik minden világok legjobbi-
ka, a liberális demokrácia, ami az 
egész világon szétterjed majd, az eu-
rópai nemzeti identitások pedig felol-
dódnak majd egy új szuperállamban.

–-- Ha megroggyant az épület, akkor 
viszont menekülni kell. Melyik a 
helyes irány?

–-- Meg kell l átnunk a mostani vál-
ságban az esélyt az újratervezésre. A 
válság eredményeképpen Európa el-
juthat oda, hogy végre szakít a politi-
kai korrektséggel, amely nem jelentett 
egyebet, mint a tilalmát a valóban fon-
tos kérdésekrôl való vitáknak. A poli-
tikai korrektsé g helyett a józan ész 
útjára léphet, ahol bekövetkezhet az 
európai újratervezés. Persze lehet, 
hogy ez csupán vágyvezérelt gondol-
kodás a részemrôl, mert ilyenkor 
eszembe jut, hogy az iráni elnök láto-
gatásakor a szocialista miniszterelnök 
Rómában letakartatta Vénusz szobrát, 
hogy ne hozza zavarba vendégét, tehát 
lehet, hogy még korai lenne azt állítani, 
hogy vége van a politikai korrektség 
korszakának, de az biztos, hogy a bilin-
csei repedeznek. Mindez számunkra, 
akiket a józan ész vezet, esélyt jelent. 
Nagy kérdés persze, hogy fogunk-e 
tudni ezzel az eséllyel élni, vannak-e 
szövetségesek, akik hajlandók együtt 
gondolkodni az európai újratervezésen, 
és hogy mi lesz Magyarország szerepe 
ebben a folyamatban.

–-- Mi lehet a szerepünk?
–-- Én abban bízom, hogy kovászai 

lehetünk egy ilyen változásnak, persze 
tudnunk kell a helyünket…

–-- …pedig annyira utáltak bennünket 
nemrég.

–-- Igen, igen. Ezért mondom, hogy 
tudnunk kell a helyünket, kik vagyunk, 

mekkorák vagyunk. Ebben a házban 
ez tiszta matematika: 21-en vagyunk a 
több mint 750 képviselôbôl, és ebbôl a 
21 magyar sem gondolkodik egyfor-
mán. De van egy nagyon nagy ver-
senyelônyünk nekünk, magyaroknak, 
ez pedig az, hogy mi egy évtizede már 
együtt gondolkodunk ezekrôl a kérdé-
sekrôl. Én a polgári körök mozgal-
mának kezdet hez vezetem vissza ezt a 
dolgot, amikor úgy döntöttünk, hogy 
szakítunk a politikai korrektséggel. 
Nem volt könnyû, de sikerült elérni, 
hogy a nemzeti oldal tíz éve vitatkozzék 
nyíltan, bátran olyan kérdésekrôl, 
amelyek Európában a szônyeg alá 
vannak söpörve: a családok felkarolása 
és alkotmányos védelme, a foglalko-
zás- és nemzetpolitikánk, a köztehervi-
selés kérdései. Legutóbbi vitánk a biz-
tonság és a migráció kérdésérôl szólt. 
Azt mondtuk, hogy igenis, a nemzeti 
szuverenitás alapvetô feltétele a hatá-
rok megvédésének képessége és a 
döntés joga arról, hogy kikkel akarunk 
együtt élni. Ezekben a kérdésekben 
tehát nekünk nemcsak kiforrott állás-
pontunk van, amelyhez a társadalom 
többségének a támogatását megsze-
reztük, hanem már eredményes kor-
mányzati gyakorlattal is rendelke-
zünk.

–-- Fukuyamához visszatérve… Eljut-
hatunk oda, hogy „a történelem vége” 
után elérkezzen a liberalizmus vége 
is?

–-- Egyelôre jussunk el oda, hogy a 
józan ész talaján állva lehessen vitat-
kozni ezekrôl a kérdésekrôl. Aztán 
hogy ennek az lesz-e az eredménye, 
hogy végre lehet jelzô nélküli demok-
ráciáról is beszélni, azt egyelôre csak 
remélni tudom. De szerintem nemcsak 
az fontos, hogy milyen kérdésekrôl 
vitatkoztunk, hanem az is, hogy milyen 
módon tettük ezt. Mert abban is példát 
mutattunk Európ nak, hogy elkötelezett 
demokrataként folytattuk le ezeket a 
vitákat. Nem zárt szalonokban, négy 
fal között, hanem a polgári körök moz-
galmával, békemenetek segítségével, 

nemzeti konzultációkon milliónyi pol-
gárt bevonva. Errôl szól a mostani ja-
vaslatunk is, ami a kvótáról való nép-
szavazást illeti. Ebben a kérdésben 
nem lehet csak az elitnek véleményt 
nyilvánítani. Ez olyan, az egész kon-
tinens sorsát, civilizációnk jövôjét 
meghatározó jelentôségû kérdés, 
amelyben oda kell fordulni az embe-
rekhez és meg kell adni nekik a lehetô-
séget arra, hogy véleményt nyilvánít-
sanak. Ôszintén kíváncsi vagyok arra, 
merik-e mások is követni a példánkat 
Európában.

–-- A mondataiból úgy értelmezem, 
hogy továbbra is az Európai Unió 
fennmaradásában gondolkodik.

–-- Az európai népek egymásra utal-
tak, szükség van arra, hogy együttmû-
ködjenek egymással. Nem gondolom 
azt, hogy ennek egy olyan unió irányá-
ba kellene eltolódni, mint amilyen az 
Amerikai Egyesült Államok. Sokan 
vannak ma Brüsszelben, akik azt re-
mélik, hogy ez a válságból kifelé ve-
zetô út. Ez a megközelítés azonban 
csak mélyebbre sodor bennünket a 
válságban. Új erôt nem ebbôl, hanem 
az alapokból kell nyernünk. A mi 
civilizációnk alapjait a római jog, a gö-
rög filozófia, a keresztény morál és a 
nemzeti hagyományaink jelentik.

Ahogy Konrad Adenauer és Robert 
Schuman, az alapító atyák tették.

–-- Igen, ma itt már kevesen idézik 
Schumannak azt a gondolatát, hogy 
„Európa keresztény lesz vagy nem 
lesz”. Mi elmondjuk idôrôl idôre, per-
sze azt is hozzátesszük, amit Antall 
József mondott, hogy Európában az 
ateista is keresztény –-- tehát civilizá-
ciós értelemben gondolunk ilyenkor a 
kereszténységre. Ezekkel az alapokkal 
szakítani, gyökértelenné válni ered-
ményezi azt a típusú válságot és sod-
ródást, amiben ma Európa van. Én 
hiszek Európában. Ez a kontinens va-
laha nagy, sikeres és gazdag volt. Ha 
megnézzük, mi tette ilyenné, a már 
említett alapokhoz jutunk el. Csak 
erre építve lehet ezt az ötszázmilliós 
kontinenst újra felemelni.

–-- És mi lesz, ha ötszázhetvenötmilliós 
lesz? Gondolok itt a nagyon erôltetett 
török csatlakozásra.

–-- Én kifejezetten ôrültségnek látom 
azt, ami most migrációs ügyben meg-
oldás címén zajlik. Egy évet kellett 
várni arra, hogy végre valaki ki merje 
mondani Brüsszelben: ne gyertek, 
nem tudunk több embert befogadni. 

Az Európai Tan cs lengyel elnökének, 
Donald Tusknak erre a józan monda-
tára azonban rögtön érkezik a német 
kancellár újabb javaslata, amely száz-
ezrek áttelepítését javasolja Törökor-
szágból Európába. Ez ésszerûtlen, 
jogszerûtlen és veszélyes.

–-- És a török zsarolás?
–-- Egy évvel ezelôtt ebben a házban 

még mindenki egyetértett abban, 
hogy Törökország éretlen az EU-
csatlakozásra, hogy a vízum megadása 
számukra szóba nem jöhet. Miközben 
alapvetôen semmi nem változott a tö-
rök felkészültséget illetôen, ma ennek 
az ellenkezôje szerepel a német for-
gatókönyvekben.

–-- Hol fogunk tartani egy év múlva? 
Lesz még egymillió ember, vagy most 
már sikerül azért konzekvensebb utat 
járni ez ügyben?

--- Amennyiben nem gyôzedelmes-
kedik a Tusk-féle megközelítés, és 
nem fogadják el azt, amit mi m r egy 
éve mondunk, akkor semmi okát nem 
látom annak, hogy ez az áradat meg-
álljon. Egyébként meggyôzôdésem, 
hogy történelmi távlatban értelmezen-
dô ez a folyamat. Nem menekültekrôl 
és nem bevándorlókról kell beszél-
nünk, hanem népvándorlásról. Az 
ENSZ elôrejelzései szerint 2050-re a 
Föld mai 7,3 milliárdos népessége 9,7 
milliárdra fog nôni. E növekedés el-
oszlása korántsem lesz egyenletes. 
Afrika népessége 1,3 milliárd fôvel 
emelkedik, Ázsiáé közel egymilliárd-
dal, Európa népessége viszont csök-
kenni fog mintegy harmincmillió fô-
vel. Ez azt jelenti, hogy egyre növekvô 
nyomással kell majd szembenézni a 
kontinensnek déli és keleti irányból. 
Ha pedig ehhez hozzávesszük a klí-
maváltozás hatására bekövetkezô vál-
tozásokat, akkor nyilvánvalóvá válik, 
hogy fenntarthatatlan az álláspont, 
amely egész mostanáig a hivatalos li-
berális megközelítés volt, miszerint 
mindenki szabadon dönthet arról, 
hogy a jobb élet reményében hova 
szeretne költözni. Történelmi lépték-
ben pillanatok alatt szûnhet meg az a 
bizonyos jobb élet ezen a kontinensen, 
aminek a reményében milliók, tízmil-
liók útra kelnek. Megszûnik a jobb élet 
számukra is, mert fenntarthatatlan 
lesz, és miattuk megszûnik az európai 
ôslakosok, azaz a mi számunkra is.

Kristály Lehel
(Magyar Hírlap)

Egy asszony két gyereket cipel, egy harmadikat vezet, mezítláb gyalogol. 
Társaságában 7 férfi, zsebrevágott kézzel. Segít neki valamelyikük????

Akkor miért kéne nekünk segíteni ezeket a migránsokat?
Hogyan tudnák megérteni ezek a férfiak a nôk helyét a mi társadalmunkban? 
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Simonffy András: Rozsdaôsz (részlet)

Golyózáporban a 
Kossuth téren 

Valaki megkínált cigarettával, éppen 
rágyújtottam. Életem második ciga-
rettája volt.

–-- Nyugodj meg, fiú –-- mondta 
vigasztalólag ez a cigarettás hang. 
Hiszen én nyugodt vagyok, gondoltam. 
S ahogy emeltem a karom, hogy sluk-
koljak, éreztem, hogy valami csüng 
rajtam. Egy nejlonharisnya volt, ben-
ne egy fityegô, nôi lábfej. És én tetôtôl 
talpig merô vér.

Kintrôl még akkor is elszórt fegyver-
ropogás hallatszott, de már csak annyi 
volt, mint a villamosok kerekeinek csi-
korgása a kanyarban, békeidôben. 
Újabb mentôk érkeztek, ôk az épület 
fedezékébôl halált megvetô bátorság-
gal rohangáltak ki, a sebesültekért. 
Akin nem lehetett már segíteni, azt a 
hordágyról oldalt legurították a kapu-
aljba. Minket, épen maradt embereket 
arra kértek, hogy csengessünk be az 
épület lakásaiba, ki hajlandó arra, 
hogy elsôsegélyhelyet nyújtson a se-
besülteknek. Apával elindultunk. A 
harisnyás lábat akkor már letettem az 
egyik halottra, és a konyhában meg 
tudtam mosakodni. Az épülettömb bel-
sejébe nyíló nagy, gangos udvara volt 
az épületnek. Többen is járták sorra a 
lakásokat. Volt, aki ki sem nyitotta, 
csak kikukucskált a likon át, mások 
szitkozódtak az ajtórésbôl: „Tûnés in-
nen, piszkos ellenforradalmárok, bri-
gantik!”, volt, aki rendôrrel fenyegetô-
zött. A legszebb ez volt: „A maguk vére 
nem mocskolhatja be az én lakáso-
mat.”

–-- Vajon az ilyet honnan szalajtották? 
–-- töprengett Apa.

De volt egy ember, mindjárt az elsô 
emeleten, akinek a lépcsôházból nyílt 
az ajtaja, s ez az ember az egész laká-
sát a sebesültek és a mentôorvosok 
rendelkezésére bocsátotta. Ügyvéd, 
dr. Holló Ottónak hívják. Nagy, 
fehér lepedôket terített az ágyakra, ott 
pihenhettek a várakozó sebesültek, az 
íróasztalát pedig lerámolta, s azon 
folytak a gyors, életmentô operációk.

Az elôszobában komor arcú emberek 
álldogáltak magukba mélyedve; ke-
mény elszántság és konok gyûlölet ér-
lelôdhetett bennük gyilkosaink, zsar-

nokaink ellen. Nem szóltak, csak 
csendben hallgattak, s merôn néztek le 
a földre. A szobában lévôket megkér-
ték, hogy menjenek ki egy kicsit, mert 
egy nô haslövést kapott, le kell vetkôz-
tetni. Mi is kitûntünk az elôszobába 
Apával.

Ott egy húszéves nô mutatta fel té-
pett válltömését, golyó ment rajta ke-
resztül. Szerencséje volt. De az öccse 
ottmaradt. A lépcsôkön és lent, a kony-
hában is vérzô sebesülteket kötöztek. 
Jajszó nélkül tûrték a kezelést.

Halott nôt vittek le hordágyon. Mel-
lettünk, az elôszobában egy férfi fel-
sóhajtott.

–-- Ismerôse talán? –-- kérdeztük.
–-- A feleségem… Volt.
Hallgattunk. Egy fiatal lánynak 

könny szemerkélt a szemébôl. A lép-
csôházban támasztotta a falat.

–-- Megsebesült valakije? –-- kérdez-
ték tôle aggódva idegenek.

–-- Nem. Meghalt – pityeregte. –-- Az 
apám és a nôvérem.

A szobából, ahol a haslövéses nôt kö-
tözték, hirtelen izgatott hangok hallat-
szottak, majd az egyik mentôorvos, 
kissé megnyitva az ajtót, kiszólt: --– 
Lemondott Gerô!

Szájról szájra, futótûzként terjedt a 
hír, végigrohant a ház menekültjein: 
Lemondott Gerô! Lemondott Gerô! 
Hát mégis érdemes volt… Gyôztünk! 
De mennyi áldozatot követelt, hány 
igaz magyar embernek kellett meghal-
nia ahhoz, hogy egy szovjet állampol-
gár bejelentse végre lemondását Ma-
gyarországon.

–-- Eredj, vidd meg a hírt a haldoklók-
nak!

Gerô kaján majomképére gondoltam, 
és már küldeni sem kellett.

A kapualjban már vagy húsz halott, 
halomra rakva.

A téren, a kettes villamos megállója 
mögött, annak a földhányásnak az in-
nensô oldalán, a földalattinak valami 
szellôzô- vagy szerelônyílása volt, még 
három sorban lapultak az emberek. 
Még mindig lônének?

Megnéztem az órámat: fél kettôkor 
jött Gerô lemondásának híre. Ezek 
még mindig ott guggolnak. Igaz, mi 

sem mertünk mozdulni sokáig.Átro-
hantam az úton, a síneken, megráztam 
a válluk: „Lemondott Gerô!” De egyik 
sem örült a hírnek. Mind halott volt. 
Hátulról, az Akadémia utca felôli 
ÁVH-s sorfal golyói végeztek velük. 
Csak ott harmincnyolc ember feküdt. 
Vérük a fû alatt a kettes villamos ár-
kos sínjébe folyt –-- furcsa módon nem 
a Duna, hanem –-- a tér belseje felé.

Eliszonyodva rohantam vissza. Az 
úttesten felnyögött egy jó ötvenes fér-
fi, mintha holtából akarná felemelni a 
fejét. –-- Lemondott Gerô! –--- hajoltam 
az arcába.

–-- Végre –-- sóhajtotta és meghalt.
–-- Mind, mind halott –-- mondtam 

Apának, aki már a kapuban várt. Rám 
nem volt már szükség, a rohangászó 
mentôsök is azzal vigasztalták a re-
ménytelen eseteket: „Lemondott Ge-
rô!”, és rohantak tovább, hátha ment-
hetô életre lelnek. Távolabbról újra 
lövések hallatszottak.

Az 1956-os események 
feltáratlan dokumentumait 

kezdik kutatni
Vannak még titkos, feltáratlan dokumentumai az 1956-os forradalom és 

szabadságharc eseményeinek, ezeket most elkezdik kutatni és hozzáférhetôvé 
tenni –-- közölte Bogyay Katalin ENSZ-nagykövet kedden a Kossuth Rádió 

180 perc címû mûsorában.

Az ENSZ-nagykövet az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 

alkalmából tartott emlékévvel kapcsolatban arról beszélt: több mint egy éve 

dolgoznak azon, hogy kutathatóvá váljanak az akták, amelyek létezésérôl sokan 

nem tudnak, még a történészek közül sem.

A dokumentumokat több kategóriára lehet osztani –-- mondta. Egy részük 

valójában nem titkos, ez a csoport azonban annyira sok iratot tartalmaz, hogy 

átláthatatlan, ezért rendet kellene tenni közöttük. Vannak ugyanakkor bizalmas 

és szigorúan bizalmas akták is. A hét doboznyi, négyszáz dokumentumot magá-

ban foglaló irathalmaz kutatására nemrég adott engedélyt az ENSZ politikai 

ügyekért felelôs fôtitkárhelyettese, aki azt kéri, hogy tegyék rendbe az aktákat, 

és vizsgálják meg, miként lehetne digitalizálni és hozzáférhetôvé tenni azokat.

Bogyay Katalin elmondta, hogy a dokumentumok egy részét mindenki számá-
ra elérhetôvé teszik, bizonyos iratokat azonban csupán a történészek kutathat-
nak majd.

Mert kötelezô emlékezni a múltra, 
hogy jobban megérthessük a jelent, 
és készülôdhessünk a jövôre.

Öt nappal a forradalom kitörése elôtt, 
1956. október 18-án –-- ennek most 
közel hatvan esztendeje –-- a budapesti 
Kábel- és Sodronygyár üzemi 
pártszervezete aktívaértekezletet 
tartott, amelyre meghívta Marosán 
Györgyöt, a Központi Vezetôség tag-
ját. A gyár párttitkára azt mondta: 
„Marosán elvtárs… a prolik magát 
akarják hallani. A gyár felbolygatva, 
tele bajjal, problémával, kérdésekkel, 
amelyre a felsô vezetés nem ad vá-
laszt.” Eredetileg százhúsz kérdést 
(!) írtak össze, a végén negyvenben 
egyeztek meg. 

Lássunk néhányat: 1. Rákosi elvtársat 
felelôsségre kell-e vonni vagy sem, és 
milyen körülmények között? 2. Nagy 
Imre helyzete hogyan fog alakulni, 
milyen funkciót fog betölteni? 3. A 
nyugdíjkérdés a továbbiakban hogyan 
fog kinézni? 4. A budapesti dolgozók 
az utóbbi idôben kifogásolják a kenyér 
minôségét, miért ilyen rossz? 5. A 
Rajk-ügyben a bûnösök felelôsségre 
vonása milyen módon lesz megoldva, 
nyílt tárgyalással a nyilvánosság 
elôtt vagy zárt tárgyalással? 6. Sokan 
felvetették a függetlenség kérdését. 
Ezt összefüggésbe hozzák az elônytelen 
szovjet–magyar kereskedelemmel és 

Örökmécses

Nyakában a forradalmi sál, feje fölött 
Robin Williams az Oscar-díjjal, most 
erre figyel a világ. Mozgás a tetôn: a 
mester éppen visszahúzza az idôt, de a 
visszahúzott idô is rohan. A szokásos 
közhely: a nyüzsgôk lábainál, egy ki-
rakat öblében, egy öreg hajléktalan 
alszik.

A Pesti Srác növésben maradt. Tizen-
három éves lehet, vagy tizennégy, 
nem puska való a kezébe, hanem isko-
latáska. De a szabadság csábító ka-
land, felnôttnek lenni érdekes, nem 
hazamenni izgalmas, az iskola meg 
úgyis be van zárva. Szabadság, függet-
lenség. Volt-e egyese fizikából?

