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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
megalapította Magyarország egyik legnagyobb médiavállalatát, amely akkor 
azt közölte, a Ringiertôl és az Axel Springertôl is átvették a munkatársakat, a 
széles portfóliót pedig nemcsak megtartani, hanem fejleszteni is akarják.

A kiadó felidézi: szeptember 30-án megvásárolták a Pannon Lapok Társa-
ságát (PLT), és ezzel „valódi regionális kiadóvá váltak, markáns jelenléttel a 
sportlapok és magazinok piacán”. Tájékoztatnak arról is, hogy jelenleg is zajlik 
a Mediaworks budapesti mûködésének költségtakarékos székhelyre történô 
költözése a Bécsi úti „Népszabadság-épületbe”, ahol több mint 400 munkahelyet 
alakítottak ki. A Mediaworks szerint „mindez lehetôséget teremt a stabil gazda-
sági alapok megteremtésére, ami a minôségi újságírás legfôbb garanciája”.

* * *
A Népszabadság bezárása a magyar sajtószabadságot veszélyezteti, kiadását 

újra biztosítani kell ---- hangsúlyozta Gianni Pittella, az Európai Parlament 
szociáldemokrata képviselôcsoportjának (SD) vezetôje az MTI brüsszeli irodá-
jához eljuttatott nyilatkozatában. „A sajtószabadság veszélyben van Magyaror-
szágon, mert a legbefolyásosabb és független napilap, a Népszabadság kiadását 
egyik napról a másikra, minden elôzetes bejelentés nélkül, pénzügyi okokra 
hivatkozva felfüggesztették” ---- fogalmazott Pittella. „Antidemokratikus 
rendszerekben gyakori, hogy bezárnak olyan ellenséges újságokat, amelyek --- 
például korrupciós ügyek feltárásával --- aláássák a kormány hatalmát. Éppen 
ez történt a Népszabadsággal” --- állt a közleményben. „Felszólítjuk a magyar 
hatóságokat, tegyenek meg minden lehetséges intézkedést annak biztosítására, 
hogy a napilap újra mûködhessen és minden újságírója újra munkába 
állhasson” --- fogalmazott az Európai Parlament szociáldemokrata 
képviselôcsoportjának vezetôje. „Egy valódi demokratikus kormánynak ezt 
kell tennie. Ez az, amit Európa elvár Orbán Viktortól és a magyar kormánytól” 
--- tette hozzá Gianni Pittella. Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke elôbb 
német, majd magyar nyelvû Twitter üzenetében arra figyelmeztetett, hogy a 
Népszabadság hirtelen bezárása „aggasztó precedenst” teremt. 
„Szolidaritásomat fejezem ki a Kossuth téren tüntetô magyarok mellett” ---- 
fogalmazott Schulz.

„Csicskáztatja Magyarországot 
Strasbourg”

A kormány az Emberi Jogok Európai Bíróságának elmarasztaló ítélete elle-
nére sem változtat a tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre vonatkozó 
szabályokon –-- tudta meg a Magyar Hírlap.
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Október 25-én Blanka, Bianka 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Bonifác, 
Bónis, Cserjén, Dafna, Dafné, Dália, 
Dára, Dária, Dárió, Dárius, Döme, Dö-
mös, Fodor, János, Krizanta, Marcián, 
Margit, Mór, Móric, Réta névnapja 
van.

Október 26-án Dömötör névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Albin, 
Amand, Amanda, Ametiszt, Armand, 
Baldvin, Deme, Demeter, Evariszt, 
Manda, Medox, Mendi, Örsi, Szamanta, 
Szamira névnapja van.

Október 27-én Szabina névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bese, Sa-
lómé, Szabella, Szabrina névnapja van.

Október 28-án Simon, Szimonetta 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Acél, Al-
fréd, Alfréda, Cirilla, Sion, Szalvia, 
Szalviusz, Szimóna, Szimonett, Tadde-
us, Tádé, Tömör, Zsálya névnapja van.

Október 29-én Nárcisz névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ermelin-
da, Euzébia, Melinda, Narcissza, Nar-
cisszusz, Némó, Ôzike, Teofil, Zénó 
névnapja van.

Október 30-án Alfonz névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Alfonza, 
Alfonzin, Alfonzina, Arzén, Aszter, 
Éneás, Fáni, Fanni, Kolos, Kolozs, 
Pompónia, Roderik, Rodrigó, Stefánia, 
Stefi, Zenóbia, Zinaida, Zinajda név-
napja van.