A Pesti Srácnak sok mindent kellett 
volna látnia, amit nem láthatott, és sok 
mindent látott, amit nem kellett volna. 
Látnia kellett volna a Hazáját békében, 
félelem nélkül, diktatúra nélkül. Lát-
nia kellett volna egy vonatjegyet, az-
tán elutazni vele, megnézni a tengert, 
majd visszajönni, mert érdemes és 
lehetséges. Ehelyett látta meghalni a 
másik Pesti Srácot és a Pesti Lányt, 
akinek mindkét nevét tábla ôrzi a fa-
lon. Látta, ahogy az Üllôi utat bebo-
rítják az elszenesedett, alvóbabamére-
tûre zsugorodott orosz tankisták tete-
mei. Az volt az ellenség. Hiszen egy 
tizenhárom-tizennégy éves gyereknek 
már van ellensége egy olyan világban, 
ahol felnôtt férfiak a csecsemôk közt 
is találnak ellenségnek valót. Nincs 
semmi példátlan ebben.

A Pesti Srác mosolyog a mozinépre. 
Nem biztos, hogy annak elôtte volt 
pénze arra, hogy jegyet váltson ide. A 
Pesti Srác proli. A nála már egy kicsit 
is jobb helyzetû pesti srácokra az ap-
juk többnyire rázárta az ajtót, nehogy 
valami ôrültségbe keveredjenek. A 
Pesti Srác melós, 1990 után, amikor 
arra kezdtek hivatkozni, hogy most 

Zelei Miklós

A Pesti Srác
valósulnak meg az álmai, már elvesz-
tette a munkahelyét. A Pesti Srác 
tekintete olyan felhôtlen, mintha azért 
volna itt, hogy megnézze a soros ak-
ciófilmet, nem pedig azért, mert ô 
maga szerepel egy akciófilmben, 
amelynek nem ismeri a forgatóköny-
vét. 

Sör, cigi. Védett, körülbástyázott 
nyugi. Játékgépeiken gyôznek a vesz-
tesek, egy kis öntudatlan Hollywood, 
ahol évfordulónként elhangzik, hogy a 
Pesti Srác nélkül nem állhatnánk ezen 
a sarkon. A kávézó is a Corvin nevet 
viseli, és ha egyszer majd a hentesbolt 
elnevezi magát, bizonyára a Corvin 
mészárszéket fogja választani.

Az új corvinisták nem sokat törôdnek 
a szoborral, az emléktáblával, a ko-
szorúkkal, amelyeket halványan leb-
bentget a szél. A múltnak megvan a 
maga ideje, s az már a múlté. Az új 
corvinisták az emlékalakra rá se nézve 
robognak be a moziba, a sütiropiboltba, 
vagy tûznek el az aluljáró felé. Aki 
arra sem emlékszik, amit éppen most 
csinál, hogyan emlékezhetne arra, 
amit mások tegnap csináltak?

Sûrû, egzotikus élet zajlik itt. Az au-
tók körül csokorárusok tüsténkednek. 
Ha egy jó kocsi leparkol, a virágos 
markokban a telefon láthatatlanul be-
kapcs. A körúton lányokra, fiúkra 
lehet olcsó pénzen szert tenni. Még 
zsengébbekre is, mint a Pesti Srác. Az 
élet, amikor nincs, a legfiatalabbakat 
kezdi fölenni. A szûk utcákban ott 
vannak azok a régi házak, amelyeknek 
ma már dohos, büdös konyháiban a 
forradalmi levesek emelgették a fedô-
ket. A Kisfaludy utcából kifordulva 
megint az alvó hajléktalanba botlok. 
Szabad, független ember. Saját 
szobrától húsz méterre, a Pesti Srác 
hetven felé.

az itt állomásozó szovjet csapatokkal. 
9. A határok megnyitásáról van-e szó? 
19. Mi van Révai József és Erdei-Grúz 
Tibor elvtársakkal, mivel nem látjuk 
ôket sehol sem a közéletben? 23. Mi 
a biztosíték arra, hogy a szocializmus 
most jó úton halad? 29. Helyes lenne-e, 
ha úgy, mint minden országban, nálunk 
is nyilvános lenne a költségvetés? 
32. Külkereskedelmünk deficitjének 
felszámolására és adósságaink 
törlesztésére milyen konkrét intézke-
dések történtek? 39. Szakasits Ár-
pádné természetes halállal vagy a 
szocialista törvényesség megsértése 
következtében halt meg? 40. Vannak-
e még hadifoglyok a Szovjetunióban, 
s ha vannak, akkor miért nem tesz 
annak érdekében a magyar kormány, 
hogy hazatérhessenek?

Elgondolkoztatóan csengenek a mon-
datok annyi évtized távolából is!

Mert kötelezô emlékezni a múltra, 
hogy jobban megérthessük a jelent, 
és készülôdhessünk a jövôre. Az em-
beri természet ugyanis tökéletlen 
szerkezet: csak az egyik része közelít 
a valósághoz, a másik a képze-let 
szüleménye, a harmadik a feledésé. 
Mûködését megváltoztatják a 
vá-gyak, könnyen módosítják a 
hamis vagy pontatlan információk. 
George Santayana 20. századi ame-
rikai filozófus szerint: „Az ember 

emlékezete idôvel annak eszközévé 
válhat, hogy a jelen érdekeivel 
összhangban megváltoztassa és átér-
telmezze a múltat.” Tegyük hozzá, 
hogy: transzformálja a hangsúlyokat. 
Kimondom és leírom: mintha az 
1956-os forradalom fényes napjai is 
halványulnának az idôben! Bizonyság 
a média visszafogottsága, az egykori 
forradalmárok kiszakadása a földi 
világból, vagy a közhelyeket idézô em-
lékezéshullámok, elôadás-variánsok.
Pedig 1956 lámpásainak úgy 

kellene világítaniuk –- amíg világ 
a világ --–, ahogy az örökmécses 
világít az Isten házában. „Isten 
küldi és hívja a fényt, s az remegve 
engedelmeskedik neki –- írja Báruk 
próféta, Jeremiás munkatársa (3, 
33).
Marosán György A tanúk még 

élnek címû könyvében olvashatjuk a 
munkásgyûlésrôl: „…a proli nekem 
hisz. Már egyenesben vagyok... A 
kitörô tapsból tudtam, hogy ma én 
gyôztem, de hogy holnap is gyôzhetek-
e, az nem biztos…” Tizenkét napig 
vesztesnek érezhette magát, aztán 
megint gyôztesnek. De: Simon de 
Beauvoir-nak igaza volt, amikor azt 
állította: „Ha elég hosszú ideig élsz, 
látni fogod, hogy minden gyôzelem 
végül vereséggé változik.” A szomorú 
csak az, hogy túl sokat kellett várnunk 
rá.

Kô András
(Magyar Hírlap)



Az orosz államfô, Vlagyimir Putyin 
múlt heti bejelentése, hogy részlege-
sen kivonja csapatait Szíriából, ugyan-
csak váratlanul érte a nemzetközi 
politika szereplôit. 

Az elemzôk azóta is keresik a lépés 
mozgatórugóit. Putyin nyilatkozata és 
az azóta bekövetkezett fejlemények –- 
a repülôgépek elsô rajának visszaté-
rése oroszországi bázisaikra, a Kreml-
ben szervezett katonai ünnepség, 
amelyen kitüntették a Szíriában szol-
gáltakat –-- mind azt sugallják, Moszk-
va megpróbál pontot tenni a szíriai 
kalandra. Küldetés teljesítve --- van, 
aki ezt olvasta ki Putyin szavaiból. A 
nemzetközi sajtóban mások viszont 
gyanakvással fogadják az orosz „aján-
dékot”, amely szerintük akár mérge-
zett is lehet.

A tavaly szeptember 30-án bejelentett 
orosz szerepvállalást, amelynek 
egyértelmû célja az volt, hogy bom-
bázással segítse a nagy bajban lévô 
Bassár el-Aszad rendszerét, sikerült 
megvalósítani. Öt hónapja a szír kor-
mányerôk 56 fronton harcoltak, és ke-
vés sikert ígértek nekik ezek az össze-
csapások. Mára ez a szám három-négy 
frontszakaszra csökkent. Bassár el-
Aszad hatalma nem forog közvetlen 
veszélyben: a rezsim bástyájának szá-
mító, nagyrészt alavita vallású Latakia 
tartományt megerôsítették. Aleppó 
környékén napról napra szorul a hu-
rok az ellenállók nyaka körül. Ha ezt a 
várost a kormányerôk beveszik, sza-
bad az út az ország keleti felében 
fekvô Rakka felé, amely az Iszlám 
Állam szír fôhadiszállása. Az Aszad-hû 
erôk most Palmüra város visszafogla-
lásáért küzdenek. Az orosz bombázá-
sok –- az öt hónap alatt a SZU–34-esek 
hatezer ilyen támadást hajtottak végre 
–-- kétségtelenül megszilárdították a 
szír rezsim helyzetét.

A bombázások megkezdésével egyi-
dejûleg azt is közölték Moszkvában, 
hogy idôben korlátozottak lesznek 
ezek az akciók. Akkoriban az orosz ve-
zetôk három-négy hónapot emlegettek, 

de természetesen senki nem hitt ne-
kik. Putyinnak a részleges csapatkivo-
nást elrendelô határozatáról a szakér-
tôk szinte mindegyike elismeri, hogy 
rendkívül okos húzás volt. Az októberi 
elsô reagálások közül számos felhívta 
arra a veszélyre a figyelmet, hogy 
Oroszország belesüllyedhet a szír si-
vatagba. Az 1979–1989 közti idôszak, 
az afganisztáni háború rémképe kísér-
tett.

A jelenlegi húzással Putyin elkerülte 
az afgán csapdát, amikor a Szovjetunió 
egyre mélyebbre süllyedt a mocsárba. 
Ráadásul nyitva hagyta az ajtót arra 
az esetre, ha esetleg mégis segíteni 
kell damaszkuszi barátainak. Moszkva 
a szíriai Tartuszt, az egyetlen külföldi 
orosz hadikikötô-bázisát, amely jelen-
tôsen növeli súlyát a Földközi-tenger 
ügyeiben, természetesen fenntartja. 
Csakúgy, mint a Hmeimim mellett 
lévô légierô-támaszpontját. Bármikor 
bevethetô az a fejlett rakétarendszer, 
az S–400-as, amelynek az a feladata, 
hogy biztosítsa ezek zavartalan mûkö-
dését.

Eddig lesajnált szerep jutott az oro-
szoknak, ma már egészen másképp 
néznek rájuk. Moszkvát már az Egye-
sült Államokkal egyenrangú szereplô-
nek kell tekinteni a térségben. Ma már 
senki se kívánja bárminemû béke-
tárgyalás elôfeltételének Aszad elnök 
távozását.

A jól értesültek szerint a meglepe-
tésszerû moszkvai bejelentést igen-
csak elôidézte az a meg nem értés, 
amely Putyin és Aszad között kialakult. 
A katonai sikerektôl kissé megrészege-
dett damaszkuszi vezetô a közelmúlt-
ban már arról beszélt, hogy Szíria tel-
jes megtisztításáig folytatják a harcot. 
Majd a külügyminisztere szerint „vö-
rös vonal” védi Aszad jövôbeni sorsát. 
Ez valószínûleg sok volt Moszkvának. 
Ôk abban a tudatban hozták helyzetbe 
a szír kormányerôket, hogy a béketár-
gyalásokon megkerülhetetlen fél le-
gyen, szóba sem került a teljes gyôze-
lem kivívása.

Oroszországnak határozott elképzelé-
sei vannak Szíria jövôjérôl. Háromosz-
tatú föderációban tudja elképzelni az 
egyben maradó országot: északnyuga-
ton, Latakia központtal létrejönne egy 
alavita vallású rész, mellette a szunnita 
muzulmánok alakítanának egy egysé-
get, míg északon a kurdok élveznének 
kiterjedt autonómiát. Ennek az elkép-
zelésnek talán több ellenzôje van, mint 
híve, kezdve Szaúd-Arábiától egészen 
Törökországig. A jelek szerint Moszk-
va szír pártfogoltja, az Aszad-rezsim 
sem akarja e terv megvalósulását. A 
váratlan csapatkivonás lehet ennek is 
eredménye, hogy nyomást gyakorol-
janak a kormányra, nagyobb együtt-
mûködési készséget csikarjanak ki 
belôle. Az oroszoknak az az érdekük, 
hogy életképes Szíria jöjjön létre --– 
Aszaddal vagy Aszad nélkül de a 
jelenlegihez hasonló jó kapcsolatokat 
ápoljanak vele.

Nem szabad elfeledkeznünk a gazda-
sági nehézségekrôl, amelyeket Moszk-
va kénytelen elszenvedni az európai 
szankciók és az olajáresés következ-
tében. Az biztos, hogy még egy korlá-
tozott háború folytatása sem használ 
az ország költségvetésének, csak viszi 
a pénzt. Ha a bombázások az eddigi 
iramban folytatódnak, éves szinten 
egy-kétmilliárd dollárba kerültek vol-
na. Ez az összeg az orosz hadügyminisz-
térium költségvetésébôl még úgy-
ahogy kipréselhetô. A pár milliárd 
dollár megspórolásának viszont bizo-
nyosan lesz helye, különösen úgy, 
hogy Oroszországban is egyre közele-
dik a választási év.

Kár lenne azt vitatni, hogy a moszkvai 
bejelentéssel újabb fordulat állt be a 
szír helyzetben. A térségben Oroszor-
szág határozottan Iránra tesz, Tehe-
ránnal szeretné szorosabbra fûzni az 
eddig sem laza kapcsolatait. Irán az az 
erô, amely harminc év alatt jelentôs 
szerepet vállalt magára, hogy fenn-
tartsa Szíriát a Közel-Kelet háborgó 
tengerén. Ily módon, ha nem is köz-
vetlen harctéri beavatkozással, de 
Moszkva is hozzájárul Damaszkusz 
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Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

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

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

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

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes
idôpontfoglalás alapján 

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

(03) 9486-3397

Ukrán krizis
(Elsô rész)

Emlékszünk még arra, amikor a mi 
„haladó” „demokrata” testvéreink úgy 
vélekedtek, hogy az Orbán kor-
mánynak a szerb-magyar határon 
felállított kerítésével „Magyarország 
kiírta magát Európából?” Nos, fôleg a 
kerítéseknek köszönthetô, hogy ma a 
tömeges nyugat-balkáni migráns 
áramlásnak vége, és már a görög-
macedon határnál tanyázó bevándor-
lók is elhagyják a határ vidéket és 
Görögország közepében létesített be-
fogadó központokba költöznek. Eddig 
minden amit Orbán Viktor megjósolt, 
illetve javasolt helyesnek bizonyult.

A magyar kormány már régóta 
figyelmeztet arra a várható tömeges 
népvándorlásra ami az ukrán állam 
gazdasági összeomlásának következ-
ménye képen zúdulhat majd Európá-
ra.

A kétségbe ejtô ukrán helyzetrôl 
adott tudósítást Székely Gergely 
(Magyar Nemzet) a kárpátaljai Ung-
várról ezév március 23-án. Ez szerint 
Ukrajna lakosságának ma több mint 
80 százaléka a létminimum alatt ten-
geti életét, az a mintegy 11 millió em-
ber akiknek a megélhetésére másfél 
dollárnál is kevesebb jut naponta egy-

szerûen halálra van kárhoztatva. Uk-
rajna ma minden kétséget kizáróan 
Európa legszegényebb országa, írja 
Székely Gergely, és az elhalálozások 
tekintetében ---- az Egészségügyi Vi-
lágszervezet adatai szerint- a második 
helyen áll a világ országainak rangso-
rában. Mi több, minden harmadik 
elhunyt a munkaképes korosztályból 
kerül ki, minden tizedik pedig 35 év 
alatti. Manapság az ukránokat nem a 
Donyec medencében dúló háború ag-
gasztja, hanem sokkal inkább a kor-
mány megszorító intézkedései, a 
drasztikus áremelkedések s ezek kö-
vetkezményeként az embereken elu-
ralkodó félelem és rettegés a teljes 
elszegényedéstôl. Egy évvel ezelött a 
lakosság 60%-a élt a szegénységi szint 
alatt, ma ez a mutató 80%.
Natalja Levcsuk közgazdász szerint 

tiz 15 éves kamasz közül ma legfeljebb 
6-7-nek van esélye arra, hogy megéri a 
hatvan évet. Andrej Novaknak az 
Ukrán Közgazdászok Bizottsága elnö-
kének az a véleménye, hogy a kormány 
megszorító, a Nemzetközi Valuta Alap 
(IMF) követeléseinek feltétlen teljesí-
tésére irányuló gazdaságpolitikája ál-
lami szintre emelt népirtás.

A közgazdászok szerint a jelenlegi 
körülmények közepette az ukránoknak 
havi 7 ezer hrinyára lenne szükségük 

ahhoz, hogy a lehetô legszerényebben 
megtudjanak élni. Ugyanakkor a kor-
mány szerint 1611 a minimum aminek 
elegendônek kell lenni ahhoz, hogy 
senki ne járjon meztelenül, és fôkép-
pen ne haljon éhen.

Március elsejétôl a korábbi két eme-
lés után újabb 25 százalékkal növe-
kedett a villany ára. Jó hír viszont az, 
hogy a gáz árának áprilistól történô 
harmadik, ezuttal 53 százalékos emelé-
sét visszavonta a kormány amihez 
bizonyára köze lehet annak is, hogy a 
lakossági a közmû díjak terén felhal-
mozott tartozások összege januárban 
már meghaladta a 11 milliárd hri-
nyát.(1AUD=20 hrivnya).

Fájdalmas csapás érte a lakosságot 
amikor az alkohol tartalmú italok ese-
tében a legolcsóbb vodka fél literje az 
eddigi 55 helyett közel 80 hrivnyába 
került.

De árat emeltek a prostituáltak is. Az 
utcalányok 50-100 míg a bordélyházban 
dolgozók 200 hrinyával kérnek többet 
szolgáltatásaikért. A prostituáltak ér-
dekvédelmével foglalkozó társadalmi 
szervezet képviselôje Olha Hrisina 
szerint nagyobb áremelésre a növekvô 
konkurrencia miatt nincs lehetôség.

(Folytatjuk)

Kroyherr Frigyes
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támogatásához. Teherán, amely „ön-
kénteseivel” jelentôs részt vállal az 
Aszad-rezsim katonai akcióiban --– 
például Idlíbnél, a dzsihadista an-
Núszra Front erôdítményéért folyta-
tott harcokban –--, most, hogy az oro-
szok hátrébb húzódtak a szír kormány 
támogatásában, újból élvezhetik Da-
maszkusz elsô számú megsegítôjének 
rangját. Az elkövetkezô idôkben 
Oroszország sokkal több akciót hajthat 
végre a szélsôségesek, az Iszlám Ál-
lam és az an-Núszra Front katonái 
ellen.

Elôbb vagy utóbb politikai rendezés 
vet véget a szíriai káosznak, akkor pe-
dig Bassár el-Aszadnak mennie kell 
–-- ezzel tisztában van az orosz vezetés 
is. Moszkva és Teherán túl sokat áldo-
zott a szír rezsimre, ezért próbálják 
húzni az idôt. Az egész térség átalakul, 
amire fel kell készülni. Ezek olyan 
változások lesznek, amelyeknek egye-
sek szerint még Izrael állam 1948-as 
megalakulásánál is nagyobb hatásuk 
lehet. (Pósa Tibor) 

* * *
A német kultúrának szerves része a 

disznóhús és a sör fogyasztása is, a 
hozzánk érkezô és itt élô muszlimoknak 
ezt tiszteletben kell tartaniuk – mondta 
Christian Schmidt mezôgazdasági 
miniszter.

Aki hozzánk jön, annak el kell fogad-
nia a német irányadó kultúrát, bár 
átvennie nem kötelezô. Ehhez pedig 
hozzátartozik a sör és a sertéshús fo-
gyasztása is –-- jelentette ki egy lap 
interjúban Christian Schmidt, a német 
szövetségi kormány mezôgazdasági és 
élelmezésügyi minisztere.