November 1-jén Marianna név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Benigna, 
Benignusz, Benke, Igor névnapja van.

November 2-án Achilles névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Achillesz, 
Ahillész, Aténa, Aténé, Athena, Atina, 
Bató, Batu, Batus, Rátold, Tóbiás, Vik-
tor, Vitéz névnapja van.

November 3-án Gyôzô névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Bálint, 
Bertold, Hubert, Huberta, Hubertusz, 
Ida, Malakiás, Szilvia, Szilvió, Szilvi-
usz, Valentin névnapja van.

November 4-én Károly névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Berill, 
Életke, Ellina, Florinda, Karla, Karola, 
Karolin, Karolina, Karolt, Lina, Linett, 
Linetta, Modeszta, Mózes, Oguz, Sar-
lott, Sarolta, Vitális névnapja van.

Magyar mise a Vatikánban
Európa csak akkor volt igazán egységes, amikor keresztény volt --- mondta 

Angelo Comastri bíboros a Magyarok Nagyasszonya ünnepnapján a Szent 
Péter bazilikában bemutatott misén.

A misén a Máriapócsról, Kolozsvárról és Csíksomlyóról érkezett magyar 
zarándokok, valamint a római magyar közösség tagjai vettek részt. Október 8. a 
Szent Péter-bazilika altemplomában levô Magyarok Nagyasszonya-kápolna 
búcsúnapja is egyben.

Angelo Comastri, a Szent Péter bazilika fôpapja olasz nyelvû beszédében 
felidézte, hogy a bazilika magyar kápolnájában látható szoborcsoport az állam-
alapító Szent Istvánt ábrázolja, amint éppen felajánlja koronáját Szûz Máriának, 
akinek oltalmába „bizalommal, alázattal és meggyôzôdéssel” bízta a „szeretett” 
magyar nemzetet. A bíboros emlékeztetett, hogy Magyarországon több mint 
százharminc Mária-kegyhely található. Hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak 
a tizenkét csillagos zászlaja is Szûz Mária koronáját idézi: „Európa egyedül 
akkor volt igazán egységes, amikor keresztény volt” ---- fogalmazott a bíboros 
hozzátéve, hogy a kereszténység képes egyedül biztos békét és ôszinte test-
vériséget teremteni a mai Európában is.

A Szent Péter bazilika fôoltára mögötti úgynevezett Katedra-oltárnál bemu-
tatott misén Pápai Lajos nyugalmazott gyôri megyés püspök és Tóth 
Tamás pápai káplán, a római Pápai Magyar Intézet rektora koncelebrált. 
A misén a kolozsvári Szent Cecilia kórus énekelt. A mise után Angelo Co-
mastri vezetésével a magyar zarándokok levonultak a Magyarok Nagyasz-
szonya-kápolnába. A Vatikánba érkezett magyar zarándokcsoportok a Ferenc 
pápa által meghirdetett Mária-kegyhelyek jubileumán is részt vesznek a Vati-
kánban.

Felfüggesztik 
a Népszabadság kiadását

A kiadó Mediaworks felfüggeszti a Népszabadság nyomtatott és internetes 
formában történô kiadását a lap új koncepciójának kialakításáig, illetve meg-
valósításáig ---- közölte a társaság az MTI-vel.

A Mediaworks tájékoztatása szerint a Népszabadsághoz tartozó területeken 
dolgozó munkavállalókat felmentik a munkavégzés alól, a szerzôdéses part-
nerek szolgáltatásait pedig idôlegesen felfüggesztik. Az elôfizetôknek a 
Népszabadság helyett más kiadványukat, illetve az elôfizetésbôl a felfüggesztés 
idejére esô rész visszafizetését ajánlja fel a kiadó. A lap hétvégi száma még 
megjelent, azonban a nol.hu szombat reggel már nem volt elérhetô az interne-
ten.

A Mediaworks közleménye szerint a Népszabadság példányszáma az elmúlt 
tíz évben 74 százalékkal, azaz 100 ezer példányt meghaladó mértékben csök-
kent, aminek következtében a lap 2007 óta több mint 5 milliárd forint veszte-
séget termelt, és idén is szintén jelentôs veszteséget halmozott fel --- közölték, 
hozzátéve: a jelenlegi üzleti modell mûködtetésével a Népszabadság a teljes 
cégcsoport eredményeit negatívan befolyásolja, és ez várhatóan hosszú távon 
így maradna, amennyiben mûködése nem kerül teljesen új alapokra.

„A cégcsoport és több mint ezer munkavállaló hosszú távú jövôje, valamint a 
cégcsoport kiadványai a szerkesztôségeken, az olvasókon és a gazdasági sike-
rességen múlik” --- fogalmaznak. Kiemelték, a kiadó arra összpontosít, hogy az 
iparági trendeknek leginkább megfelelô üzleti modellt találjon a Népszabad-
ságnak, ennek érdekében pedig konzultációt kezdeményeznek az érintettekkel. 
„Annak ellenére, hogy a Népszabadság Szerkesztôségi Statutuma a terület 
2015-ben történt reorganizációja és Mediaworks Zrt-be integrálása következ-
tében már nincs érvényben, a Mediaworks konzultációt kezdeményez az 
érintettek képviselôivel” ---- áll a közleményben.

A jelenleg tervezett évi 25 milliárd forint forgalmával és közel 1150 munka-
vállalójával a Mediaworks és a PLT tizenkét megyében rendelkezik regionális 
sajtókiadvánnyal. A regionális sajtótermékek a társaság legnagyobb bevételi 
forrását adják, 50 százalékot meghaladó részesedéssel. A Mediaworks-PLT 
csoport által értékesített napilapok mintegy 75 százaléka regionális napilap, 
ezen felül a cégcsoport országos napilapokat és magazinokat is megjelentet, 
mint például a Nemzeti Sport, a Világgazdaság és a Hot! magazin.

Az osztrák Vienna Capital Partners (VCP) 2014 januárjában vásárolta fel a 
Ringier és az Axel Springer egy jelentôs média-portfólióját, köztük a Népsza-
badságot, nyolc megyei napilapot, a Nemzeti Sportot és a Világgazdaságot. A 
VCP ezt követôen, szintén még 2014-ben bejelentette, hogy Mediaworks néven 
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Ismét elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága 
(EJEB), mondván, megalázó vagy embertelen bánásmódnak minôsül, hogy a 
tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek esetében leghamarabb 
negyven év után van lehetôség a büntetés felülvizsgálatára. Az Igazságügyi 
Minisztérium szakmailag aggályosnak tartja a döntést. Hangsúlyozták, tanul-
mányozzák az ítéletet, és megvizsgálják annak lehetôségét, hogy az EJEB 
nagykamarájához fordulnak felülvizsgálatért. A jogintézmény megfelel a nem-
zetközi szerzôdéseknek, az EU tagállamainak nagyjából egyharmadában is 
létezik, és Magyarországon is beváltotta a hozzá fûzött reményeket, erôs vissza-
tartó ereje van, és magas a társadalmi támogatottsága –-- érveltek. Informá-
cióink szerint ennek szellemében a kormány nem is változtat majd a szabályo-
záson. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója szerint formálisan 
alapjogi, ám valójában szuverenitási kérdés a felmerült probléma. Európában, 
sôt világszerte tendencia, hogy nem választott, különbözô szupranacionális 
szervek megpróbálnak hatásköröket elvonni a nemzeti kormányoktól. Ennek 
egyik letéteményese az EJEB, amely egy emberi jogi, fundamentalista alapál-
lásból próbálja hatáskörét az államok ellenében érvényesíteni --– mondta 
lapunknak. Emlékeztetett, a kormány éppen az EJEB egy korábbi ítélete alap-
ján alkotott kegyelmi törvényt, felülvizsgálat lehetôségét biztosítva az elítéltek-
nek. A mostani ítélet így egyfajta „csicskáztatásnak” nevezhetô --– fogalmazott.

Magyarország
minden magyarnak az országa
Az öt éve elfogadott Alaptörvény minden magyar alkotmánya, Magyarország 

pedig minden magyarnak az országa --- hangoztatta Semjén Zsolt elôadásában, 
amelyet A nemzeti összetartozás és felelôsségviselés az alaptörvény tükrében 
címmel szombaton Ópusztaszeren tartott konferencián.A nemzetpolitikáért fe-
lelôs miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke az 
Alaptörvény elfogadásának ötödik évfordulója alkalmából szervezett ünnepség-
sorozat záró programján kiemelte: az alkotmány és a hozzá kapcsolódó állam-
polgársági törvény megteremtette a lehetôséget a nemzet közjogi egyesítésére, 
ami az egyetlen lehetséges válasz Trianon tragédiájára.Az öt éve született Alap-
törvényünk az európaiság és a nemzeti összetartozás kérdésében unió szerte 
egyedülálló harmóniát teremtett ---- jelentette ki az igazságügy-miniszter a 
rendezvényen.