Schmidt ---- aki bajor Keresztény-
szociális Unió (CSU) politikusa is ----  
megjegyzésével a közétkeztetés né-
metországi vitájára utalt: szabad-e a 
menzákon disznóhúsos ételeket fel-
szolgálni, vagy a muzulmánokra 
tekintettel inkább ki kellene hagyni a 
sertést a menübôl.

A bajor Kereszténydemokrata Unió 
politikusa nem is érti, miért lenne pro-
vokáció az, ha egy vallásos muzulmán 
ember mellett valaki disznóhúsból ké-
szült virslit esik.

Szerinte a kulturális sokszínûség az 
étlapra is vonatkozik, a tolerancia pe-
dig nem jelentheti a kínálat szûkítését.

* * *

Saját fuvarmegosztó „európai Uber” 
szolgáltatást tervez indítani a BMW --- 
jelentette be az autógyár mobilitási 
szolgáltatások fejlesztéséért felelôs 
igazgatója, Peter Schwarzenbauer a 
Spiegel Online hírportálnak adott in-
terjúban.

A carsharing (autómegosztás) a jár-
mûvek közös, megosztott használatát, 
a ridesharing pedig (fuvarmegosztás) 
fizetô utas alkalomszerû felvételét je-
lenti egy-egy útszakaszra. A fuvarmeg-
osztás az egyik leggyorsabban növek-
vô szegmense a szolgáltatások 
digitalizációjával megjelent új, a kö-
zösségi megosztáson alapuló gazdasági 
ágnak (sharing economy). Az Egyesült 
Államokban a ridesharing, vagyis a 
fuvarmegosztó piacot az Uber, Kíná-
ban pedig a Didi Kuaidi vezeti.

Európa számos országában jogi úton 
gáncsolták el az Uber szolgáltatását, 
„mivel itt másként mennek a dolgok”, 
mint Amerikában ---- mutatott rá Peter 
Schwarzenbauer, megjegyezve, hogy 
ugyanakkor jórészt a Szilícium-völgy-
re jellemzô „cowboy-mentalitásnak” is 
köszönhetô, hogy az Uber nem igazán 
tudta megvetni a lábát a kontinensen.

Peter Schwarzenbauer az interjúban 
hangsúlyozta, hogy sikeres fuvarmeg-
osztó szolgáltatást csak az érintett 
szereplôk beleegyezésével lehet indí-
tani Európában.

Az, ahogy Amerikában elkezdünk csi-
nálni valamit, ami nem tilos, majd a 
kész tényeket hivatalosan is elfogad-
tatjuk, az Európában nem megy --- 
mutatott rá. A BMW ezért a Sixt bér-
autó vállalattal közösen üzemeltetett 
DriveNow carsharing szolgáltatására 
építve kívánja létrehozni saját fuvar-
megosztó szolgáltatását. Az egyik el-
képzelés az, hogy a DriveNow flottá-
jának kihasználatlan jármûveit 
lehetne kibérelni fuvarmegosztó 
szolgáltatásokhoz, például diákmunka 
keretében. A DriveNow elsôsorban 
munkanapokon és munkaidôben hasz-
nált flottája ugyanis esténként és hét-
végenként rendszerint kihasználatla-
nul áll.

Egy fuvarmegosztó szolgáltatás mû-
ködtetéséhez azonban a BMW-nek 
minden bizonnyal szüksége lesz még 
egy további partnerre is a szükséges 
szoftver kifejlesztéséhez és karbantar-

tásához. Ilyen lehet például a hamburgi 
WunderCar, amelyik Prágában, Buda-
pesten, Varsóban és Isztambulban 
már el is indította fuvarmegosztó 
szolgáltatását.

Tavaly már voltak arról hírek, hogy a 
BMW részesedést próbált vásárolni a 
WunderCar vállalatban, ebbôl azonban 
végül nem lett semmi. A Manager Ma-
gazin tavaly júniusi beszámolója sze-
rint viszont meg nem nevezett nagy-
ságú részesedést vásárolt magának a 
WunderCarban a Sixt tulajdonosának 
egyik fia, Konstantin Sixt.

* * *
Remekmûvek Budapestrôl címmel 

nyílt kiállítás a Szépmûvészeti Mú-
zeum és a Magyar Nemzeti Galéria 
anyagából a párizsi Musée du Luxem-
bourg termeiben. A Laurent Salomé és 
Cecile Maisonneuve kurátorok által 
magyar segítséggel válogatott anyag-
ból összeállított kiállítás a közelmúlt-
beli milánói, a Palazzo Realéban bemu-
tatott hasonló tárlattól több ponton is 
különbözik.

Rippl-Rónai plakátokon is szereplô 
mûvével hívogatják a látogatókat Má-
sodszor láthat a francia közönség ma-
gyar festészeti anyagot Párizsban rö-
vid idôn belül: a 2013 ôszén a Musée 
d’Orsay-ban rendezett, a nyolcakra fó-
kuszáló Allegro Barbaro –- Bartók 
Béla és a magyar modernizmus címû 
tárlat után most a nagy hazai gyûj-
teményeket reprezentáló kiállítás 
nyílt meg tegnap a Musée du Luxem-
bourgban.

A Szépmûvészeti Múzeum és a 
Nemzeti Galéria anyagából válogatott 
mûveket nemrég a milánói Palazzo 
Realéban –-- azelôtt pedig Londonban, 
Bécsben és Rómában –-- mutatták be, 
a párizsi tárlat azonban több ponton 
eltér a milánóitól. 

Lapunk kérdésére Cécile Maison-
neuve kurátor úgy fogalmazott: míg 
Milánóban egymásba nyíló termek so-
rában helyezték el a képeket, és inkább 
a kronologikus bemutatásra töre-
kedtek, itt más szempontok érvénye-
sültek a válogatásnál. Az olaszoknál 
nem volt ennyire hangsúlyos a közép-
kori mûvekbôl válogatott szekció az 
anyagon belül, és bár Milánóban is 
igyekeztek képpárokban, megfelelé-
sekben is gondolkozni, ott csak egy 
korszak mûvei kerülhettek egymás 

mellé, míg Párizsban akár más-más 
kor festészeti stílusának munkái is, ha 
volt közös vonás –-- így lehet például, 
hogy Rubens, Goya és Manet egy
terembe került.

A tárlaton összesen nyolcvanöt mû 
szerepel, mások mellett olyan alko-
tóktól, mint Dürer, El Greco, Tie-
polo, Veronese, Cranach, Goya és 
Manet, mellettük pedig a magyar 
festészetet Ferenczy Károly, Szi-
nyei-Merse Pál és Munkácsy rep-
rezentálja, de az erôs középkori 
anyagnak köszönhetôen a közönség 
találkozhat a kassai Szent Dorottya-
szoborral vagy a soproni Angyallal is.

A válogatás összeállítói figyelemmel 
voltak arra is, hogy a párizsi tárlaton 
hangsúlyosan szerepeljen a gyûjt-
emény francia része, így sorra megje-
lennek a falakon Millet, Puvis de 
Chavannes, Monet, Manet, Seurat 
és Cézanne, sôt még az ide köthetô 
Van Gogh munkái –-- látható, hogy 
igyekeztek a korabeli magyar festé-
szetet, Ferenczy Károly, Szinyei-
Merse és a Rippl-Rónai mûveit épp 
velük párbeszédbe állítani. Rippl-Ró-
nai Kalitkás nô címû képe pedig a kiál-
lítás plakátja lett, mint mondták, ab-
ban bíznak, hogy az amúgy Neuilly-ben 
festett festmény „titokzatossága” a 
franciákat is megfogja.

A Musée du Luxembourg termei 
közül az elsôben kapott helyet a többi 
európai helyszínhez képest, ahogy em-
lítettük, hangsúlyos középkori anyag, 
amelyben flamand, olasz és egyéb 
mesterek is szerepelnek. Laurent
Salomé fôkurátor elmondta: a vá-
logatással a Zsigmond-kori Magyaror-
szágra és annak gazdag kultúrájára is 
igyekeztek felhívni a figyelmet.A má-
sodik terem a német reneszánszé. A 
kurátorok a többi helyszínen bemu-
tatott, ugyanezen anyagból válogatott 
kiállításhoz képest több grafikát is be-
emeltek, így ebben a teremben is lát-
hatók olyan alkotások, amelyek más-
hol nem, például Hans Hoffmanntól, 
az olyan mûvek mellett, mint Dürer 
férfiportréja.

A harmadik teremben olasz rene-
szánsz alkotásokat mutatnak be, itt 

tekinthetô meg a Szépmûvészetiben 
ôrzött, Leonardo Da Vincinek tulaj-
donított lovas szobor, valamint Bolt-
raffio és Bernardino Luini mûvei, 
illetve Veronese arcképe.

A negyedik terem a vallásos mûveké, 
többek között El Greco ilyen témájú 
alkotásaié és Tiepolóé is. Mint azt 
Cécile Maisonneuve elmondta, a 
francia közönség a kiállított alkotók 
egy részét – például az említett két 
mûvészt is – jól ismeri, azonban azokat 
a mûveiket nem, amelyek most 
érkeztek Budapestrôl, így a tárlatnak 
épp ez lehet az egyik vonzereje.Az 
ötödik szekcióban a holland festészet 
aranykorát mutatják be, Frans Hals 
férfiportréja mellett Rembrandt 
grafikája, valamint tanítványainak 
munkái láthatók. A hatodik szekció 
pedig Karakterek cím alatt gyûjtött 
egybe mûveket Goyától Manet 
legyezôs hölgyén át Munkácsy Ásító 
inasáig, de itt helyezték el Rubens 
férfifejtanulmányát is.

A hetedik terem az újkori mestereké: 
Monet, Cézanne és Gauguin mellett 
feltûnik Munkácsy egyik alkotása, 
illetve Ferenczy Károly Festônôje és 
Szinyei-Merse Pacsirta címû képe. 
Cécile Maisonneuve azt mondta, azért 
nem a Majálist hozták el, mert annak 
témája igen jól ismert a francia 
festészetben, így érdemesebbnek 
tartották a francia közönségnek meg-
mutatni Pacsirta kompozícióját, és az 
ég egészen egyedi festésmódját. A 
nyolcadik szekció a Szimbolizmus és 
modernitás címet viseli: Vaszary 
Aranykorával szemben függ Ripp-
Rónai Kalitkás nôje, Schiele és 
Kokoschka mellett pedig Bortnyik 
Sándor két mûve, valamint Ferenczy 
Béni egy szobra látható.

A kurátorok legalább százezer 
látogatóra számítanak a Musée du 
Luxembourgban, amelynek, ahogy 
mondják, saját látogatói köre van.

A nyárig látható tárlat hírét 
mindenesetre nehéz nem észrevenni: 
a Luxembourg-kert kerítésén hatal-
mas plakátokról a Kalitkás nô néz 
vissza ránk.
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Újévi gondolatok
1989

Európa világpolitikai szerepe (ami-
nek jelentôs része esett az angol biro-
dalomra) már régen, még a múlt szá-
zad végén közös tervekre izgatta az 
Egyesült Államokat és Oroszországot. 
Terveiknek nagy szolgálatot tett Hit-
ler háborúja Európában és a japán 
imperializmus a Távol-Keleten. Az 
eredmény az 1945-ben kialakult hely-
zet lett, amit követôen már könnyen 
felszámolható volt mindenféle euró-
pai gyarmat is. Ezzel Európa közös 
katonai megszállás és közös gazda-
sági ellenôrzés alá került. 

Lehettek bár különbségek, viták, ha 
tetszik háborús feszültség is Amerika 
és a Szovjetunió között, de az európai 
zsákmány fölött mindvégig teljes volt 
az egyetértés közöttük. Washington 
saját (hirdetett) elveinek elárulása 
árán is megmentette Moszkva számá-
ra Magyarországot 1956-ban, amibôl 
többek között logikusan következett, 
hogy késôbbi közös terveiknek az 1945-
ös állapotból kell majd kiindulniuk. 

Most megjött az ideje Európa átren-
dezésének. Mármint az ô részükre, 
mert ha tovább várnak vele, Európa 
önmaga lép elô a változás igényével. 
Nem várhatnak tovább, mert a kommu-
nizmus megbukott. Megbukott mint 
politikai eszme és megbukott gazda-
sági rendként is. Nem várhatja meg 
Amerika, hogy hatalmi partnere mint 
állam is összeomoljon. Tehát, most 
ismét, harmadszor is, meg kell men-
teni a Szovjetuniót, nemcsak gazdasá-
gilag, de imperialista étvágyát is ki 
kell elégíteni, mert az a birodalom 
nem ismeri ezt a szót: »elég«. 

Századunk köztörténetének jellem-
zôje, hogy a gazdasági élet hajtóerejét 
képezô, értékteremtô, egzisztencia-
építô verseny-kapitalizmust elfojtja, 
megöli a nemzetközi monopol-kapita-
lizmus. A po-itikai pártok a monopol-
kapitalizmus úttörô különítményei 
lettek. A kommunisták, szocialisták 
csak a versenykapitalizmust támad-
ják, a szakszervezetek a szorgalmas 
derék vállalkozókat teszik tönkre 
sztrájkjaikkal, a nagyok persze kibír-
ják. A kommunizmust, a szocialista 
mozgalmakat a monopol-tôke hozta 
létre és tartja életben, száz és száz-
mil-iókkal. 

Nem az a baj, hogy kialakul egy egy-
séges világfórum, ilyen hiánytól rég 
szenved a világ, de az a baj, hogy a 
most kialakuló világ-kormányzat nem 
önkéntes társulásokból, hanem dikta-
tórikusan, fegyveres erôszakkal jön 
létre. Nyíltan hirdeti és népszerûsíti a 
média, hogy a nemzetek fel kell adják 
szuverenitásukat a nagyobb egység 
közös kormányzatának. 

Sok mindenrôl szó van, például: 
hogyan fogják elosztani a világ ten-
gereit a béke (= az US–USSR kondo-
minium) megôrzésére, beszélnek 
Nagy-Európáról, de arról nincs szó, 
hogy elôbb szabaddá tegyék a leigá-
zott országokat. Nincs többé szó a 
nemzetek függetlenségérôl, önkor-
mányzatról, még csak demokráciáról 
sincs szó: a kommunista párt megfe-
lel a New York-i bankároknak; az 
mindig is a gazdagok pártja volt. A 
kommunizmus, ami senkinek sem 
kell, csak úgy tud érvényesülni, ha 
azt mérhetetlen anyagiak lehetôvé 
teszik. Épp ezért ellene fellépni csak 
hasonló erôvel lehetne, de az antikom-
munizmus részére nincs pénze a nagy-
tôkésnek.  

(Magyar Élet, 1989. január 19.

Megfeneklik a
peresztrojka

1989
A szovjet gazdasági élet talpraállítá-

sával megbízott Leonid Abalkin, a 
Tudományos Akadémia közgazdasági 
intézetének elnöke elismerte, hogy az 
ország a gazdasági káosz állapotába 
jutott, és emiatt el kellett halasztani a 
reformprogram idôszerû feladatait, 
elsôsorban az árak felülvizsgálatát.  
„Nem láthattuk elôre, hogy a gazdasá-
gi élet egyensúlya felborul, és a pénz-
ügyek irányítása kicsúszik a kezünk-
bôl…” – mondta Abalkin, és hozzátet-
te, hogy a reformok ettôl függetlenül 
sorra kerülnek, bár annak feltétele a 
gazdasági irányítás megszilárdulása. 
Így az elsô valódi és érezhetô ered-
mény csak mintegy hat év múlva 1995-
ben fog jelentkezni. 

A permanens forradalom  elmélete 
permanens ellenséget kíván. Ha ezt 
kivonják a szovjet agyakból, akkor 
ott veszélyes ûr támad. Ennek a 
veszélynek a kivédésére indították el 
hivatalos vonalon a szovjet múlt 
egyes embertelenségeinek felszínre 
hozatalát. 

Természetesen Sztalin van a soron, 
mondhatjuk: ismét, hiszen már Hrus-
csov is ennek köszönhette kiemelke-
dését a vezetôi trojkából, és az ameri-
kai pénzeszsákok szimpátiáját. A vod-
kától még nem elbárgyult orosz agyak-
ban is felbukkan a kérdés: ha Sztalin 
gonoszságait elítéljük, miért tartjuk 
meg az ô alkotásait? Még természete-
sebb ez a kérdés a nemzetiségiek 
részérôl.

Nem véletlen, hogy a lázadások a 
balti országokban és Örményország-
ban törtek ki. Ezeket az országokat 
ôsi, szabadságszeretô népek lakják, 
és végtelenül sokat szenvedtek mind 
a bolsevizmustól, mind az orosz-szláv 
nacionalizmus népirtó programjától. 
Nemzeti törekvéseik megnyilvánulása 
a peresztrojka ôszinteségét vizsgáz-
tatja. Követelik az alkotmány szavai-
nak és a gorbacsovi ígéreteknek a 
betartását. Éppen úgy, mint gazdasá-
gi téren, minden változás a kommu-
nizmus lényegébôl vesz el, a „tagköz-
társaságoknak” adott bármi enged-
mény a központi összbirodalom gyen-
gülését hozná magával. 

 A háború óta eltelt közel fél évszá-
zad alatt ennek a két oldalról megin-
dított közeledésnek az a tanulsága, 

hogy a Szovjetunió szinte semmit 
sem változott. A változás inkább nyu-
gaton jött létre, mesterségesen, a hír-
közlô ipar jóvoltából: a bolsevizmusról 
alkotott kép már nem visszataszító, 
másrészt a világ közvéleménye elfo-
gadni látszik az indokolást, hogy a két 
szembenálló fegyveres nagyhatalom 
összecsapása az emberiség pusztulá-
sához vezetne, így nincs más, mint 
elfogadni az életnek azt a realitását, 
hogy a világ egyik fele kommunista 
rendszerben él.

Ez adja az alapot arra, hogy az 
ötödik évtizedben most már tovább 
lépjenek nyíltabban is a kijelölt úton. 
Ennek a fázisnak kell demonstrálnia 
azt, hogy a Szovjetunió alkalmas a 
szerepre, hogy egyik fô építô pillére 
legyen a világbékének.  (A szót ki-
emelve szedtük, mert így olvassuk a 
sajtóban is: World Peace.) Sürgôssé 
vált a dolog, mert a kommunista ál-
lam anyagi és ideológiai tartalékai 
kimerülôben vannak. A sürgôsség 
hozza a világ jobbik részére a re-
ményt – azok részére, akiket még 
nem bódított el a peresztrojka –, hogy 
szétesik a bûnben fogant mûállam, 
mielôtt a világállam fô alkotó elemé-
vé válhatna.

Nagy és világraszóló vállalkozás s 
peresztrojka. Tévedés lenne azt hinni, 
hogy ezt a feladatot csak Washington 
és Moszkva tette magáévá. Nyugat-
Európa kormányai is a világkormány 
vágányain futnak, erôsítve – sajnála-
tos módon – azt a törekvést, hogy Eu-
rópa soha többé ne tudja visszaszerez-
ni korábbi önálló világpolitikai pozí-
cióját. 

(Magyar Élet, 1989. február 9.)

Grósz, der Führer
1989

Grósz Károly maraton-beszédet 
mondott a Központi Bizottság február 
10–11-i ülésen, mint olyan egyetlen, 
aki mindent tud és mindenre tudja a 
helyes választ. Ein Mann, ein Wort, 
ein Führer! Hosszú beszédének egyet-
len értelme: minden reform ellenére, 
a pluralizmus ellenére, marad a kom-
munisták pártdiktatúrája. 

Grósz beszédének – most már szo-
kásosan – a bajok beismerésével kez-
di: „Növekszik az egyre nehezebb 
körülmények között élôk aránya, a 
korábbinál élesebben jut kifejezésre 
a távlatvesztés. Mindezek következ-

tében romlik a közhangulat. A párt-
tagság, is a közvélemény is elégedet-
len a pártértekezlet óta eltel idôszak 
eddigi eredményeivel. Nem kevesen 
úgy látják, hogy a párt és a kormány 
nem ura a helyzetnek, nem befolyá-
solja kellôen a folyamatokat, sôt sod-
ródik az eseményekkel. ... Sokan úgy 
vélik: fontos és idôszerû kérdésekben 
a pártvezetésben nincs egység, ha-
nem hatalmi harc folyik. ...”