Trócsányi László hangsúlyozta: a fél évtizede született Alaptörvény 
létrehozásával az alkotmányozók célja nemcsak az Európához tartozás, hanem 
a nemzeti összetartozás alapértékké emelése is volt.

A miniszter szerint ez a nemzetközi szinten is egyedülálló, modern alkotmány 
megalapozta a magyar nemzetpolitika mai sikerességét, és „nagy eredmény, 
hogy a megszületése körül viták elcsitultával ma már békességben tudunk róla 
beszélni.” Ehhez azonban komoly harcokat kellett megvívni és számos honi, 
illetve közösségi fórumon elmagyarázni a szöveg valódi jelentését ---- tette 
hozzá.

A tárcavezetô történelmi példákat idézve aláhúzta: a reformkor elôtti idôktôl 
„rögös út vezetett” a mai alkotmányos alapok megteremtéséhez, az Alaptörvény 
2011-es elfogadását pedig „a magyar nemzetpolitika újjáéledésének” nevezte.Az 
alkotmány tartalmát elemezve az igazságügy-miniszter rámutatott, az alap-
törvény az érzelmi közösséget helyezi a középpontba, amely a nemzethez tar-
tozás alapja. Egyúttal európai összehasonlításban egyedülálló módon teremti 
meg a politikai és kulturális kohézió, valamint az alkotmányos és nemzeti iden-
titás összhangját ---- tette hozzá.

Trócsányi László szólt arról, hogy az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordu-
lójára szervezett ünnepi rendezvények helyszínei és témái mind szimbolikusak, 
ebbe a sorozatba jól illeszkedik az ópusztaszeri helyszín és témaválasztás is.

Minden magyar, bárhol éljen a világban, akár az utódállamokban, akár a 
diaszpórában, teljes jogú állampolgár lehet, mert egy magyar nemzet van --- 
jelentette ki a kormányfô helyettese.Semjén Zsolt hangsúlyozta, a magyar 
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állam értelme, hogy a magyar nemzet fennmaradjon. Az alkotmány pedig nem 
pusztán az államszervezet megfogalmazása, hanem a nemzet poli-tikai 
kifejezôje.Az Alaptörvény kimondja a más nemzetekkel való együtt-mûködés 
szándékát, és minden nemzet értékeinek tiszteletét --- fogalmazott, hozzátéve: 
ez alapján követelhetô meg saját nemzeti értékeink tisztelete is.Az új alkotmány 
megalkotását Deák Ferenc tettéhez hasonlította, aki az 1867-es kiegyezés után 
közjogilag is rendezte a helyzetet. A miniszterelnök-helyettes kitért arra is, 
hogy a mai magyar valóságot a történelmi hagyományainkkal összekötô 
Alaptörvény --- a keresztény államalapítás és a keresztény Európához való 
kapcsolódás kapcsán --- egyedül Szent Istvánt nevezi meg. Ennek kapcsán 
pedig a Szent Koronát, valamint a történelmi alkotmányhoz való viszonyt téte-
lesen is említi --- tette hozzá. Semjén Zsolt emlékezetesnek nevezte Antal Jó-
zsef kijelentését, aki azt mondta, hogy lélekben 15 millió magyar minisz-
terelnöke. Az utódállamok és az akkori ellenzék részérôl nagy vihart kavaró 
bátor kiállás, azonban történelmi távlatból ma már „enyhe megfogalmazásnak” 
tekinthetô --- fogalmazott. Ezért kulcsfontosságúnak nevezte az Alaptörvénybe 
bekerült mondatot, mely szerint Magyarország nemcsak érez valamit, hanem 
felelôsséget visel minden magyarért, bárhol is éljen a világban.

Potápi: A diaszpóra Magyarország nagykövete a világban. A diaszpóra Ma-
gyarország nagykövete, képviselete a környezô országokban és szerte a világ-
ban --- mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelôs államtitkára a 
rendezvényen.

Az Országgyûlés 2011. április 18-án fogadta el Magyarország új 
Alaptörvényét, melyet Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. április 25-én, 
húsvéthétfôn írt alá és 2012. január 1-jén lépett hatályba.  Bár az Alkotmányt 
1949 és 1989 között több alkalommal módosították, 2012 januárjáig az 1949. évi 
XX. számú törvény volt Magyarország Alkotmánya.

Potápi Árpád János zárszavában kiemelte: a kormány felismerte, hogy a 
határon túli magyarság a nemzet része és megôrzendô érték, hiszen az ország 
reprezentatív képviselete a környezô országokban és a világ távoli földrészein 
egyaránt.

A politikus szerint a nemzetpolitika a kabinet sikertevékenységei közé 
tartozott az elmúlt években. Ennek eredményeként mára sikerült kialakítani 
azt a keretrendszert, amire hosszú távon is lehet építkezni - mondta. „Tesszük a 
dolgunkat, a határon túli magyarok képviselôivel folyamatosan egyeztetve, 
velük egyetértésben” - fogalmazott. Hozzátette: „mindannyiunk közös 
büszkesége - hiszen a közös munka és az összefogás eredménye -, hogy 
politikailag is erôsek vagyunk a Kárpát-medencében”.

Az államtitkár kijelentette: az anyaországi vezetôk ma nemcsak a szavak, 
hanem a tettek szintjén is nagy hangsúlyt fektetnek a diaszpóra és ezen belül 
kiemelten a szórványmagyarság megôrzésére, ezt több eredményes határon 
túli támogatási program példájával támasztotta alá.  „A szórványt meg kell 
tartanunk, mert annak elvesztése után a tömbök elvesztése következik” - 
fogalmazott. A Nemzeti összetartozás és felelôsségviselés az Alaptörvény 
tükrében címmel rendezett konferencia az Alaptörvény elfogadásának ötödik 
évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozat része volt. 
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Kis-nagy ember
Örökségünk
Az emlékezés gyalulat-lan, cirkalom 

nélkül való. Hiszen nem találkoztam 
vele sosem; nem ôrzöm a kézfogását, 
nem ismerem a tekintetét

És mégis itt van elôttem, ahogy azon 
az ôszön házuk kapujából kirobog. A 
kis-nagy ember –-- nagy történelmi 
idôben. A sors akarata szerint. Vagy 
egyéni akaratból, külsô kényszerûség-
bôl? Arca pirospozsgás, járása elszánt. 
Villámhordozó, mint Pegazus. A párat-
lan oldalon kezdi, s a páros oldalon 
fejezi be. S a börtönben újragondolhat-
ja, hogy megérte-e. A szavak csak 
kábítószerek –-- vélheti --–, felesleges 
kimondani az érzéseit. Az embereknek 
három típusuk van: az egyik az, ame-
lyik cselekszik, a másik az, amelyik 
figyeli, mi történik, a harmadik pedig 
megkérdezi: mi történt?, miért tette?

Látja magát, amint elnyûtt, öreg 
mackójában kampós rudat kerít, és 
szakadt kesztyûjében az utcatábláknak 
esik. Egy óra sem telik bele, s a pesti 
Rosenberg házaspár utca nincs többé. 
Sebtében, lobbanásban már az olvas-
ható egy helyütt: Hold utca. 

A Lipótvárosnak négy utcája volt, 
amely a napszakok változásaihoz kötô-
dött. Volt itt Csillag (a mai Kálmán), 
volt itt Hajnal (a mai Nagysándor), 
volt itt Nap (a mai Alkotmány) és volt 
itt Holdvilág (a mai Hold) utca. A Hold 
–-- rövidebb-hosszabb szünetek után --
– újra és újra elôbukkant. 1938-tól 
1947-ig gróf Klebelsberg Kuno nevét 
is viseli, ezután azonban megint csak 
Hold utca. Valamivel késôbb, a tör-
vénytelen szocializmus idején újból 
felhô érkezik: ki kellett ugyanis találni 
egy nem túl fontos, de mégis „elôkelô” 
utcát az atomtitkok kiárusításával vá-
dolt és emiatt kivégzett amerikai tu-
dósházaspár nevének. Így lett 1953-tól 
1991-ig a Rosenberg házaspár a néva-
dó.

De pontatlanul írtam. 1956 forradalmi 
napjaiban ugyanis egy lipótvárosi pol-
gár, aki a Rosenberg házaspár --– aka-
rom mondani, a valamikor Hold ---– 
utca 23.-ban lakott, leverte az összes 
utcatáblát, és csak hónapok múltával 
került vissza a helyére a sarkokon vi-
rító Rosenberg elnevezés.