Grósz nem tagadja ezeket a „véleke-
déseket”, sôt elítéli Pozsgay Imre el-
hamarkodott kijelentéseit Ötvenhat 
értékelésével kapcsolatban. Éppen 
ezért a pártegység szükségességét 
hirdeti: „Pártegységgel a reformért – 
csak ez lehet ma a jelszavunk. ... 
Olyan gyakorlatot kell követnünk, 
hogy a párttagság érezze: aktív része-
se a párt politikája kialakításának...”

„Határozottan szembe kell szállni a 
történelmünk elmúlt négy évtizedét 
igazságtalanul, egyoldalúan minôsítô, 
azt csupán a hibák, bûnök halmazá-
nak, útvesztésnek beállító felfogások-
kal. ... A múlt összetett elemzését 
hagyjuk meg a történettudomány 
számára.”

Ezt persze könnyû elharsogni a 
fôtitkári emelvényrôl, de annál nehe-
zebb érvényesíteni, hiszen, ahogy 
mondja: „Állami irányítás alatt álló, 
állami költségvetésbôl mûködtetett 
tömegtájékoztatási intézményeink-
ben is, egyes írásokban, mûsorokban 
hangulatkeltés folyik a politikai, kor-
mányzati törekvések ellen. Ezt nem 
képesek megakadályozni az intézmé-
nyek kommunista vezetôi és munka-
társai...”   Itt bizony valami szerkezeti 
baj van, hiszen azért államosítottak 
(pártosítottak) mindent annak idején, 
hogy a hírközlô szervek csak azt kö-
zölhessék, amit a pártvezetôség jónak 
lát. 

Hát bizony, nehéz elhallgattatni 
azokat a – nem is ellenzéki, hanem 
párttag – írókat, rádió és televíziós 
kommentátorokat, akik naponta hoz-
zák kellemetlen helyzetbe a kormány-
zat derék vezetôit, akik „...egy szabad, 
független, demokratikus Magyaror-
szág fejlesztésén fáradoznak, olyan 
szocialista politikai rendszer kialakí-
tására törekszenek, amely véglegesen 
megszabadul a sztalini modellként 
ismert torzulástól, és nem csak eléri, 
hanem a polgári világ eredményeit is 
felhasználva, meghaladja annak 
eddigi vívmányait.”.

(Magyar Élet, 1989. március 16.)

Európa 
átrendezése

1989
A peresztrojka a Szovjetunió meg-

mentésének nemzetközi-politikai prog-
ramja. Az a politikai intézményrend-
szer dolgozta ki, és igyekszik sikerre 
vinni a peresztrojkát, amely a máso-
dik világháború óta az amerikai–szov-
jet világhatalom fenntartásának szol-
gálatában együttmûködik. Ma nincs a 
nyugati politikai intézmény-rendszer-
nek olyan tagja (a nyugati országok-
nak olyan kormánya) amely nem tá-
mogatná a Szovjetunió megmentésé-
nek akcióját. Nincs olyan kormány 
avagy politikai erô, amely foglalkozna 
olyan politikával, ami siettetné a 
Szovjetunió gazdasági és politikai 
összeomlását. Pedig ennek lenne a 
legnagyobb esélye, mert vele van a 
természet rendje, és megérkezett az 
ideje is: a kommunizmus, mint eszme 
meghasonlott, megbukott, a népek 
börtönébôl mindenki szabadulni akar, 
és mindenki gyûlöli az orosz militariz-
must. A Szovjetunió megmentése po-
litikai összeesküvés.

A budapesti televízió március 6-án 
interjút közvetített Zbigniew Brze-
zinski-vel a Panoráma címû mûsorá-
ban

Brzezinski egyike azoknak a tudó-
soknak és befolyásos személyeknek, 
akiknek több közük van az amerikai 
külpolitikához, mint a mindenkori 
elnöknek, külügyminiszternek, kong-
resszusnak. Ôket az Establishment 
fizeti, így meggyôzôdésük mellé leg-
jobb tudásukat is adják a hivatalos 
koncepciónak, aminek támogatására 
intézmények sora, hírközpontok és 
kémszervezetek információja áll ren-
delkezésükre. 

„Én azt várom, hogy a Bush-kor-
mányzat nagyon komolyan el fog moz-
dulni abba az irányba, hogy megszün-
tesse Európában a Keletet és Nyuga-
tot elválasztó szakadék maradványait, 
azét a szakadékét, amely a sztaliniz-
mus és a negyvenes évek eseményei-
nek következtében jött létre. 

Azt hiszem, hogy most igazi lehetô-
ségünk adódik, mert a Szovjetunióban 
a változás szelei fújnak, ott van a pe-
resztrojka, ott van Gorbacsov, aztán 
ott vannak a magyarországi változá-
sok, a lengyelországi változások – és 
ott vannak a Nyugat szemléletében 
bekövetkezett változások: hogy tudni-
illik, próbáljunk meg kifejleszteni 
olyan Kelet–Nyugat közti kapcsolatot, 
amely valójában az egyetlen lehet, 
ami Európa realitása felé halad.”

Tehát Kelet-, illetve Közép-Európának 
szüksége van valamiféle biztonsági 
keretrendszerre, hogy fennmaradjon 
a területi, a geopolitikai status quo. 
Ide tartozik valamiféle különleges 
megoldás Németországra vonatkozó-
an. A kettŒs szövetség ebben az érte-
lemben hasznos lehet. 

Más szóval, ne legyen kizáró oka 
annak, hogy Magyarországon több-
párt-rendszer, szabad politikai válasz-
tás és szabad piaci gazdasági rend-
szer legyen, ha így akarják a magya-
rok. És ennek nem szabad a szovjet 
biztonságot veszélyeztetnie. Hogy er-
rôl biztosítani lehessen a szovjeteket, 
annak az egyik módja a szövetségi 
rendszer fenntartása, miközben lehe-
tôvé teszi a tagállamoknak, hogy saját 
kívánalmaiknak megfelelô belsô rend-
szert alakítsanak ki. Ez a kombináció, 
azt hiszem, kellô és igazi biztosítékot 
nyújt a Szovjetuniónak arra, hogy a 

Ilyen a világ! (35) 
MAGYAR ÉLET8. oldal 2016. április 7.

 Kedves Olvasóim! 
A kommunizmus megalkotói annak felada-

tát az emberi világ feletti uralom megvalósí-
tásában határozták meg – világforradalom 
által. A XIX. századi nagy elképzelésbôl, a 
XX. századra létrejött a Szovjetunió és Vö-
rös Kína és ezek által elfoglalt vagy eltérí-
tett országok kormányzata.

A Világállam-elképzelés alapjaként bonta-
kozott ki a kétpólusú világhatalom képe a 
XX. század második felében a két  szuper-
hatalom, USA–USSR fegyveres erejében. A 
nyugati félnek fontos az Európa feletti ura-
lom és a szovjet állam uralta területek gaz-
dasági kincséhez a hozzájutás. 

A kétpólusú világhatalomépítéshez fontos 
volt a keleti hatalom sikeressé és fejletté 
tétele ahhoz, hogy a partneri szerepnek gaz-
dasági és politikai alapja is legyen. Kerek 
félévszázadot küzdött ezért Amerika.

1989 a meglepetések éve volt. Kiderült, 
hogy az egész nyugati világot sikeres volt 
átszerelni a bipoláris hatalom elfogadására, 
de az is kiderült, hogy a rendkívül centrali-
zált keleti partner egysége az átalakítási 
kísérletekkel arányosan lebomlott. 

A máltai találkozón (1989. december 2–3.) 
Gorbacsov megfogalmazta a készülô szép, 
új világot, még remélt. Bush már csak Euró-
pa átalakításáról beszélt. Akkor még a szov-
jetunió és csatlósai együttes átalakulásáról 
szóltak. Rá két hétre Temesváron kitört a 
román forradalom. Rá két évre 1991 decem-
berében megszünt a Szovjetunió.

Legnagyobb vesztes a liberalizmus, elvesz-
tette poitikai csodafegyverét, a kommuniz-
must. New York Empire már csak Amerika 
erejére támaszkodik, demokratává gyúrni a 
a világ népeit.

    Csapó Endre



9. oldal

sztalinista rendszerek felbomlása 
Kelet-Európában nem jelenti egyben 
az amerikaiak szovjetellenes behato-
lását a térségbe. De ez ugyanakkor 
azt is jelenti, hogy a szovjetek ren-
delkeznek a biztonság keretrendezé-
sével annak ellenére, hogy barátaik-
nak saját, eltérô rendszerük van.

Nem szeretnék ebben a mûsorban 
azzal tetszelegni, hogy én volnék en-
nek a kormánynak a szóvivôje vagy 
ötletgazdája. Ön tudja, hogy jó viszony-
ban vagyok a kormánnyal. Maradjunk 
ennyiben.”

Kiszûrve a pozitív elemeket Brze-
zinski beszédébôl, megállapíthatjuk, 
hogy az amerikai politika a pereszt-
rojka sikerének elkötelezettje („ha 
folytatódnak a változások, az ameri-
kai politika konkrétan fog reagálni... 
több tôke, több technika, több keres-
kedelem áramolhat azokba az orszá-
gokba.”) 

A jaltai megállapodásra utalásból 
arra lehet következtetni (miután azt 
az „érintettek feje fölött kötötték”), 
hogy most valamiféle újabb megálla-
podásra kerülhet sor, bár továbbra is 
csak a „két szövetségi rendszer” kö-
zötti engedményekrôl beszél. Meg is 
nevezi: „Nem kellene megszüntetni a 
szövetségeket, hogy mindkét szövet-
ség ... geopolitikai funkciót töltsön be 
... a területi stabilitás fenntartására”.

Másszóval, ha a Szovjetunió megen-
gedi: „hogy Magyarországon több-
pártrendszer, szabad politikai válasz-
tás és szabad piaci gazdasági rend-
szer legyen”, akkor cserébe az ame-
rikaiak szavatolják „a Szovjetunió 
biztonságát... a területi status quot”. 
Ez esetben fennmarad a szovjet szö-
vetségi rendszer, és a Szovjetunió 
majd megengedi – figyeljünk a szóra 
– „a tagállamoknak, hogy saját kívá-
nalmaiknak megfelelô belsô rend-
szert alakítsanak ki”. Nyilvánvalóan 
(amirôl mélyen hallgatott) mindez a 
vörös hadsereg jelenlétével „baráti 
alapon”; ami nélkül ugyan mit jelent 
a „biztonsági keretrend”, a „geopo-
litikai status quo”, a „két szövetség” 
további fennmaradása.

(Magyar Élet, 1989. május 18.)

Kinek kell a
kommunizmus?
1989
Volt idô az elmúlt négy évtizedben, 

amikor reményeinket kikezdték a vi-
lág politikai tényei, úgynevezett reali-
tásai: az, hogy a világ politikai áram-
latainak, a nyugati politikai pártok-
nak, a tájékoztató iparnak, de még az 
egyházfelekezeteknek is határozottan 
a kommunizmus befogadására irá-
nyuló hangulata, propagandája, törek-
vése leszerelni látszott minden lelki 
ellenállást. 

Most, szinte években alig kifejezhe-
tô rövid idô alatt, világra szóló ellen-
áramlat indult meg. De – a nyugati 
szellem szégyenére – nem nyugatról, 
hanem keletrôl indult meg az erjedés, 
ott ahol a sanyargatás fájt az érzô 
embernek. Jelentkezett a szabadság 
igénye, és ez az igény felírta a dikta-
túra falára, hogy napjai meg vannak 
számlálva. 

Nem kerüli el fegyelmünket a nyu-
gati politikának a nagyon mérsékelt 
követelménye. Nyugaton szó sincs 
antikommunizmusról. Kommuniz-
must ellenzôk csak keleten vannak. A 
nyugati politika nem akarja megdön-
teni a vörös diktatúra kormányait. A 
fordulat nem nála történt, csak 

alkalmazkodik, kényszerûen, a meg-
változott viszonyokhoz. A változást a 
rabnépek akarata kényszerítette ki. 
Ezért nagyon veszélyes a helyzet 
derûlátó megítélése, noha százszor 
jobb a helyzet ma, mint ’56-ban volt. 
Akkor nem kényszerült a nyugati po-
litika irányváltozásra, a liberalizáló-
dás elsô kísérlete próbaköve voltunk, 
a beavatkozás sikertelenségével nem 
volt ránk szükség, legfôképpen nem 
úgy, hogy elszakadunk a Szovjet-
uniótól. Jó itt megjegyezni, hogy er-
rôl még ma sincs szó.

Az egy év, ami tavaly májusától 
elmúlt, mint össznemzeti emlék, már 
nem törölhetô el valamiféle „vissza-
rendezôdés” által. A magyar tempó 
egyedülálló, azt most csak a lengyel 
választások eredménye látszik felül-
múlni, 

Szomorú, hogy Kelet-Németország, 
Csehszlovákia és Románia népei nem 
mozgolódnak. 

Ami a keleti–nyugati establishment-
nek kényszerûség, a szabadságra tö-
rekvôknek alkalom. Nem osztjuk 
azok nézetét, akik attól félnek, hogy 
túlzó követelésekkel valamit elront-
hatnak. Most nem. Most mennél töb-
bet kell követelni és kiharcolni, mert 
a nagyhatalmi politika – éppen globá-
lis tervei miatt – megszilárdul azon 
nyomban, amint konszolidálja a Szov-
jetunió gazdasági helyzetét. Lehet, 
hogy rövid az idô. 

 A magyar nép ebben (vagy ebben 
is) megelôzi sorstársait: az ellenzéki 
értelmiség minden kétséget és homá-
lyos értelmezést kizáróan meg tudja 
fogalmazni a maga számára vágyott 
polgári életrendet. Természetes moz-
dulattal fordul Európa szabadabb és 
szerencsésebb oldala felé, aminek ki-
alakításában valamikor részestárs 
volt, és ha fejlôdése menetében ké-
sôbb el-elmaradozott is, soha de soha 
nem fordult más irányok felé. Igaz, 
védekeznie nem egyszer nyugat ellen 
is kellett, de ha a nyugati behatolás 
nem fegyveres volt, kapuit nyitva 
tartotta. Nem úgy délrôl és keletrôl, 
ahonnan nemcsak nemzeti független-
ségét, de európai életformáját is 
állandó veszély fenyegette. Ezért volt 
kétszeresen veszélyes a keletrôl ka-
pott szocializmus, ami nem is lehetett 
más mint sztalinizmus, Sztalin halála 
után is. 

Mert ne álltassuk magunkat: mind-
az, ami ma Magyarországon, Lengyel-
országban, a Szovjetunió balti és mo-
hamedán államaiban, vagy napjaink-
ban Knában történik, csak reakciója, 
védekezô mozdulata a szabadságuk-
ban korlátozott népeknek, aminek a 
megnyilatkozására most még mód 
van, de a nemzetközi nagy politika 
tervezôi és irányítói e népek szándé-
kaival ellenkezô világrendet akarnak, 
vagyis olyan világrendet, amiben 
nincs többé helye a történelmi fejlô-
désben létrejött egységeknek. 

A címben feltett kérdésre: kinek 
kell a kommunizmus? – ez a felelet. 
Egy dolog bizonyos, a már leigázott 
népeknek nem kell. De megszabadul-
ni tôle csak akkor fognak, ha a nyu-
gati világ szellemi és politikai mani-
pulált állapotából kiszabadul.

(Magyar Élet, 1989. június 15.)

Kaptunk borravalót
1989
Bush elnök európai körútja során 

ellátogatott Magyarországra is. Nem 
mindennapi esemény az agyongyö-
tört, gyarmati sorba odalökött kis 
ország részére a nagy tengerentúli 

világhatalom leereszkedô figyelme. 
Az elnök kijelentette Budapesten, 
hogy most „új korszak” kezdôdik. 
Nos, lehet, hogy sok minden másképp 
lesz ezután, de mi úgy érezzük, hogy 
az a korszak, ami részünkre 1945-ben 
kezdôdött, még nem látszik megszûn-
ni, helyét átadni egy újnak, sokkal in-
kább kiteljesedik (vagy beteljesedik). 
1945-ben Európa külsô erôk katonai 
megszállása alá került, ami – némi 
módosítással – ún. katonai szövetségi 
rendszerekké kényszerült egybeállni, 
meghosszabbítva a 45-ös megszállók 
„jogait” a kettévágott Európa keleti 
és nyugati részének egymástól való 
veszélyeztetettsége miatti „önvédel-
me” érdekében. Ugyanezen a határon 
kettévált Európa gazdaságilag is. 
Amíg a katonai kettéválás nem jelen-
tett semmit, legfeljebb kollektív ijeszt-
getést, addig Európa keleti felének 
alapos kifosztását hozta. 

Ami most változni készül, az nem új 
korszak, ahhoz a 45-ben létrejött Eu-
rópa-felezésben kellene, hogy beáll-
jon valamiféle változás. Bush elnök 
reformokról beszélt, meg demokrá-
ciáról, de azt is megmondta, hogy 
Magyarország nem lehet antagonisz-
tikus a Szovjetunióval, Gorbacsovval 
szemben. Azután tette ezt a figyel-
meztetést, hogy Gorbacsov kijelen-
tette Párizsban: Szó sem lehet arról, 
hogy a Varsói Szerzôdés államai le-
térnek a szocializmus útjáról. Ha 
valami itt „új”-nak készül, akkor az 
csak az új módszer lesz a fehér ötágú 
csillag és a vörös ötágú csillag Euró-
pa-ellenes katonai háborús szövetsé-
gébôl kifejlesztett és 45 év óta gya-
korolt gyámkodás meghosszabbítása 
terén, az nyugat-európai manipulált 
kormáyok segédletével. 

Ügyes közjáték volt elvágni néhány 
héttel az elnöki látogatás elôtt két 
helyen a „vasfüggöny” drótkerítését, 
és most bemutatni az elnököt, meny-
nyire örül ennek a „magyarországi” 
fejleménynek. Ilyen jól fejlôdô kom-
munisták megérdemelnek egy kis 
dollársegélyt; szép borravalót kaptak, 
25 millió dollárt. Jól viselkedtünk, 
azért kaptuk. Jól viselkedünk ezután 
is, nem fogjuk emlegetni – mert van 
már elég reális politikai érzékünk –, 
hogy a jövônket most eligazító nagy-
hatalmak agyonbombázták városain-
kat, gyárainkat, katonailag lerohant-
ák, megszállták kétszer is (56-ban is) 
az országot, elszakították az igazságo-
san visszaszerzett magyarlakta terü-
leteinket és 45 éve zsákmányolnak 
gazdaságilag, lelkileg, erkölcsileg. 
Most, hogy a nyomorúság itt kopogtat 
az ajtónkon, 25 millióért meg fogjuk 
ígérni, hogy ezután is úgy fogunk 
viselkedni, ahogy azt kívánják. 

A nagyobb baj azonban az, hogy 
nem is tudunk már másként viselked-
ni. Elhasználódnak a függetlenség 
anyagi és lelki tartalékai. Félô, hogy a 
változás az lesz, hogy a megszállt 
gyarmati, kizsákmányolt állapotunk 
helyébe, vagy mellé, a nyitott piac 
farkas-étvágyának leszünk áldozatai. 
Belekényszerülünk olyan gazdasági 
kalandokba, amiben majd csak a ka-
matok terheit nyögjük, és a megcsil-
lanó jövô haszna reményében még 
tovább eladósodik a nemzet, hogy 
végleg megállapodjon szolganépi 
szerepében. Mert egyet ne felejtsünk 
el: a liberális kapitalizmus csak a 
profitot érti. Ha több hasznot lát a 
magyarországi befektetésben mint 
másutt, akkor oda invesztál. Jó, igaz, 
hogy ez az útja a kollektív termelés-
bôl kilépni. Bush elnök Budapesten 
jelentette ki az állami emberek elôtt, 
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hogy: „Az államirányítás nem alkal-
mas létrehozni a gazdasági növeke-
dést” –, de az állami gyámkodás hosz-
szú korszakában a gazdasági gyakor-
lattól teljesen elszokott és elmaradt 
magyarok miként fognak talpukon 
megállni abban a farkastörvényû 
tülekedésben, ami a világgazdaságban 
folyik? Nagyon félô, hogy veszélyes 
esztendôk következnek az ország né-
pére. 

Ha nincs is új korszak, de van, ill. 
jön új konstelláció, amiben meg kell 
tudni állni és helyt kell tudni állni. A 
magyar emigrációnak ne az legyen a 
feladata, hogy elôsegítse a magyar 
nép szétvándorlását, hanem az, hogy 
segítséget nyújtson arra, hogy a gaz-
dasági lehetôségeket magyarok hasz-
nálják ki. Valahogy azt kell megtanul-
nunk, hogy többé nem Kelet mellé 
állunk, nem Nyugathoz vágódunk, ha-
nem magyar fajtánk összérdekeit 
tekinjük mindenek felett.

(Magyar Élet, 1989. július 20.) 

„Új, békés világ”
(Metamorphosis Europæ)

1989
Öt héttel ezelôtt írtam a Bush–

Gorbacsov találkozóról, jóval a talál-
kozó elôtt. Írásomat azzal fejeztem 
be, hogy: az a tény, hogy Európa 
sorsa fölött két másik világ vezetôje 
értekezik, Európa 1945-ös szorongá-
sainak emlékeit idézi vissza.  Nem 
akarván a JALTA–MALTA szavak 
hasonlóságából vészjóslóan következ-
tetni, de Máltában is lehettek titkos 
záradékok, mert amit az ott végzet-
tekbôl közzétettek, semmi újat nem 
tudunk meg, fôleg olyant nem, amit 
személyes találkozás hozhatott csak 
létre. A bôszavú beszámolókból a lé-
nyeg a kölcsönös nagy barátság ki-
hangsúlyozása. Talán szükségét érez-
ték ennek, azután hogy oly sokáig 
„ellenségek”, majd „hidegháborús 
ellenfelek” voltak. Így hát most jön a 
nagy barátság korszaka.

Hiába vártam jó téma-anyagra, a 
máltai összejövetel híreiben, vagy 
valamiféle zárónyilatkozatra; sehol 
semmi tartalom, ami valamiképpen 
alátámaszthatná az olyan nagy szava-
kat, mint: Building a new World – 
ahogy a Time magazin címlapján 
kérkedik. Nem mintha kételkednénk 
abban, hogy személy szerint is közük 
van a világ jövô kialakításában, de a 
nagy szavak mögött nem kapunk 
semmit, ami támpontot ad arra, hogy 
most éppen az! történik ezen a talál-
kozón, hogy a világ olyan! lesz, mint 
amilyen eddig nem volt. Szó esett 
másfél gépelt oldalas listáról, amit 
Bush elnök hozott és olvasott fel 
„idegesen”, késôbb nyugodtabban.

A tárgysorozaton a következôkrôl 
volt szó a hírek szerint: gazdasági 
megállapodások, ami a legnagyobb 
kedvezmény megadását készíti elô a 
Szovjetunió részére; a GATT szerve-
zetben a Szovjetunió megfigyelôként 
részt vehet; a szovjet termékek jegy-
zése a nemzetközi piacon; gazdasági 
együttmûködés kiépítése; a magas 
technológia cikkeire hozott kereske-
delmi korlátozások felfüggesztése és 
a Jackson–Vanik póttörvény érvény-
telenítése (ami az amerikai kereske-
delmet a szovjet kivándorlási politiká-
tól teszi függôvé; kölcsönös befekteté-
sekre vonatkozó szerzôdések megbe-
szélése; emberjogi esetek jóvátétele a 
szovjet részrôl  (Bush listát adott át); 

a lefegyverzési program felgyorsítá-
sa; törekvés a békés maghasító kísér-
letek szerzôdéses rendezésére; kato-
nai programok nyilvános közzététele; 
közös amerikai–szovjet javaslat az 
olimpiai játékok Berlinben megtartá-
sára 2004-ben; kongresszus a föld 
melegedésérôl; 1000 amerikai és 
szovjet kollégiumi tanuló-csere; az 
Egyesült Államok beszünteti a kémiai 
fegyverek gyártását. 

Nos, ezek között nagyon kevés az új 
anyag, és a fenti rövidségû tárgysoro-
zaton kívül nagyon kevés részletet 
közöltek a hírirodák. Fontosabbnak 
tartották, és talán fontosabb is az, 
amiket a két vezetô mondott a máltai 
megbeszélés elôtt vagy után. 
Gorbacsov, még a találkozó elôtt, 

Olaszországban tett kijelentést Eu-
rópa jövôjérôl, mégpedig eléggé meg-
határozóan: Javasolta újra összehívni 
a 35 országból álló Helsinki Konfe-
renciát a jövô évben, az európai biz-
tonsági és emberi jogok tárgyában, 
amely „lefektetné az európai jövô 
alapjait”.  Ezúttal közlékenyebb volt, 
mint bármikor elôtte: „Független, de-
mokratikus államok commonwealth-
je jönne létre nyitott forgalmú hatá-
rokkal a készítmények, a technológiai, 
az eszmék részére és széleskörû kap-
csolatokkal a népek között”.  

A hírmagyarázó szerint Gorbacsov 
elképzelésében (autonóm) önkor-
mányzatú államok laza konföderáció-
ja áll, szoros gazdasági kapcsolatban 
Kelet és Nyugat között. Még meg-
jegyzi a közlemény, hogy Gorbacsov, 
a kommunista világ vezetôje a római 
városháza lépcsôjén „a vallásszabad-
ság és demokrácia bajnokaként pre-
zentálta magát”.  (Még jó, hogy áldást 
nem osztott.) 

A hír szerint Bush nem hozott ötle-
teket, csak annyit mondott, hogy az 
egységes és szabad Európa kedve 
szerint lenne. Ettôl függetlenül a Mál-
ta mellett horgonyzó szovjet hajón 
tartott beszélgetésüket fontosnak je-
lölte, mert szerinte „történelmi útke-
resztezôdés elôtt állunk, ami elvezet a 
szabad és osztatlan Európához; ehhez 
az Észak-Atlanti Szövetség (NATO) 
vezetett el minket. A NATO-nak dön-
tô szerepe lesz, mint az európai békés 
változás alapja. Ez és a Varsói Pak-
tum vezetheti Európa legmélyebbre-
hatóbb átalakítását négy évtizeden 
át.”  (It and the Warsaw Pact can 
guide Europe’s most profound trans-
formation in four decades. – Azért 
ismétlem ide angol eredetiben is, 
mert nem világos a négy évtizedre 
utalás, minthogy a mondat nem múlt 
idôben áll. Talán a sors megóvja 
Európát újabb negyvenévnyi NATO–
Varsói Pakt ellenôrzéstôl.)

A beszámolók jellemzô vonásaként 
az európai változások hôse Gorba-
csov. A világ, és ezen belül az európai 
közvélemény, úgy tudja, hogy a de-
mokratikus reformok kezdeménye-
zôje Gorbacsov, és (ahogy egyik tudó-
sító írja) ô, mint a kelet-európai 
demokratikus reformok támogatója, 
új viselkedést kényszerített ki az 
Egyesült Államokból a Szovjetunió 
iránt. Jó példa ez is arra, hogy a poli-
tikusok valóban mûvészei a felülkere-
kedési képességeknek. Épp azok tet-
szelegnek a demokrácia és szabadság 
bajnokaként, akik felelôsek az euró-
pai történelem legszörnyûbb négy 
évtizedes terrorjáért. No persze, átté-
telesen az ô terrorjuk váltotta ki, és 
váltja ki ma is nap mint nap a népes 
utcai tüntetéseket. 

(Magyar Élet, 1989. december 21.)

2016. április 7.



10. oldal                                                               MAGYAR ÉLET                                          2016. április 7.

Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. április 10-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

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

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

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
2016. április 10-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2016. április 10-én de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET

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

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

BRISBANE (QLD) 

2016.április 10-én vasárnap de. 11 órakor 
 Istentisztelet 

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

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 

2016. minden hónap 3-ik vasárnapján du. 2 órától Istentisztelet
és  magyar nyelvû játszocsoport gyermekeinknek 

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

elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján de. 

11.30 órától Istentisztelet
és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit, vallási megkülönbôztetés nélkül

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

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

Meghívó Szüreti Bálunkra,
Ami szombat este, április 30-án lesz megtartva 

a Bocskai Nagyteremben,

123 St, Georges Road North Fitzroy Watkins St. bejárat.

Kitûnô hangulatról gondoskodik a NÉVTELEN BANDA.
Belépôdíj vacsorával 25 dollár. Gazdag tombola.

Asztalfoglalás: Nt. Dézsi Csaba 0414 992 653,

Csutoros István  0407 683 002, Csutoros Julia 9439 8300

Michael Jenkins (Simma Edit 
unokája) felolvassa angolul 

a Húsvéti Biblia szövegét

Húsvéti Istentisztelet a Nth. Fitzroyi 
Magyar Református Templomban

Bakonyi Péter fôkonzul úr
résztvesz az Úrvacsora 

Közösségben

Toldi Bianka felolvassa a 
Húsvéti igét magyarul
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Húsvéti Istentisztelet a Nth. Fitzroyi 
Magyar Református Templomban



A Balaton mindig szép. Télen, tudjuk, 
egy egészen más arcát mutatja. De-
cember végén, még csak az igazi tél 
elôfutáraként érkezett a metszô szél, a 
hideg idô. A Balatonszemesi mólón  
egy sajátosan gyönyörû balatoni nap-
lementében volt részünk. Magányos 
volt a kikötô, a csónakok, a nagyobb 
hajók a parton alszanak most is, a 
kikötô csendes volt és békés.

Balatonszemes Latinovits Zoltán 
színészóriás nevérôl híres sajnos. Itt 
élt az édesanyja a negyvenes évek 
végétôl haláláig és sok évet töltöttek 
vele fiai. Latinovits Oszkárral kötött 
házasságából származó Zoltán fia, és 
dr. Frenreisz Istvánnal kötött máso-
dik hazásságából született késôbb 
szintén ismertté vált fiai, (Bujtor) Ist-
ván és Károly. Boldog zajos, igazi 
vízparti balatoni nyarak voltak az 
övék. 

Az édesanya Gundel lány, a nagy-
hírû vendéglôsdinasztia tagja. Latino-
vits Zoltán nagyapja, Gundel Károly 
éttermében, „éppen Krúdy Gyula 
bácsi asztala fölött” jött a világra 1931. 
szeptember 9-én. 45 évvel késôbb tra-
gikus körülmények között halt meg. 
Baleset vagy öngyilkosság történt, 
találgatják ma is. Ám abban mindenki 
egyetért, Latinovits Zoltánnal, a ma-
gyar színjátszás egyik legnagyobb 
egyéniségét vesztettük el.
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Téli Balaton

tálni indult. Utolsó szavai: „Hát érde-
mes?” 

Hét óra múlt, amikor kilépett a ház-
ból. 

A mentôket 19.44-kor riasztották, a 
rendôrségre 19.55-kor érkezett tele-
fonhívás. A MÁV Vezérigazgatóságára 
--- egy akkor ott dolgozó hölgytôl 
kaptam meg két éve a távirat eredeti 
példányát: 1976. június 4-én éjszaka 
szolgálatban volt, azóta ôrizgette a 

magát és szörnyethalt. Nem túlzás, ha 
azt mondom, hogy gyászolja mindenki, 
aki a színpadon látta és rádión hallgat-
ta.” 

El sem temették még a Színészkirályt, 
s már kerekedik a legenda. 

Június 8-án, kedden Szemesen elte-
metik Latinovits Zoltánt, másnap egy-
séges kommüniké olvasható minden 
napilapban. 

„Latinovits Zoltánt, a Magyar Nép-
köztársaság érdemes mûvészét --- 
végsô kívánságának és a család ké-
résének megfelelôen --- június 8-án a 
család lakóhelyén, Balatonszemesen, 
nagy részvét mellett eltemették.” 

Végsô kívánságának?! 
Ebben a pillanatban, amikor hivatalo-

san csak annyit lehet tudni, hogy 
Latinovits Zoltán „véget vetett életé-
nek”, mit jelent, az olvasók számára 
mit jelent ez a két szó? Igaz, a magyar 
szellemi és társadalmi élet íratlan sza-
bálya, hogy az öngyilkosságot „tragi-
kus hirtelenséggel” jelölik a sajtóban. 
És igaz, hogy ezt a két szót nem írták le 
a magyar sajtóban. 

Ruttkai Éva így fogalmazott: „…a 
házuktól a Balatonhoz a síneken ke-
resztül vezet az út. Egy kereplôn kell 
keresztülmenni. Közel van az állomás-
hoz, itt mindig lassít a vonat, gyerek-
korában, többször elmesélte, mindig 
itt várták a járatot, a lassításkor fel-
ugrottak, és úgy mentek el az állo-
másig, ha arra volt dolguk. Ahogy én 
rekonstruálom az esetet: eljött ott-
honról, sétálni indult a Balaton felé. És 
akkor jött egy vonat, lassított, benne 
felsejlett valami gyerekkori emlék, 
benne volt az a bizonyos gyógyszer, 
amitôl fel volt pörögve, nem érezte a 
veszélyt, képessége korlátait, és úgy, 
mint évtizedekkel korábban, megpró-
bált felugrani rá… és elvétette az ug-
rást… Hisz nem is elöl, hanem a 
harmadik vagy negyedik kocsi gázolta 
el. Nem a mozdony. Talán ez azt bi-
zonyítja, hogy ugrani akart. Nem tu-
dom…” 

Ruttkai Éva soha nem hitte el, hogy 
Latinovits Zoltán öngyilkos lett. 

Rendôrségi jelentés, kelt június 4-én 
az esti órákban: „Mivel az öngyilkos-
ságával kapcsolatban kijelentést soha 
nem tett, így édesanyja véleménye 
szerint az a korábbi és a jelenleg is 
fent álló betegségével függ össze.” La-
tinovits Zoltán édesanyja, „Tinka néni 
mindvégig vallja, hogy legidôsebb fia 
nem lett öngyilkos, nem vetette magát 
a vonat kerekei alá. Baleset történt. 
Gondolataiba mélyedve ballagott a sí-
nek mentén, amikor a sorompó elôtt 
elcsapta a szerelvény.” 

Szeretô édesanya, szerelmes asszony: 

szent joguk, hogy elfogultak legye-
nek. 

De a fizika legelemibb törvényeit 
figyelembe véve végiggondolta valaki: 
miképpen lehetséges, hogy valaki a 
vonat elé veti magát, és a gázolás 
pillanatában a homlokán sérül meg, és 
a „jobb lábszár alsó harmadán a gázo-
lásos sérülés következtében a lábszár 
csonkolódik”? 

A mozdonyvezetô vallomása szerint  
olyan 65 km-es sebességgel vezette a 
vonatot Bszemes elôtt, ahol a sínek 
mellett valami sövény volt és ô azonnal 
látta, hogy valaki onnan a sövénybôl 
kidugja a fejét. Ekkor kb. 45 méterre 
lehetett az embertôl, de aki onnan 
hirtelen kiugrott a bokrok közül és 
„széttárt karral rohant a mozdony 
felé....” ---- a mozdonyvezetô elmondása 
szerint. De hiába fékezett, elütötte. 
Amikor a vonat megállt, akkor megta-
lálták a vonat vonóhorga a mellkasát 
átszúrta, a homloka és egyik lábfeje 
sérült, vérzett, amit a mentôorvos álla-
pított meg. Túl sok a gyanús és zavaros 
elem ebben a mesében.

Istenem, micsoda összevisszaság. 
Sose fogjuk megtudni, hiszen Latino-
vits a különleges tehetségû színész, 
magával vitte az igazságot, csak a tény 
maradt meg nekünk. A múzeum, azaz 
emlékszoba Balatonszemesen, és a va-
lamikori ház, amelyet a mára egyetlen 
élô testvér Frenreisz Károly felújított 
és kissé átépített.

No és maradtak a gyufaszálak. Rutt-
kai Éva 1976. június 4-tôl mindennap 
meggyújtott egy gyufaszálat, majd 
elfújta: 10 éven át, 1986. szeptember 
27-én bekövetkezett haláláig gyûltek a 
kormos gyufaszálak egy üvegkehely-
ben.

Engem mindig megfognak a történe-
tek, a hely, így mindenáron látni akar-
tam a házat ahonnan elindult arra a 
bizonytalan, de a végét tekintve bizo-
nyosan tragikus útjára. Látni akartam, 
az utat, amin végigment. Érezni, ahogy 
ô, látni, ahogy ô? Ennyi év után? Télen, 
metszô szélben, felfagyott havas úton, 
idézni azt a nyarat? Talán igen.

Elôzô nap találkoztam Aranka nénivel 
egy nyolcvanas évei végén járó néni-
vel, aki mindenrôl tudott és persze 
mindenkit ismert. „Hozzám, küldte fel 
friss parizerért a Tinka Zolit mindig, 
pedig a másik bolt közelebb volt hozzá-
juk.”. Aranka néni mondta meg az utca 
nevét. de hol az utca?

Aznap a mólóig jutottam, hiába ke-
restem az utcát. Már esteledett, csípôs, 
metszô szél fújt, rettentôen csúszott a 
lefagyott félig havas út, és a mólón egy 

idôs férfi végre megmutatta forduljak 
jobbra, majd balra és mégegyszer 
jobbra. Ott lesz a régi, a partközeli a 
nagy tölgyekkel szegélyezett utca. A 
házszámot tudtam. Rohantam. Este, 
kihalt balatoni utca, sehol egy lélek --– 
vagy mégis? --- , ahogy a bevilágított 
utcát megtaláltam még erôsebben 
szedtem a lábam. Másnap, napközben 
könnyebb lett volna, de én akkor akar-
tam. Ott lenni, megnézni, megérezni. 
Megzavartam. Egy nyugalmat, egy 
békét, vagy éppen az ebben az utcában 
érezhetô örök békétlenséget, örök 
nyugtalanságot. Nem messze a ház 
elôtt hatalmasat estem. Feküdtem a 
földön fejem koppant, derekam nyek-
kent, alig bírtam feltápászkodni és 
bocsánatot kértem. Hogy idejöttem 
erôvel, kíváncsiságból, hogy lássam, 
amit úgysem lehet.

Akkor megfogadtam megírom, meg-
mutatom mégis. Hogy Balatonszemes-
tôl messze sem felejtsék el ki volt 
Latinovits Zoltán, hogy volt egy sze-
mesi kis ház, ahol boldog volt, és igen, 
ezen az úton ment ô a sínek felé a 
gondolataival. A száguldó gondolatait 
elkapta egy száguldó vonat, talán ô 
maga is csodálkozott az utolsó pilla-
natban, hogy történhet ez meg vele… 
Övé a titok.

Megnéztem az emlékszobát, a gyö-
nyörû férfi képeit, a sodoródó élet-
pályát, a meg nem értések és szüntelen 
mûvészi hadakozásainak nyomát  az 
arcán, az íróasztalát. Elmentem a sír-
jához, ahol nem messze tôle nyugszik 
száz évet megélt édesanyja és az öccse 
Bujtor István is.

Nyugodj békében színészkirály re-
mélem hazaértél!

Sírján a számtalan nemzeti színû 
szalag egyikén a felirat:  Elmentem….. 
Gyalog a mennyországba.. megnyu-
godni…

Kovács Hédi

Latinovits Zoltán indulatos, saját 
útját járó, igazságkeresô mûvészem-
ber volt. Lépteit a hatalom emberei 
gyanakodva figyelték és figyeltették. 
Rendkívüli tehetségét nem tagadhat-
ták, de kiteljesedését nem tették lehe-
tôvé.

Baleset vagy öngyilkosság Szeme-
sen?

Este sétálni indult az állomás felé. 
Ruttkai Éva szerint fel akart ugrani a 
lassító vonatra, ahogy gyerekkorában 
tette, de elvétette, és a kerekek alá 
esett.

Részlet Szigethy Gábor –-- Ruttkai 
Éva veje –-- irodalomtörténész írásá-
ból.

Gondolkodott, tervezett, álmodozott. 
Tevékeny volt, tervei voltak. 
(Balatonszemesen aznap --- 1976. 

június 4. Latinovits Zoltán Balatonsze-
mesen pihent.)