Azokban a napokban csillaghullás 
volt Budapesten. Az ötágú jelképeket 
eltakarították az országban. A Lenin és 
Sztálin nevét viselô utcák és utak 
zsákutcákba torkollottak. Fénykép ôr-
zi, hogy a Felszabadulás téri tábla he-
lyén az Október 25-e feliratú utcatábla 
ékeskedik. Emberek százai ünnepelték 
az átváltozás fényes perceit. De a Hold 
utcai kis-nagy embernek balszerencsé-
je volt. Házuk egyik lakója ugyanis 
beárulta, hogy ki verte le a táblákat a 
forradalom gyôzelmének óráiban.

Emberünk Kádár bíróságától két év 
börtönbüntetést kapott. Nem tudom, 
megérte-e azt a napot, amikor immár 
negyedszer az utca régi, szívet melen-
getô nevét viselte újra az utcatábla, s 
ez olvasható rajta a mai napig. Keve-
sen tudják, hogy ezen a sorsfordító 
éjszakán az égi jármû is megjelölte azt 
a házat, ahol a börtönviselt lipótvárosi 
kis-nagy ember lakott. Pedig csak kis 
ember volt, igaz, nagy idôk tanúja. 
Hiába hordta el az emlékek száraz 
virágát az északi szél.

Kô András
(Magyar Hírlap)

Államelnöki látogatás 
Melbourneben!

November 7-én, hétfô este 18 órakorÁder János, 
Magyarország köztársasági elnöke 

delegációjával ellátogat a Melbourne-i Magyar Központba. 
Elnök urat zenés mûsorral köszöntjük, amelynek 

keretében új magyar állampolgárok avatására kerül sor. 
A rendezvényen a neves delegáció mellett vendégünk lesz 

még Dr. Gruber Attila nagykövet úr és 
Bakonyi Péter, a Melbourne-i Konzuli Iroda vezetôje is. 

Mindenkit sok szeretettel várunk ! 
A Magyar Központ vezetôsége

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net



(Folytatás az 1. oldalról.)
Valami azonban hiányzik, valami 

mégsem teljes, és nem egészen kor-
rekt ezen a téren. Hiányzik az ötven-
hatos szellem. Nincsenek ennek az 
eszmének írói, költôi, lelkes kutatói, 
nem nyilatkozik meg a felszabaduló 
lélek és nincs mozgalom, ami orszá-
gos hatállyal törekvései közé fogal-
mazná Ötvenhat eszméit. 

Az még érthetô, hogy a nyugati 
közvéleményben feledésbe ment Öt-
venhat, de Magyarországon most 
kellene kivirulnia az érdeklôdésnek. 
Igaz, létrejött valamilyen történészi 
kutatótársaság, ahol gyûjtik ’56 doku-
mentumait, de jó kérdés, kik és mi-
lyen lélekkel... Megjelent egy-két 
sovány könyv, kiadtak egy történelmi 
olvasókönyvet a középiskolásoknak, 
amihez Göncz Árpád írt elôszót, ami-
ben igazolja, hogy „ez a könyv hite-
lesen értékeli a történelmet, igazat 
mond”. 

Ebbôl az „igazmondásból” megtud-
juk, hogy már 1953-ban, a párton 
belüli küzdelemmel kezdôdött el az 
ami késôbb nemzeti szabadságharccá 
szélesedett. 1955-ben létrejött cso-
portról, mint ahogy mondja, tudato-
san ellenzéki értelmiségi csoport: 
Haraszti Sándor, Losonczy Géza, Új-
helyi Szilárd, késôbb Dónáth Ferenc 
és Heltai György régi illegális har-
cosok, majd Méray Tibor, Aczél 
Tamás, Déry Tibor, Gimes Miklós, 
Vásárhelyi Miklós, Kende Péter, Fe-
kete Sándor – és most szószerint 
idézem: „E szûkebb körhöz a késôbbi 
hónapokban, majd különösen 1956-
ban fokozatosan felzárkózott jófor-
mán az egész írószövetségi pártszer-
vezet, igen sok újságíró, mûvész, ta-
nár, agrárszakember és más értel-
miségi. Ezek túlnyomó részben párt-
tagok, esetleg kizárt vagy a párthoz 
eszmeileg közel álló emberek voltak”. 