Balatonszemesen aznap borús az idô. 
Latinovits Zoltán nyugtalannak lát-
szott, jött-ment, fecsegett. Aztán na-
gyokat hallgatott. Déltájban levelet írt 
Cserhalmi Györgynek. „A depressio 
vagy vélt depressio ellustított, teljesen 
elpuhított. Tegnap még a fél napot 
ágyban töltöttem…” - kezdi levelét, de 
a következô mondatban fordulat: „Ma 
végre nekiláttam a jógázásnak, favá-
gásnak. Ezért ma jobban érzem ma-
gam. Most már mindennap 3x megcsi-
nálom a gyakorlatokat.” 

Ebéd után lepihent. Édesanyja egy 
gyerekágyat festegetett. Dajka Mar-
gitnak úgy mesélte: fia jött-ment a 
házban, nézte ôt, mit csinál, aztán sé-

megsárgult papírlapot --- 21.45-kor 
érkezett a hivatalos jelentés: 

„Jelentem, hogy a mai 4209 számú 
vonat 19.40-kor a Nagykanizsa felôli 
bejárati jelzésnél az 1388-1389 számú 
szelvényben elgázolta Latinovits Zol-
tán színmûvészt.

A mentôk a helyszínrôl elszállították, 
és még a községben meghalt a mentô-
ben, s így a Balatonszemesi hullaházba 
szállították. 4209 számú vonat 19.56-
kor érkezett az állomásba és 25 perc 
késéssel indult tovább. A 4216 számú 
vonat 15 percet állt a bejárati jelzés-
nél.” 

Szólt viszont részletesen a Szabad 
Európa Rádió a halál körülményeirôl 
1976. június 7-én: 

„Latinovits Zoltán a magyar film és 
színpad büszkesége pénteken, június 
4-én féltestvére társaságában hagyta 
el az ideggyógyintézetet, ahol hetek 
óta kezelték. Édesanyjának villája van 
Balatonszemesen, Latinovits oda ment 
le. Hozzátartozói értesítése szerint a 
45 éves mûvész hosszabb ideje József 
Attila-lázban égett, összefonódott 
benne saját személye és a tragikus 
sorsú költôé. Azé a József Attiláé, aki 
1937. december 3-án Balatonszárszón 
a vonat kerekei alá vetette magát. 
Latinovits Zoltán ugyanezt tette 1976. 
június 4-én Balatonszemesen. Vere-
bély orvosprofesszor, akinek ott van 
villája, azonnal a helyszínre sietett, de 
segíteni már nem tudott. Latinovits 
Zoltán, a magyar színpad nagy és 
beteljesült ígérete, a vonat elé vetette 



Hogyan is születnek a legendák? Mi 
szükséges ahhoz, hogy egy idegen/is-
meretlen országban, nyelvtudás nélkül, 
valaki boldog, megelégedett és sikeres 
legyen? Alázat, akarat, kitartás, körül-
mény, megbizhatóság, példamutató fel-
menôk, szorgalom, türelem, egy elszánt 
fiatal és nem utolsósorban egy odaadó 
feleség.

Egy mondatban fel lehet sorolni, de 
nem mindenkinek adatik. Szerencse is 
kell hozzá. A következôkben egy ilyen 
elszánt 1956-os fiatal életútját tolmácso-
lom.
Melbourne’s Taekwondo Centre
Mr Jack Rozinszky
Chief Head Instructor
9th dan blackbelt Jidokwan
8th dan Kukkiwon
A fenti adat szerepel névjegykártyáján. 

Rozinszky Gyula, alias Jack, Kis-
kunhalason született 1940 augusztus 
10.-én. Apja Rozinszky Gyula, anyja 
szabadkai születésû Vörösbaranyi 
Margit Rozália. Hárman vannak test-
vérek kishuga Margit és öccse László. 
A második világháború emlékei mély 
nyomot hagytak fiatal lelkében és mai 
napig vele vannak. Három és fél éves 
amikor Apja bevonul katonának, bucsú-
zás az állomáson és a bombázó repü-
lôktôl való félelem. Ekkor az anyai 
nagyszülôkkel, Vörösbaranyi János és 
Rózsa-Katalin, élnek együtt. Apja 
orosz fogságba esik és megtapasztalja a 
Szibériai fogságok „vendégszeretetét”, 
mig Anyját többször, kényszerbôl el-
bujtatják az oroszok elôl, hogy ne essen 
az oroszok prédájává. Apja az orosz fog-
ságból szerencsésen hazatér, ám mind-
két szülô életében nehéz évek következ-
nek, hogy meglegyen a mindennapi ke-
nyér. A család szükösen él, a téli estéken 
Édesapja hegedûjátéka mellett nótáz-
nak, mely számukra a nehéz idôkben él-
tetô napsugár. 1956-ban Gyuszi autósze-
relô inas, érdekli a birkózás és a torna. A 
szabadságharc megérinti a kiskúnhala-
siakat is, a jobb jövô reményében, 
csoportosulnak a városháza elôtt, de a 
békés gyülekezetnek puskagolyó zápor 
vet véget. Barátjával együtt menekül a 
sortûz elôl és már 1956 karácsonyán, 
segitséggel, átlépi az akkori Jugoszláv 
határt. Itt bucsúzik Apjától, aki a senki-
földig kiséri, ellátja jó tanáccsal, mutat-
va az irányt anyja szülôvárosa, Szabadka 
felé.

Megjárva a Palics-i, Fehértemplom-i 
(Bela Crkva), Eszék-i táborokat, ahol a 
fiataloknak az ellátás csak elégséges, 
mivel a nyugatról jövô segélyeket nem a 
magyar menekültek élvezik. A táborok-
ból, a befogadó országok a kiskorúakat 
csak szülôi beleegyezéssel viszik tovább. 
Egy évi várakozás után, már amikor két-
ségbe esésükben az „idegen légió” jár az 
eszükben, Gyuszit Ausztrália, barátját 
Svédország fogadja. Eszéki gyüjtôtábor 
után Triesti kikötôbôl az Aurelia hajóval, 
Suezon keresztül, megállva Fremantle 
kikötôben, onnan tovább hajózva, Gyu-
szi 1958 január 28.-án Melbourne-be 
érkezik. A katolikus Egyház jóvoltából, 
mint kiskorú, egy máltai családnál kap 
otthont az új hazában. Másnap már mun-
kába áll, mint ház festô, a befogadó csa-
ládnál.

Fiatal korától kezdve érdekekli a torna 
és a birkózás, keresi a lehetôségeket az 
önvédelmi, harcias sport gyakorlatok 
tanulására. Elsô ilyen hely, az elsô Ma-
gyar Ház Richmondban, ahol Judót 
tanít. Ezután egymás után fedezi fel a 
különbözô klubokat, Judó, Jujit su, 
Karate, tudása egyre nô, különösen, 
miután alkalom adódik, hogy Kóreából 
az általa meghivott Chan-Yong Kim 
mestertôl tanul és kemény edzés ered-
ménye a Barna Öv (Brown Belt). 1962-
ben megnyitja, saját, Ausztráliában az 
elsô, Taekwondo Iskoláját, ahonnan a 
harcmûvészet különbözô mûfajában 
több neves oktató és tanuló kerül ki. 
TAE = lábbal rúgás, ugró rúgás, 
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Egy köztünk élô 
legenda

KWON=ököl, ütni kézzel, DO= út, 
mûvészet, a fegyelem útja. A Taekwondo 
modern harcmûvészet mai formáját a 
XX. Század ötvenes éveiben alakították 
ki a Koreai mesterek. A Twekwondo egy 
olyan mûvészet, amely magába foglalja 
a gondolkodás és az élet útját, ma már 
elismert nemzetközi világsportággá 
fejlödött és az olimpiai játékok részévé 
vált. Gyuszi számára, az önképzés, má-
soktól új szakszerûség elsajátítása, 
állandó kihívás. Csak egy példa a sok 
közül: munka után kijár a kikötôbe és 
tudakozódik a hajókon olyan egyének 
után, akik az ônvédelmi sportok egyikét 
mûvelik, újat tanulhat tôlük és megmé-
rettetheti önmaga és tanítványai tudá-
sát. Ez csak egyszer sikerül, amikor egy 
Japán hadihajón találkozik egy kiváló 
Karate mesterrel. Ezen kisérletével, 
egy epizód után alábbhagy, mert életét 
csak ösztöne és tudása menti meg. Kez-
deményezése a Melbourne Taekwondo 
Központ (Centre) egyre népszerûbb, 
Melbourne központjába egy nagyobb 
helyre költözik. 1964-ben több különbözô 
harcmûvészeti sportiskola hívására ki-
váló mesterek érkeznek Koreaból, 
Japánból Ausztráliába, akiktôl ô is sok 
újat tanul, mivel legtöbb klubbal kapcso-
latot tart, jó viszonyban van. 1967-ben 
megnôsül Smith Valerie-t veszi fele-
ségül, aki Új Zealand-i születésû. Eskü-
vôjüket követôen, ismét bebizonyosodik, 
hogy szerencsés csillag alatt született. 
Új felesége belegyezésével, nászútra 
Koreába utaznak, ahol több hetes kikép-
zés után a Jidokwan Nagymestere 
Chong-Woo LEE személyesen köti de-
rekára az *1. Dan Black Belt-t és elsônek 
engedélyt eszközöl a Taekwondo Auszt-
ráliában való tanítására. A fent említett 
ÔV-ért nem kis árat fizetnek. Sok viszon-
tagságon mennek keresztûl. Pénzben 
nem bôvelkednek, így teherszállító ha-
jón, külön kabinban utaznak Japánba. 
Kevés pénzzel ám nagy lelkesedéssel 
ellátogatnak egypár neves helyre pl. 
Mikimoto sziget, eközben a teherszállitó 
hajóról lemaradnak. Tokyoba az új 
gyorsvonaton”Bullett Train” utaznak. 
Japánban is ellátogat két helyre, Kyo-
kushin és Shotokan dojo-ba (kiképzô 
intézetek), ahol edzésre is van alkalma. 
Osaka-ból, a Pusan-i kikötôbôl indulnak 
hajón Koreába, ahol hárman vannak 
utasok és szállásuk nem kabinban, ha-
nem a hajó belsejében egy takaróval a 
padlón van és a tengeri betegség ezt 
még betetôzi. Másnap kiderül, hogy a 
többi utas mind matróz, akik szabadság-
ra mennek. A viszontagságukban a 
nyelvtudás hiánya is nagy szerepet 

játszik. Kóreába érve útjukat Seoul-ba 
vonaton folytatják, ahol a segítôkész 
hordár az elsô osztályra váltott jeggyel 
másodosztályú vagonokba kalauzolja 
ôket ahol nincs ülôhely és Gyuszi a vo-
nat egyik végén Valerie meg a másik 
végén utazik. Seoul-ba érve az állomás-
ról taxival érkeznek szállásukra a 
YMCA hotelba. Szobájuk kicsi, de ké-
nyelmes. Gyuszi szerencséjére, a Ko-
rea-i Taekwondo Association, a szállá-
sukhoz közel van. Itt találkozik Byoung-
Ro Lee-vel és bemutatkozás után át-
mennek a Jidokwan, névszerint Han 
Kuk Che Yuk Kwan iskolába, ahol a ki-
képzés másnap padlósúrolással kezdô-
dik. Itt megismerkedik a Jidokwan 
vezetôjével Chong Woo Lee Nagymes-
terrel. Gyuszit ámulatba ejti a nagy 
tisztelet és tekintély mely Chong Woo 
Lee Nagymestert körülveszi, nem csak 
az iskola környezetében hanem az egész 
városban. Mivel azért jött Koreába, 
hogy megtanulja amit csak lehet kitar-
tóan részt vesz napi három különbözô 
edzésen, melyek végén, számára ez a 
legnehezebb, mindenkivel meg kell küz-
denie. Ô az egyedüli nem Koreai, ennek 
ellenére barátságosan bánnak vele kivé-
ve a helyi nemzeti bajnokot, akit Gyuszi 
iránt való viselkedése miatt eltávolíta-
nak. Az idô alatt amig Gyuszi edzésen 
van Valerie egy pár nap után munkát 
kap, az Amerikai katonaság (Peace 
Corps) irodájában dolgozik. Ez jól jön 
mert pénzük fogytán van. Egyedüli 
szórakozásuk a mozi és egy kis üveg sör 
amit elosztanak. Gyuszi álmában sem 
gondolta, hogy milyen kemény megmé-
rettetésben lesz része. Mindennek elle-
nére az edzéseken jól halad, mesterei 
maguk közé fogadják. Ô is egyike a mes-
tereknek akik Taekwondo bemutatót 
tartanak az Amerikai katonáknak. Az 
edzéseinek ideje végefelé jár, már csak 
a vizsga van hátra. A Nagymester 
Chong-Woo Lee felkéri a többi Nagymes-
tert, hogy legyenek jelen Gyuszi bemu-
tatóján/vizsgáján, mely után megkapja a 
fent említett *fekete övet. Ez Gyuszi 
Taekwondo pályafutásának legbüszkébb 
pillanata. Hazajövetelük elôtt Lee Nagy-
mester vendéglôbe vacsorára hivja 
minkettôjüket, ahol Mr Lee a következô 
kérdéssel fordul Gyuszihoz, hogy fél-e 
tôle?, erre Gyuszi igy válaszolt „ félni 
nem félek tôled, de nagyon tisztellek”. 
1967-ben a fekete öv megszerzése után, 
„Korean Gym” bejáratánál Mr Lee és 
Gyuszi fényképe volt látható (ez kivé-
teles eset, mert mesterek nem fényké-
pezkednek tanítványikkal). A sok élet-
tapasztalattal mögöttük az út, vissza 

Ausztráliába, sokkal simább. A vonaton 
utazás a Pusan-i hajóállomásra már sok-
kal elfogadhatóbb. Ugyanazzal a hor-
dárral találkoznak, aki érkezésükkor 
becsapta ôket és így az megszégyenülve, 
csomagjaikat ingyen szállítja a Hotelba. 
A Hajóút Japánba kényelmesebb, az az 
lenne, ha Gyuszit nem fogja el a tengeri-
betegség. Emlékül egy Japán harcos 
szoborral térnek haza.

1970-tôl a Taekwondo népszerûsége 
felfelé ivel. Taekwondo tagság egyre nô, 
több tanitóra van szükség, ekkor indul 
az oktatók Koreában való kiképzése. 
1972-ben megalakul az Australian Taek-
wondo Association (Egyesület). Gyuszi 
hivására egyre tôbb oktató jön Koreából, 
ez utat nyit a tanítók közötti versen-
gésnek, mely ellenkezik a Taekwondo 
tanaival. Az évek során több balszeren-
cse éri, pl. ismeretlen tettesek felgyújt-
ják a klubhelyiséget, oktatók ellene 
fordulnak, elcsábítják tanítványait, 
megfenyegetik, hogy nem mehet vizs-
gázni Kóreába. Az akadályokat leküzdi, 
részt vesz, szervezi úgy az ausztrál, mint 
a nemzetközi Taekwondo bajnokságokat. 
1979. Ausztráliában az elsô 4. Dan Black 
Belt boldog tulajdonosa és az Ausztrál 
Taekwondo Association (Egyesület) 
Osztályozó Munkaközösség tagja (Gra-
ding Panel), fô oktató. A Melbourne 
Taekwondo Centre tagjait ezután ô vizs-
gáztatja. 1980-tól az Ausztrál Taekwondo 
csapat kapitány/képviselô, a különbözô 
világ versenyeken. A Melbourne Taek-
wondo Centre tanulói az elsôk között jó 
eredményeket érnek el. 1995-ben Gyu-
szit személyesen is nagy megtiszteltetés 
éri, a BLITZ képesújságon keresztûl, 
Ausztrália szerte többszáz oktató közül, 
Gyuszit illeti „Instructor of the Year” 
at the „Hall of Fame” ünnepélyen 
családja jelenlétében kapja meg a neki 
járó serleget. 1999-tôl kezdve szabály-
szerûen viszi a Klub oktatókat és tanuló-
kat Kóreába tapasztalatszerzésre. Gyu-
szi megkapja a Jidokwan 8. Dan Black 
Belt-t és ezzel ô legmagasabb rangú, 
nem kóreai születésû Taekwondo mester 
Ausztráliában. 2000 Blitz Hall of Fame – 
Lifetime Tribute Award. 2004 Kukkiwon-
ban nagy megtiszteltetés éri, Nagymes-
ter Hae-Man Park kivételes edzésén 
vesz részt és Dicsérô Levelet kap 
Woon-Kyu Uhm elnôktôl a Taekwondo 
fejlesztéséért és népszerûsitéséért. 2006 
Koreában, Jidokwanban NagyMester 
Chong-Woo Lee 9. Dan Black Belt –l 
jutalmazza. Ez a legmagasabb rang amit 
valaki elérhet. Büszkén viseli e rangot, 
mint a legnagyobb és legsikeresebb, 
eredményekben gazdag Melbourne 
Taekwondo Centre fô nagymestere. 
Örôm tölti el amikor az Ausztrál vá-
logatottban nyolcan képviselik a MTC-t 
a második Poomsae Világbajnokságon 
2007-ben. 2008-ban Koreaban kiérdemli 
a Kukkiwon 8. Dan Black Belt-t. 2011-
ben Beiktatják a Taekwondo Hall of Fa-
me ---- Pioneer Instructor. 2012 leg-
sikeresebb év. Az Ausztral Taekwondo 
Bajnokságon 46 arany, 17 ezüst, 20 bronz 
érmet szerzett a Melbourne Taekwondo 
Centre tagsága.

2014 jelentôségteljes év a Melbourne 
Taekwondo Centre és Gyuszi életében. 
Unokája, Andrew lánya, Rozinszky 
Eleah tíz éves, harmadik nemzedék, 
megkapja 1. Poom, ifjúsági fekete övet. 
Ebben az évben a Melbourne Taekwondo 
Centre tagjai nyolc arany, hat ezüst, 
tizenkettô bronz érmet szereznek, ami 
Gyuszi és fia Andrew becsületes mun-
kájának elismerése. Még sem lett igazuk 
a rossz akaróknak. Ma már, a Melbourne 
Taekwondo Centre jegyében, tizennégy 
helyen (egyéni vezetés alatt) folyik okta-
tás, ugyanolyan szellemben, mint kez-
detben, hogy kitartással, melyre jó pél-
da a fenti írás, mindent el lehet érni, 
szem elôtt tartva a következôt „Mester 
nincs tanítvány nélkül, aki a hagyományt 
tovább viszi.”

2016 Rio-i Olimpián, Taekwondo-ban 

négy személy képviseli Ausztráliát, eb-
bôl kettô a Marton testvérek a Mel-
bourne Taekwondo Centre, az-az And-
rew Rozinszky, tanítványai. Andrew 
ez alkalommal is, ahogy már számos 
Világbajnokságra és Olimpiára, mint 
versenyre elôkészítô helyettes, edzô, 
átvéve a stafétabotot apjától, kiséri az 
Ausztrál csapatot az Olimpiára. A Mel-
bourne Taekwondo Centre –-- Glen 
Waverley –-- vezetését átadta fiának 
Andrewnak és Gyuszi mint tisztelt 
Nagymester oktat és vizsgáztat. Amint a 
fenti sorok bizonyítják, Gyuszi a Taek-
wondon keresztûl, igéretéhez híven, 
melyet a Jugoszláviai táborban tesz, 
sokszorosan megtéríti Ausztrália irá-
nyban érzett háláját.

Gyuszi életében a Taekwondo mellett 
családja biztonsága, a megélhetés éppen 
olyan fontos, ha nem fontosabb. Szüleitôl 
öröklött akarat, kitartás végigkiséri az 
életét. 1972 óta magának dolgozik. Sok-
mindent megpróbál. Többek között 
házaló eladó. Fûvágógép javító üzletet 
nyit. Házfestô vállalatot kezd, tizenkét 
munkással dolgozik. Aranyat bányászik 
a telken, amit vásárol. Itt egy ôreg lakó-
kocsi áll rendelkezésére, ami az idôjárás 
elemeitôl nem igazán védi meg. Csak 
arra jó, ha esik az esô vizet tud gyûjteni, 
mivel a teteje beázik. Késô délutánig 
csákányozik, hidegviz fürdô és 150 km-
es autóút után este Taekwondot tanít. Ez 
az „arany” szenvedély mai napig él ben-
ne. Évente benevez az országos arany-
mosó„gold panning” versenyre. Import/
Exporttal is foglalkozik. Magyarországra 
szállít olyan dolgokat, ami még ott nem 
kapható. pl. Fogvédôk, autóablaktörés 
javítás, stb. Szándéka, segítségnyújtás 
az ottani családnak is. Import oldalon, 
megpróbálja a béres csepp Ausztráliai 
forgalmazását, melyre a két ország kö-
zötti titkos egyezmény van, de a bürok-
rácia beleszól, Koreából Taekwondo ru-
ha behozatalát is megkiséreli, lere-
gisztrálja (akkori Ausztráliai Taekwon-
do Egyesület tiltakozása ellenére). Amit 
elhatároz azt igyekszik véghez vinni, 
nehezen adja fel.