Eddig szól az idézet, egy a sok 
közül, aminek most az a szerepe, 
hogy elvitassák a forradalmat a nem-
zettôl. Ebbôl csak annyi igaz, hogy a 
kommunistáknak ez a hatalomból ki-
szorított második vonala szervezke-
dett, akárha bátran és hôsiesen is, de 
ôk az eszmének, a kommunizmusnak 
voltak a bátor hôsei, mert úgy gon-
dolták, hogy más eszközökkel célra-
vezetôbb lesz a kommunizmus ural-
mának megtartása a magyar nép fö-
lött.  Simonffy András írja a Magyar 
Fórumban: – Október 22-én este 
becsöngetett apámhoz egy régi 
barátja azzal, hogy „Itt valami bûzlik, 
kérlek. Most jövök a helyszínrôl. A 
legvadabb moszkovita bérencek lá-
zítják a mûegyetemistákat. Baloldali 
puccs készül”. 

Igen, itt a fôszereplôk még balol-
daliak, és a cél a hatalom megszer-
zése, a sztalinisták leváltása. Semmi 
több. Természetesen a nép nevében, 
esetleg ha kell, nemzeti jelszavakkal. 

De amire a Bem-térre ér a diák-
sereg, akiknek túlnyomó része nem is 
azzal a lélekkel menetel mint a szer-
vezôik, mire megérkeznek a nagy 
szabadsághôs lábaihoz, ez már ma-
gyar hazafiak felvonulása, magya-
rok menetelnek a nemzeti szabadság 
útján, megérezve, hogy ôk fogják 
megdönteni a párt hatalmát. 

A kommunisták akkor követték el 
törekvésükben a hibát, amikor az 
utcán akartak politizálni. Az utcán a 
magyar nép vette át a politizálást 
abban a pillanatban amikor megérez-
te a történelmi alkalmat. 

Csalás, galád hazugság azt állítani, 
hogy ennek a forradalomnak és sza-
badságharcnak a kommunisták voltak 
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a megindítói. A forradalom október 
23-án az utcán született meg, úton 
a Bem-tér felé. A forradalom egyet-
len és igaz hôse a magyar nép.

Költôink, íróink közül, akik leghite-
lesebben kifejezték azt ami valójában 
történt, kettôt idézek. Tamási Áron 
már a jövôbe tekintett aggódó lélek-
kel, amikor a következôket írta a 
szabadságharc gyôzedelmes napjai-
ban:

„A kehely, amelyben magyarok 
vércseppjei szentelik meg az éltetô 
italt, a világot arra inti, hogy nagyobb 
gonddal és tisztább lélekkel ôrködjék 
az emberi lét méltósága fölött. A 
hatalmak, melyek a maguk rendsze-
rében élni jónak és helyesnek látják, 
adják meg nekünk a lehetôséget, 
hogy mi is a magunk emberi és 
nemzeti formánkban élhessünk. Ez a 
forma nem más és nem is lesz más, 
mint a társadalmi demokrácia és a 
nemzeti függetlenség formája. Ezt a 
formát kormányzás dolgában, egy 
nemzeti kormány tudná a nép akara-
tával megtölteni; a mûvelôdés szelle-
mével pedig a magyar léleknek azok 
a mesterei, akik az elmúlt évtized 
alatt is a nép hûségében éltek”.

Tamási Áron idézett praktikus 
szemléletû mondatait kiegészítem 
nagy költônk Szabó Lôrinc írásával:

„Ima a jövôért. Magyarország fel-
szabadult. Hadd kérdezzem azonban, 
magamtól és mindenkitôl: igazán fel-
szabadult-e?! Felszabadult-e a további 
lidércnyomás lehetôségétôl, felszaba-
dult-e a  megismétlôdés veszélyétôl?! 
És még valamitôl! Amit a magyarság 
most mûvelt, azt nyolc napon át lán-
goló glóriaként csavarta maga körül 
a földgolyó, glóriaként, melyben soha 
ki nem hül a visszanyert tisztelet, a 
szeretet és a csodálat. Sehol a szabad 
világban. Sôt talán még másutt sem. 
Nem szabad csökkentenünk ezt a 
fényt, nem szabad ezt a ragyogást. 
Ész, erô, készenlét és minden szent 
akarat fogjon majd össze és ôrizze és 
emelje végsô diadalra benne céljain-
kat, az igazság, az okosság, az embe-
riesség, a nemes hagyományok és az 
életképes haladás munkálását abban 
a – semmi harcnál nem kisebb –  má-
sik feladatban, ami most következik, 
az új, az igazi országépítésben”...