Családjának a körülmények nem min-
dig kedvezôek. Gyerekeit, Anita-t és 
Andrew-t, felesége neveli. Ritkán látja 
ôket, korán elmegy otthonról és késôn ér 
haza. A legtöbb családapának ez a sorsa, 
mivel anyagi segítséget nem kér és nem 
fogad el az akkori magyar bevándorló. A 
magyar a jég hátán is megél ha úgy 
hozza a sors. 

Az évek során sokszor ellátogat Ma-
gyarországra. Amíg szülei élnek a csa-
ládjával, azután egymagában a Taek-
wondo Világbajnokságok alkalmával út-
baejti az Ó-Hazát. Érzelemmel kötôdik 
úgy a szülôföldjéhez, mint az új hazájá-
hoz, ahol lehetôséget kapott egy új élet-
re. Mivel Valerie és ô is szeretik a ter-
mészetet Ausztráliát körbe járják, ami 
nem kis dolog a távolságok miatt. Ezt 
szülei is tapasztalják amikor 1976-ban 
Ausztráliába látogatnak.

2016-ot írunk. 1956-os Szabadságharc 
után eltelt hatvan év. Nem egész egy 
éve, hetvenötödik születésnapjára haza-
látogat Magyarországra, Szerbiába. Vé-
gigjárja a táborokat, azokat a helyeket 
ahol tizenhatévesen, várakozásban, egy 
évet tölt el. Az emlékek felelevenednek 
benne, nagy lelkesedéssel mesél errôl az 
útjáról. Ô is azon emberek közé tartozik, 
akik nem tudják feladni a szülôhazát, 
olyanok mint a fecskék, hogy kikeletre 
vissza kell térniük.

Amint a mondás tartja „Sikeres férfi 
mögött, sikeres jó feleség áll!” Ez a 
mondás ráillik a Rozinszky házaspárra, 
mert mindkettôjük közös életébôl jött 
létre a fenti írás. Ma életükkel megelé-
gedettek és boldogok! Büszke szülôk/
nagyszülôk. Gyerekeik Anita és And-
rew. Öt unoka Ryan, Adria, Lara, 
Eleah és Sophie.

Atyimás Erzsébet
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Áristom, 2. Müké-
nében, 3. A mai Pakisztán területén 
található Indus-völgyi kultúra köz-
pontja, Mohendzsó-dáró, 4. Madagasz-
káron, Indiában és Malájszigeten élô, 
ún. félmajmok, 5. Babilon városában 
(a mai Irakban), 6. A fluor, a klór, a 
bróm, a jód és az asztácium, 7. A Take 
That, 8. Esztergomé, 9. A zenebo-
londja, 10. Az Egyiptomi Arab Köz-
társaságé.

E heti kérdéseink:
1. Mi a képlete a kénsavnak?
2. Melyik operában hangzik fel a 

Cigeretta -kórus?
3. Hogyan nevezték az orosz pa-

rasztokat a cári idôben?
4. Melyik Európa legmagasabb 

vulkánja?
5. Hogy nevezik a megtermékenyí-

tett petesejtet?
6. Mi a Ludolf-féle szám értéke?
7. Ki írta a falu jegyzôje c. regényt?
8. Mi a neve az öt szénatomos 

cukorkának?
9. Ki írta az Aeneis c. eposzt?
10. Mit nevezünk belletrisztikának?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Az étteremben a pincértanuló egy 

egész malacsültet szolgál fel a ven-
dégnek. A fôpincér figyeli, és nincs 
vele megelégedve:

--- Legközelebb, ha ilyen ételt tálal, 
legyen szíves a fülébe egy kis petre-
zselymet tenni, a szájába pedig cit-
romkarikát. A farkára külön kössön 
egy arany szalagot. Megértette?

--- Hogyne, uram! De nem leszek úgy 
röhejes?

* * *
A hajópincér megkérdezi a szemmel 

láthatólag tengeribeteg utast:
--- A kabinjában szolgáljam fel az 

ebédet uram, vagy borítsam át mind-
járt a hajókorláton?

* * *
Az egyik ember az étteremben halva-

csoráját megéve hívja a pincért:
--- Pincér! A hal úszni akar!
A pincér tudja a dolgát, kihoz egy fi-

non bort az embernek. Látja ezt egy 
másik ember is, aki marhapörköltet 
evett. Tanulván az elôzô ember udva-
riasságából, ô is inni kér:

--- Pincér! A marha inni akar!
* * *

Egy Rangers szurkoló mondja bará-
tainak:

--- Amikor a csapat nyer, a kutyám a 
mancsaival tapsol. Amikor veszítünk, 
szaltókat csinál.

--- Hányat? --- kérdezik barátai.
--- Az attól függ, mekkorát rúgok be-

lé.
* * *

A 10 legidegesítôbb nôi kérdés a foci 
EB alatt:

Kik játszanak az izék ellen?
Átkapcsolnál amíg megnézem a Lu-

cecítát?
Te, a Figónak van felesége?
Szerinted melyik csapatnak szebb a 

meze?
Akinek nincs labdája, az miért fut?
A hosszabbításra is kiváncsi vagy?
Összesen hány félidô van?
A németek miért rúgnak olyan erô-

sen?
Te, azért lassítják a képet, mert a Vit-

ray már öreg?
* * *

 A cowboy és indián társa, Tongo, 
lovagolnak a prérin. Egyszer csak 
tízezer vad, vérszomjas indián veszi 
körül ôket. A cowboy odafordul tár-
sához:

--- Most mi lesz velünk, hû társam, 
Tongo?

--- Hogy érted, hogy „velünk”, fehér 
ember?

* * *
Az indiánok felkeresik a varázslót:
--- Kérdd meg a szellemeket, hogy 

adjanak esôt!
--- Szó sem lehet róla, hisz nincs ben-

netek elég hit.
--- Hogyne volna, hiszen azért fordul-

tunk hozzád!
--- Ha tényleg hinnétek a szelle-

mekben, hoztatok volna magatokkal 

esernyôt.
* * *

 Az indiánok elkapnak négy cowboyt. 
Azt mondja az indiánfônök:

--- No, amelyikôtöknek a legrövidebb 
a neve, azt szabadon engedjük, a többi 
meghal. Mi a nevetek?

--- John --- mondja az elsô cowboy.
--- Joe --- mondja a második.
--- X --- mondja a harmadik.
--- Félix --- mondja a negyedik.

* * *
Egy amerikai turista a telavivi Mann 

Auditórium koncertterem elôtt meg-
torpant egy pillanatra, hogy megcso-
dálja a különleges, modern épület 
homlokzatának lendületes vonalait. 
Végül odafordult az ismerôséhez és 
megkérdezte:

 --- Ezt az épületet ugye Thomas 
Mannról, a híres íróról nevezték el?

 --- Nem --- jött a válasz ---, a Phila-
delphiából származó Fredric Mannról.

 --- Tényleg? Nem is hallottam róla... 
Mit is írt? --- kérdezte az amerikai. 

--- Egy csekket... 
* * *

Japán turista megy ki a reptérre. 
Egyszer csak a taxit megelôzi egy 
Honda.

--- Á, Honda nagyon gyors, Japánban 
készült! --- kiált fel a japán.

Mennek tovább, amikor egy Toyota 
elôzi meg ôket.

--- Á, Toyota nagyon gyors, Japánban 
készült! --- kiált fel ismét a japán.

Harmadszorra egy Mitsubishi suhan 
el mellettük.

--- Mitsubishi nagyon gyors, Japánban 
készült! --- mondja ismét a turista.

A sofôr nem szól semmit, hamarosan 
kiérnek a reptérre.

--- 100000 forint lesz --- mondja a 
taxis.

--- Micsoda? Az nagyon sok --- hápog a 
japán.

--- Taxióra nagyon gyors, Magyaror-
szágon készült --- válaszolja a sofôr. 

* * *
A kanadai favágó verseny gyôztesét 

megkérdezik, hol gyakorolt.
--- A sivatagban.
--- De hát ott nincs is fa!
-  Már nincs. 

* * *
Németországban egy öreg mamóka 

ül a buszon. Leül vele szembe egy 
amerikai tengerészgyalogos, aki rágó-
zik. Két megálló után megszólal a né-
ni:

--- Biztos nagyon szép történeteket 
mesél fiacskám, de egyrészt nem ér-
tek angolul, másrészt meg tök süket 
vagyok. 

* * * 
Kannibálok vacsoráznak:
--- Te, nagyon rágós ez a hús!A másik 

felpattan és torkon ragadja:
--- Mit mondtál az anyámra?

Mit ebédelnek a képviselôk?Kétféle étterem és büfé –-- ez várja a 
Parlament dolgozóit, így az országgyû-
lési képviselôket is egy-egy napon. Az 
alagsortól felfelé haladva, emeleten-
ként más és más a kínálat, és egyre 
magasabbak az árak. Míg a legalsó 
szinten egy menü 800 forintnál is ke-
vesebbe kerül, az Országház fôemele-
tén már 2200 forintot kell az ebédért 
fizetni. Ha politikusaink a tudatos táp-
lálkozásra is szeretnének odafigyelni, 
a Parlamenthez közeli képviselôi iro-
daházban még színkódos tájékoztatót 
is kapnak arról, mit mivel érdemes 
fogyasztani.

Hamis gulyás és bácskai rizses csir-
ke mindössze 770 forintért –-- nem is 
csoda, hogy hosszú sorok kígyóznak az 
ételt ilyen áron kínáló hely elôtt. A 
kevesebb mint 800 forintért kapható 
menü nem egy külvárosi kifôzde ét-
lapján, hanem a Parlament éttermének 
kínálatán szerepel. Az Országház alag-
sorában igen nagy népszerûségnek 
örvend a –-- parlamenti szóhasználat 
szerinti –-- menza, amelyet nem csu-
pán a Ház dolgozói, a pártok frak-
cióinak alkalmazottai vagy a sajtó 
munkatársai, de képviselôk, sôt néha 
még kormánytagok is elôszeretettel 
látogatnak. Varga Mihály nemzetgaz-
dasági minisztert korábban nemegy-
szer lehetett látni sorban állni tálcá-
jával a kiadópult elôtt, ahogyan 
Navracsics Tibor is megfordult a 
„menzán” még európai uniós biztosi 
kinevezése elôtt.

Ha azonban valaki a mezei menü he-
lyett más, különlegesebb fogásokból 
válogatna, 1500 forintból akkor is hoz-
zájuthat egy fôételhez, hozzá körettel 
és még savanyúsággal is. Egy átlagos 
napon sertésborda vadász módra, re-
szelt burgonyás tésztában sült puly-
kamell, vagy éppen sajttal és sonkával 
töltött rántott csirkemell is kapható 
már kevesebb mint 900 forintért. Hoz-
zá köretként 3-400 forintért lehet 
válogatni hasábburgonya, krokett, de 
még vajban párolt kerti finomságok 
közül is. Néhány héttel ezelôtt az étte-
rem legdrágább étele a konyhafônök 
ajánlata volt, mégpedig fogasfilé ránt-

va tejszínes burgonyapürével, kapros 
rákraguval, ám ezért is kevesebb mint 
1600 forintot kellett fizetni. Az étterem 
ellátásáért felelôs cég ráadásul külön 
figyel a húsmentesen étkezôkre, így 
vegetáriánus menüt is lehet választani, 
a hamis gulyásból, illetve illatos zöld-
ségekkel tálalt vajas tésztabatyuból és 
petrezselyemmártásból álló fogásért 
770 forintot kérnek. Böjti idôszak van, 
így ennek megfelelô ételek is szere-
pelnek az étlapon: sajtgaluska tejszí-
nes gombamártással, vagy éppen 
gyömbéres répagalette is választható.

A menza csak délután fél 3-ig van 
nyitva, így aki késôbb éhezik meg, az 
épület magasabb szintjén –-- a féle-
meleten –-- már valamivel magasabb 
áron ehet. Az árkategória mellett itt a 
kínálat is más: virsli, szendvicsek és 
saláták. Egy csirkehúsos wrap 580 fo-
rint, egy pár prémiumvirsli egy szelet 
kenyérrel és tormával már 650 fo-
rintért megvásárolható, de lehet kapni 
lazactányért is 1480 és libamájtányért 
1780 forintért. Mivel ez a büfé egészen 
addig nyitva van, amíg tart egy-egy 
parlamenti ülésnap –-- ha hajnali 3-ig, 
akkor bizony az étkezde is addig várja 
a vendégeket –--, itt már gyakrabban 
megfordulnak az ülésteremben megé-
hezô, megszomjazó kormánypárti és 
ellenzéki honatyák is. Érdekesség, 
hogy a harapnivaló, a sütemények, az 
üdítô és a kávé mellett még sör és bor 
is szerepel az itallapon. Egy deciliter 
bort már 175 forinttól lehet kapni, míg 
a 3,3 deciliteres sör –-- márkától füg-
gôen –-- 380 vagy 450 forint.

Még egy emelettel feljebb, a Parla-
ment fôemeletén, az illusztris Vadász-

teremben is várja étterem az ebédelni 
vágyókat: elôkelôbb hely, különlege-
sebb ételek, magasabb árak. Néhány 
héttel ezelôtt a legolcsóbb fogás itt a 
tejszínes parajfôzelék volt lágytojás-
sal, összesen 890 forintért. Fôételt 
viszont 1200 alatt nemigen találni. De 
aki balatoni fogasra vágyik párolt 
zöldségekkel és kapros barnavajjal, 
megkaphatja 2400 forintért, ahogyan 
kókusztejes kacsát currys jázmin-
rizzsel is lehet választani 1800 forin-
tért. Hiába a kitüntetett hely, menüt itt 
is árulnak, igaz, a menzához képest 
nagyjából háromszoros áron: ottjár-
tunkkor zöldséges daragaluskaleves 
és csülök pékné módra képezte a két-
fogásos menüt, 2200 forintért.

Képviselôink nemcsak a Parlament-
ben, hanem az ahhoz közeli képviselôi 
irodaházban –- amit sokan csak fehér 
háznak neveznek –- ugyanúgy szoktak 
dolgozni, étterem így ott is várja ôket. 
Az üzemeltetôcég azonos, így a kínálat 
hasonló a parlamenti menzáéhoz, 
ahogyan az árak is. Ráadásul ott még 
odafigyelnek az egészséges étkezésre 
is. Az étlapon piros, sárga és zöld szí-
nekkel jelölik az ételeket; a bejárat 
mellé kifüggesztett tájékoztatón ott a 
magyarázat is: a piros jelzésûek sok 
zsírt és cukrot tartalmaznak, vagyis 
módjával fogyasztandók, a sárgával 
megjelöltekben már kevesebb van 
ezekbôl, míg a zöld színnel ellátott 
ételek vitaminokban és ásványi anya-
gokban gazdagok. Így tehát minden 
adva van, hogy a politikusok –- ebben 
is példát mutatva –-- tudatosan táplál-
kozzanak.

Amikor a külföldi gulyást fôz, 
de nem tudja, hogyan kell

Mi magunk sem értünk egyet, ha 
pörköltrôl vagy gulyásról van szó, mit 
tehet akkor egy lelkes, szorgalmas 
külföldi gasztroblogger, ha magyaro-
san akar fôzni?

Bármilyen átlagos itthoni kocsmai 
traccsparti vad veszekedésbe válthat 
át, ha valamelyik fontos alapételünkrôl 
van szó, nincs egységes recept, min-
denkinek a saját mamájáé a tuti, és 
attól a verziótól mindennemû eltérés 
elfogadhatatlan.

Abban viszont a lecsóelméletek és a 
gulyástudományok jobb és bal oldala 
is valószínûleg megegyezik, hogy a 
paprikás csirkébe nem kell zselatin, a 
sajtos pogácsába egyetlen nagymama 
sem tesz pirospaprikát, a gulyás pedig 
nem pörkölt.

Nagyon messze van innen Anglia, és 
még messzebb Amerika: az angolszász 
kultúra érdeklôdését mégis gyakran 
felkelti országunk gasztronómiája. 

Érdeklôdésük lelkes, de azért nem 
annyira, hogy alaposan utánajárjanak 
a dolognak, ebbôl pedig mulatságos 
receptféleségek sülnek ki. Végre egy 
téma, amiben minden pörkölttudomá-
nyok doktora ünnepélyesen, egy em-
berként háborodhat fel: hogyan rontja 
el a külföldi gasztroblogger ikonikus 
magyar ételeinket?
Gulyás vagy pörkölt?
Hogy mi is a gulyás, azon most nem 

fogunk összeveszni, abban viszont 
talán mindenki egyetért, hogy a gulyás 
nem pörkölt. Igen, a jó gulyás egy pör-
költtel indul, ez igaz, de utána egy 
egészen más étel lesz belôle, hosszabb 
lével, összetettebb ízekkel, zöldsé-

gekkel, csipetkével. A legtöbb külföldi 
gasztromagazin szerint azonban nehéz 
meghatározni a különbséget a két étel 
között.

Érdekes módon az angol Guardian 
gasztrobloggere, Felicity Cloak, akit 
máskülönben csodálunk és szeretünk, 
sokkal jobban átlátja a dolgot, mégis 
ostobaságot ír. A tökéletes goulashról 
szóló cikkében kedves ételünket ket-
tôs nemzetiségûnek nevezi, azt mond-
ja, Magyarországon a gulyás egy le-
vest jelent, mindenütt máshol viszont 
pörköltet neveznek így. 

Ezzel csak azt mondja el, hogy sehol a 
világon nem értik a különbséget a két 
étel között, de közelebb nem visz a 
meghatározáshoz. És akkor az ideke-
vert „cowboyokat”, akik a gulyás nevû 
pörköltet fôzték a pusztában, már nem 
is említjük.
Citromlevet a pörköltbe
Még ennél is nagyobb baj, hogy a 

World of mouth szerzôje olyan forrá-
sokra vonatkozik, amelyek szerint gu-
lyást akármilyen húsból lehet készí-
teni, továbbá vezérelvként tûzi maga 
elé, hogy „paprikából sosem elég”. A 
végén pedig, mondván, hogy a paprika 
édes, egy kevés citromlével kerekíti ki 
az ízeket. Felicity ugyanakkor dicsére-
tet is érdemel, mikor hangsúlyozza a 
zsír fontosságát, és nem pancsolja szét 
az ízeket borral és fokhagymával. 
Hogy mindezt a cowboyok autentikus 
verziójához való közeledés miatt teszi, 
azon azért lehet mosolyogni.

(Folytatjuk)

A hét hirdetése



00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ     
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Hogy volt?!
02:25 Csendes otthon 
(1957)  Magyar filmvígjá-
ték  Rendezte: Bán Frigyes. 
Szereplők: Zenthe Ferenc 
(Berki András), Galambos 
Erzsi (Ács Éva), Ungváry 
László (Huppert), Psota Irén 
(Gabi), Egri István (Bakos), 
Fónay Márta (mama), Csa-
la Zsuzsa, Kibédi Ervin. 
Lakáskiutalást kapni nagy 
dolog, és az volt ez az ötve-
nes években is. Berki And-
rás, a fiatal zeneszerző sem 
hisz a szemének, mikor kéz-
hez kapja a hőn áhított papírt. 
04:05 Slágertévé 32. rész 
Vidám, zenés műso.  Ko-
vács Kati és Haumann 
Péter vezetésével. Fellép 
Cserháti Zsuzsa, Eszményi 
Viktória, Hegyi Barbara, 
Détár Enikő, Auksz Éva, 
Ullmann Mónika, Kaszás 
Attila és Miller Zoltán is.
05:00 HÍRADÓ    
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró 
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Érdi 
Tamás zongoraművész 
06:45 Ridikül  
07:45 Világ Kikötő     
08:35 Német nyelvű hírek   
08:50 Öt kontinens  
09:15 Orosz nyelvű hírek   
09:25 Rúzs és selyem   
10:05 Görög katolikus 
szent liturgia   
11:25 Angol nyelvű hírek   
11:40 Igen (1964)  Magyar 
játékfilm  Rendezte: Ré-
vész György. Szereplők: 
Darvas Iván (Kis János), 
Béres Ilona (Teréz), Dajbu-
kát Ilona (a mama), Ascher 
Oszkár (Czakó), Horváth 
József (Géza), Tándor La-
jos (Gál doktor), Farkas 
Gabi, Fehér Tibor, Gyenes 
Magda, Simon Zsuzsa, 
Szabó Ottó. Kis mérnök 
(Darvas Iván) a szülészetre 
kíséri a feleségét Terézt 
(Béres Ilona), akit annak 
ellenére, hogy szereti, el 
akar hagyni. Kis tudja, 
hogy ezzel az igazságtalan 
lépésével kivívja környeze-
te megvetését, de a múlt 
árnyékán képtelen túllépni. 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Médiaklikk    
13:40 Öt kontinens  
14:15 Magyar történelmi 
arcképcsarnok  IV. (Kun ) 
László (1272-1290) 
14:35 Család-barát   
15:50 Roma Magazin   
16:20 Domovina   Szlovák 
nyelvű magazin
16:55 Itthon vagy!   
17:20 Tálentum Biharból 
szól a lélek - Szabó Pál 
17:50 Visszatérés Benyov-
szky-szigetére 2/1. Újra 
Madagaszkáron Magyar 
ismeretterjesztő film  
18:45 Tavasz ünnep 2016 - 
fesztiválhíradó   
19:00 Hogy volt?! Az 
1989-es év tévéműsoraiból 
20:00 Üdítő
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül  
23:25 Család-barát   
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00:45 Oslo, a tenger váro-
sa. Magyar ismeretterjesz-
tő. Európa egyik legrégeb-
bi fővárosa: ez Oslo, a nor-
végok büszkesége. Ez a 
norvég kultúra fellegvára, a 
monarchia központja is. 
00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Szenes Iván írta 
(2014)  Slágerműsor  
02:20 Igen (1964)  Magyar 
játékfilm  Rendezte: Ré-
vész György. Szereplők: 
Darvas Iván (Kis János), 
Béres Ilona (Teréz), Dajbu-
kát Ilona (a mama), Ascher 
Oszkár (Czakó), Horváth 
József (Géza), Tándor La-
jos (Gál doktor), Farkas 
Gabi, Fehér Tibor, Gyenes 
Magda, Simon Zsuzsa, Sza-
bó Ottó. Kis mérnök (Dar-
vas Iván) a szülészetre kíséri 
a feleségét Terézt (Béres Ilo-
na), akit annak ellenére, hogy 
szereti, el akar hagyni. Kis 
tudja, hogy ezzel az igazság-
talan lépésével kivívja kör-
nyezete megvetését, de a 
múlt árnyékán képtelen 
túllépni. 
03:30 Ízőrzők  
Érsekcsanád 
04:05 Üdítő  
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Hagymás-
hegység 2. - Erőss Zsolt és 
Kiss Péter emlékére 
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Jókai 
Anna írónő 
06:50 Ridikül   
07:45 Visszatérés Benyov-
szky-szigetére 2/1. Újra 
Madagaszkáron Magyar 
ismeretterjesztő film  
08:30 Német nyelvű hírek   
08:40 Térkép    
09:10 Szeretettel 
Hollywoodból   
09:35 Orosz nyelvű hírek   
09:50 Család és otthon   
10:15 Minden tudás   
10:35 Metodista ifjúsági 
műsor  
10:45 Ortodox ifjúsági 
műsor   
10:50 Református magazin   
11:20 Református ifjúsági 
műsor   
11:30 Angol nyelvű hírek   
11:45 Universitas Magyar 
dokumentumfilm  
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Életkor    
13:45 Térkép    
14:15 Család-barát  
15:35 Srpski Ekran  Szerb 
nyelvű magazin
16:05 Unser Bildschirm   
Német nyelvű  magazin
16:35 Magyar gazda  
17:00 Útravaló   
17:15 Tálentum Cakó Fe-
renc- grafikus
17:50 Visszatérés Benyov-
szky-szigetére  Magyar 
ismeretterjesztő film  
18:45 Tavasz ünnep 
19:00 Hogy volt?! Az 
1990-es év tévéműsoraiból 
20:00 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter 
kabaréja 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát   

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Önök kérték   
02:25 Universitas .Magyar 
dokumentumfilm  
03:35 Ízőrzők Méhkerék 
04:05 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter 
kabaréja 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2014)  
Alacsony-Tátra 2. 
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Auth 
Csilla énekesnő 
06:45 Ridikül   
07:45 Visszatérés Benyov-
szky-szigetére 2/2. Régi 
emlékek nyomában Ma-
gyar ismeretterjesztő film  
08:35 Német nyelvű hírek   
08:45 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:15 Nagyok Ugron 
Zsolna író Vásáry Tamás 
Kossuth-díjas, a Nemzet 
művésze címmel kitünte-
tett zongoraművésszel, 
karmesterrel beszélget. 
Arról milyen volt csoda-
gyerekként Kodály és 
Dohnányi tanítványának 
lenni, hogy mi köze van a 
belga anyakirálynénak 
családja megmenekülésé-
hez, hogyan lehet egy rosz-
szul eljátszott szonáta ugró-
deszka a világhírhez. Önis-
meretről, a művész útjáról, 
sorsfordító véletlenekről.
09:45 Orosz nyelvű hírek   
09:55 Kék bolygó   
10:15 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
10:45 Világ-Nézet  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 A párduc és a gödö-
lye (1994) Magyar tévé-
film  Rendezte: Mihályfi 
Imre. Szereplők: Bács Fe-
renc (Stoll Aurél), Balkay 
Géza (Szűcs), Bata János 
(szereplő), Bokor Ildikó 
(szereplő), Dunai Tamás 
(szereplő), Gyöngyössy 
Katalin (Koletinszkyné), 
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Magyar gazda   
13:40 Rejtélyes XX. 
század - Kun Miklós 
műsora   
14:10 Nagyok   
14:40 Család-barát  
15:55 Hrvatska Kronika   
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
16:25 Ecranul Nostru   
Román nyelvű nemzeti-
ségi magazin
16:55 Kárpát expressz   
17:20 Tálentum (2001)  
Az "Öreg" - portréfilm 
Hidegkuti Nándorról 
17:45 Burdosház 
Amerikából - Balogh 
Balázs néprajzkutató 
nyomában 
18:40 Tavasz ünnep 2016 - 
fesztiválhíradó   
18:55 Hogy volt?!Görbe 
Jánosra emlékezünk 
19:55 VI. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál 1. rész 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül  
23:30 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Ég, föld, férfi, 
nőAggtelek
02:20 Forduljon Psmith-
hez (1975) Rendezte: Mál-
nay Levente. Szereplők: An-
dai Györgyi (Susan), Balázs 
Péter (Freddy), Bencze Ilona 
(Miss Peavey), Bende Lász-
ló, Béres Ilona (Lady Con-
stance), Csákányi László 
(Beach), Feleki Kamill, Gaál 
János, Gyimesi Pálma, 
Huszti Péter (Psmith), Kollár 
Béla, Kovács István (Mc 
Todd), Márkus László (Bax-
ter), Némethy Ferenc (Joe 
bácsi), Sárosi Gábor, Szilágyi 
Tibor (Cootes)
03:35 Ízőrzők 
04:10 Szenes Iván írta 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2014)  
Naskalat - A halálra ítélt 
zászlóalj nyomában 
05:50 Lyukasóra 
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Balázs 
Fecó  énekes, zeneszerző 
06:50 Ridikül  
07:45 Boldogok szobrásza 
- Kós András Magyar 
dokumentumfilm  
08:35 Német nyelvű hírek   
08:45 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Rubov-
szky András családja 2000. 
Magyar ismeretterjesztő  
09:15 Orosz nyelvű hírek   
09:25 Iskolapad    
09:55 Élő egyház    
10:15 Katolikus krónika 
10:45 Isten kezében  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Saroküzlet (1978)  
Rendezte: Felvidéki Judit. 
Szereplők: Balázs Péter 
(Clin), Bárdy György 
(Nagykövet), Basilides Zol-
tán (Hajóskapitány), Dunai 
Tamás (Titkár), Fonyó Jó-
zsef, Gálffi László (Újság-
író), Gyenge Árpád, Halász 
László (Rádiós), Inke Lász-
ló (Kocsmáros), Kern And-
rás (John S. Moran), Koncz 
Gábor (Gaston), Körmendi 
János (Mendelson), Major 
Tamás (Papa), Maszlay Ist-
ván (Albert Mully), Mikló-
sy György (Borbély), Sós 
László, Sörös Sándor (Kor-
mányos), Szatmári István 
(Rikkancs), Szegedi Erika 
(June), Szitás László, Tahi 
József, Téri Árpád, Tolnay 
Klári (Mama)
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Tessék!    
13:45 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Rubov-
szky András családja 2000
14:20 Család-barát   
15:40 P'amende   
16:15 Összhang (A Kár-
pát-medence zenéje, 2010)   
16:45 Kosár    
17:10 Tálentum  Kovács 
Zoltán festőművész 
17:45 MMA – portré soro-
zat Haris László 
18:40 Tavasz ünnep 2016 - 
fesztiválhíradó    
19:00 Hogy volt?! Toma-
nek Nándorra emlékezünk 
20:00 Slágertévé  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát  

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 A Bagi Nacsa Show 
02:20 Saroküzlet (1978)  
Rendezte: Felvidéki Judit. 
Albert Mully az ipari kém-
kedés vádjával ártatlanul 
elítélt geológus, öt év után 
szabadul. A vonat indulása 
előtt betér a helyi kocsmá-
ba, ahol megismerkedik 
két férfival, akikről kiderül, 
már a börtönkaputól köve-
tik őt. Gaston és Clin, mi-
vel szép szóval nem tudják 
meggyőzni a geológust, 
erőszakkal viszik megbízó-
jukhoz John S. Moranhoz 
Hamburgba. A "Nagy Sa-
roküzletet", melyben az 
"üzletember" szerepet szán 
neki, már a sajtónak is 
beharangozták. 
03:50 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás  
06:40 Öt kontinens   
07:05 Német nyelvű hírek    
07:15 MMA - portré 
sorozat Haris László 
08:10 Orosz nyelvű hírek   
08:20 Unió28    
08:45 Kosár    
09:10 Itthon vagy!   
09:40 Szeretettel Holly-
woodból   
10:10 Rúzs és selyem   
10:40 Öt kontinens  
11:05 Angol nyelvű hírek   
11:25 Aranypáva (1943)  
Magyar film  Rendezte: 
Cserépy László.Szereplők: 
Somlay Arthúr (Zeke Bá-
lint), Szellay Alice (Zeke 
Anna), Páger Antal (Forin-
tos Mátyás), Sulyok Mária 
(Piros Katinka), Vaszary 
Piri (Rézi), Szellay Alice 
(Anna), Pethes Ferenc (Vi-
csorka úr), Orosz Vilma, 
Simon Marcsa, Mihályfi 
Béla. Forintos Mátyás sze-
rencsés embernek mond-
hatja magát. A falu jómódú 
molnára nevelte fel, aki 
saját fiának tekinti, és rá-
hagyja a malmot. Ráadásul 
a molnár szép lánya Anna 
is szereti, és mindenki 
nagy örömére a fiatalok azt 
tervezik, hogy összeháza-
sodnak. A faluba azonban 
cirkuszosok érkeznek, és 
Mátyásnak megtetszik a 
számára szabadnak és 
gondtalannak tűnő élet, 
ráadásul egy szépasszony 
elcsavarja a fejét. 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Család-barát    
14:40 Novum  
15:10 A HOLOKAUSZT 
MAGYARORSZÁGI ÁL-
DOZATAINAK EMLÉK-
NAPJA Képtelen történet 
(2014)  Magyar tévéfilm  
16:00 Ebéd előtt  
16:15 Szabadság tér '56  
17:00 Hogy volt?! (2016)  
18:00 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
18:50 Tavasz ünnep 2016 - 
fesztiválhíradó    
19:00 Mindenből egy van 
20:00 Bízunk benned! 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 A Bagi Nacsa Show 
22:30 Legenda - válogatás
23:30 Család-barát  

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:20 Gasztroangyal  
02:25 A Hamis Izabella 
(1968)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Bácskai Lauró 
István. Szereplők: Ruttkai 
Éva (Dr. Végh Márta), Pé-
csi Sándor (Lovas Dezső), 
Kovács Kati (Vadász Ica), 
Iglódi István (Garami La-
jos), Koltai János (nyomo-
zó), Bujtor István (nyomo-
zó), Madaras József (nyo-
mozó), Mádi Szabó Gábor 
(Kardos, nyomozó), Gyen-
ge Árpád (Gál fényké-
pész), Kállai Ferenc (dr. 
Végh), Bárdy György 
(Smitthofer)
03:40 Virtuózok 8/1.
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2014)  
Csallóköz 
05:50 Gasztroangyal  
07:00 Képtelen történet 
Magyar tévéfilm  Rendez-
te: Bozsogi János. Szerep-
lők: Bánsági Ildikó (Kiss 
Mária (ma)), Krizsik Al-
fonz (Hámori), Szőcs Eri-
ka (Zsuzsa), Ács Tamás 
(Móré, Kardos Gusztáv), 
Fodor Zsóka (Lóczy Or-
solya (ma)), Horváth Zsu-
zsanna (Ilonka néni), Far-
kas Tamás (Karát Vendel), 
Papp Attila (Karát Vendel 
(1944-ben)), Pelsőczy 
László (Lóczy Kálmán), 
Horváth Andor (Rosent-
weig Miksa)
07:55 Virágzó Magyaror-
szág (2010) Kiskunmajsa 
08:20 Élő egyház    
08:40 Német nyelvű hírek   
08:55 Minden tudás   
09:20 Profit7    
09:40 Orosz nyelvű hírek  
09:50 Noé barátai    
10:20 Novum   
10:50 Térkép   
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 Virtuózok   
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Nagyok  Vásáry 
Tamás 2. Rész Ugron 
Zsolna beszélget Vásáry 
Tamás karmesterrel. 
13:50 Szabadság tér '56 
14:40 Család-barát    
16:15 Rúzs és selyem   
16:45 Önök kérték  
17:45 Öt kontinens  
18:10 Szerelmes földrajz  
Puskás Tamás színész
18:45 Tavasz ünnep 2016 - 
fesztiválhíradó   
19:00 Gasztroangyal  
20:00 Operett.hu 8/8.: Hét-
köznapi operett - Az ello-
pott operett. 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 1956-60 A FILM-
MŰVÉSZET TÜKRÉ-
BEN Recsk 1950-1953 - 
Egy titkos kényszermunka-
tábor Története (1988) 3/1.
Magyar dokumentumfilm-
sorozat. A recski internáló-
tábor közvetlenül az Ál-
lamvédelmi Hatóság felü-
gyelete alatt működött 
1950 és 1963 között. A po-
litikai, történelmi gyökere-
kig hatoló elemzésben volt 
rabok, volt ÁVH-s őrök 
vallomásaiból rajzolódik ki 
a tábor képe. 
22:55 Öt kontinens  
23:25 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Önök kérték   
02:25 Universitas Magyar 
dokumentumfilm  
03:35 Ízőrzők Méhkerék 
04:05 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter 
kabaréja 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró 
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Auth 
Csilla énekesnő 
06:45 Ridikül   
07:45 Visszatérés Benyov-
szky-szigetére 2/2. Régi 
emlékek nyomában 
08:35 Német nyelvű hírek   
08:45 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:15 Nagyok  Ugron Zso-
na író Vásáry Tamás Kos-
suth-díjas, a Nemzet mű-
vésze címmel kitüntetett 
zongoraművésszel, kar-
mesterrel beszélget. Arról 
milyen volt csodagyerek-
ként Kodály és Dohnányi 
tanítványának lenni, hogy 
mi köze van a belga anya-
királynénak családja meg-
meneküléséhez, hogyan 
lehet egy rosszul eljátszott 
szonáta ugródeszka a vi-
lághírhez. Önismeretről, a 
művész útjáról, sorsfordító 
véletlenekről.
09:45 Orosz nyelvű hírek   
09:55 Kék bolygó   
10:15 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
10:45 Világ-Nézet  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 A párduc és a gödö-
lye (1994) Magyar tévé-
film  Rendezte: Mihályfi 
Imre. Szereplők: Bács Fe-
renc (Stoll Aurél), Balkay 
Géza (Szűcs), Bata János 
(szereplő), Bokor Ildikó 
(szereplő), Dunai Tamás 
(szereplő), Gyöngyössy 
Katalin (Koletinszkyné), 
Hegyi Barbara (szereplő), 
Juhász Jácint (ÁVH-s 
tiszt), Kádár Flóra (szerep-
lő), Kari Györgyi (szerep-
lő), Kecskés László (sze-
replő), Kovács Zsolt 
(Kende)
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Magyar gazda   
13:40 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora   
14:10 Nagyok   
14:40 Család-barát  
15:55 Hrvatska Kronika   
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
16:25 Ecranul Nostru   
Román  magazin
16:55 Kárpát expressz   
17:20 Tálentum (2001)  
Az "Öreg" - portréfilm 
Hidegkuti Nándorról 
17:45 Burdosház Ameri-
kából - Balogh Balázs 
néprajzkutató nyomában 
18:40 Tavasz ünnep 2016 - 
fesztiválhíradó   
18:55 Hogy volt?!Görbe 
Jánosra emlékezünk 
19:55 VI. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál 1. rész 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül  
23:30 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.

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

BOYD VARJU & ASSOCIATES

Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

IDÔSGONDOZÁSBAN, illetve ha-

sonló jellegû munkákban tapasztalt, 

angolul jól beszélô, ausztrál állam-

polgársággal rendelkezô,  megbízható, 

leinformálható erdélyi-magyar 

asszony szerb férjével és 7 éves 

kisfiával bentlakásos munkát keres, 

ha lehet hosszabb távra Sydneyben 

vagy Melbourneben. További infor-

mációkért, kérem hívják Terézt a 0477 

548 074 számon.

MEGBÍZHATÓ, nyugdij elôtt álló,  
sportos Magyarországon végzett test-
nevelô tanár (ausztrál állampolgár) 
magyar, angol nyelvtudással munkát 
vállal. Idôsek Otthonában vagy magán 
személyeknél. Egyéni mozgásterápia, 

Sonkavásár

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

Grüner Péter és munkatársai

várják önöket 
az új évben is

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

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

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

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

gyógytorna, maszírozás, általános se-
gítség, társalgás, magánsofôr (ausztrál 
jogosítvány van). Magyar nyelv okta-
tás, kosárlabda edzés tartása, gyermek 
felügyelet vagy bármi más hasonló el-
foglaltság érdekel. Ausztrália bármely 
varosában bentlakással is. Leinfor-
málható ausztrál és magyar refe-
renciákkal rendelkezem. Minden ér-
deklôdést szívesen várok az alábbi te-
lefonszámon: 0403 084-855

Gold Coast legújabb – felújitott modern fogászati 
rendelôje várja kedves vendégeit a Southportban 

és Burleighben lévô rendelôiben.
Teljes általános fogászati ellátást biztosítunk, fehér tömések, 

koronák és hidak, implantok, fogszabályzás kezelés és Botox. 

Magyarul beszélô (Dental Hygienist – Therapist) száj 
higénikus és terápia, fogtisztítást, fogfehéritést 

és gyerek ellátást Imola szolgáltatja.
Helyszinen készülô teljes mûfogsorok, fémvázas fogsorok és 

Valplast „flexibilis” fogsorokat a sok éves tapasztalattal rendelkezô 

fogtechnikus - prosthetist - szolgáltatja.

Implantok kezdô ára $1600, fogtisztítás $99, 
lámpás fogfehérités $550; 

Várjuk a kedves vendégeket, 
alábbi telefon számon lehet foglalást kérni: 

5532 4168 Southport vagy 
5535 0561 Burleigh (itt csak mûfogsorokat szolgáltatunk)

Rendelô címei:
268 Ferry Road, Southport és 

1794 Lower Gold Coast Hgw, Burleigh Heads

TMS
SZÁMITÓGÉP

service
0424 166-041

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au