Valóban költôi szavak, nagy felada-
tok súlyos gondolatai. Feltehetjük ma 
is a kérdést: – Igazán felszabadult-e a 
magyar nemzet? Mert vannak jelek, 
amik aggodalomra késztetnek. Egyik 
ilyen jelzés, figyelmeztetô jelzés, 
hogy a nyolc napon át lángoló glória 
fénye ma már csak itt-ott pislákol a 
szabad világban. Budapesten, aminek 
nevétôl akkor tele lettek az újságok, 
ma kétféle megközelítés észlelhetô 
Ötvenhat forradalmával, szabadság-
harcával kapcsolatban: az elhallgatása 
és a meghamisítása. 

Tamási Áron idejében még voltak a 
magyar léleknek olyan mesterei, akik 
a nép hûségében éltek. Azóta több 
mint három évtizeden keresztül mást 
kellett mondani vagy hallgatni kellett, 
és még ma is, az idegen laptulajdono-
soknál továbbra is alkalmazott kom-
munisták, nem azt hirdetik, hogy ad-
ják meg nekünk a lehetôséget, hogy 
mi is a magunk emberi és nemzeti 
formánkban élhessünk.

Csurka István októberi megemlé-
kezésében írta 1991-ben: 

„Az elsô kérdés maga a forradalom. 
Immár nehéz volna letagadni, hogy 
baj van az új Köztársaságnak a forra-

dalomhoz való viszonyával. Az új 
rend nem mer visszatekinteni a for-
radalom alapmegoldásaira. Az a ve-
szély fenyeget, hogy az 56-os történet 
tovább süllyed a nemzet emlékeze-
tében. Ha az új Köztársaságban ve-
szélybe kerülhet a forradalom emlé-
kezete, akkor ezzel a Köztársasággal 
valami bajnak kell lennie. Ha itt most 
nem zajlik non-stop elôadásban vala-
mi megtermékenyítési szertartás, ha 
itt most nem versengenek a kultusz-
teremtésre képes mûvészek, a gon-
dolkodók, a lelkipásztorok  a forra-
dalom kultuszának megteremtéséért, 
hanem éppen ellenkezôleg, a forrada-
lom emlékezetét a felejtés vagy a tu-
dományos konferenciának álcázott 
pártviták bomlasztják, akkor ennek 
az új rendnek születési hibái vannak.”

Ilyen aggodalmak nem voltak alap-
talanok. Sok milliós költséggel létre-
jött a szoborpark, hogy a bolsevista 
gyilkosok, szadista népbírák, a ma-
gyar népet szolgaságra taposó herék 
és pártbasák, minden magyar ügyet 
eláruló és kiárusító, idegenvezetô 
pártemberek, liberálissá vedlett ifjú-
bolsevisták eljárhassanak valahová, 
ahol gonoszságaik ércbe-kôbe meg-
örökített emlékeinek hódolhassanak, 
és ha fordul a kerék, onnét ezeket a 
szobrokat visszahelyezhessék, újra 
meggyalázva Budapest tereit. Erre 
volt pénz, volt gondoskodás! 

De a forradalom szent helyein bör-
tönben meggyötört szabadságharco-
sok filléreibôl készíttetett szerény 
falitáblán kívül semmi sem hirdeti, 
hogy ezeken a helyeken valami tör-
tént. Nincs a kormányban, nincs a 
fôvárosi önkormányzatban annyi be-
látás, hogy ezeréves írott történel-
münk legjelentôsebb eseményeinek 
vérrel szentelt csatatereit kegyeleti 
hellyé avassák. Bizonyára nincs rá 
pénz. De lélek sincsen. 

Nagy országos felháborodásra oda-
lökött ez a Köztársaság alamizsna 
járadékokat a több tízezer meghur-
coltnak, akiknek az volt bûnük, hogy 
megfogadták Tamási Áron intelmét: 
rendületlenül hívei voltak a hazának.

Igen, ha két évvel ezelôtt úgy nézett 
ki, hogy ebben az új Köztársaságban 
veszélybe kerülhet a forradalom em-
lékezete, ma már állító módban lehet 
szólni arról, hogy Magyarországon 
bizony most nem zajlik non-stop elô-
adásban a megtermékenyítési szer-
tartás, nem versengenek a kultusz-
teremtésre képes mûvészek, a gon-
dolkodók, a lelkipásztorok a forra-
dalom kultuszának megteremtéséért. 

A magyar forradalom és szabadság-
harc nem választható el az utána 
következô 10–15 évtôl, ami alatt térd-
rekényszerítették a nemzetet, és 
pusztították a nemzet színe-javát. 
Akinek csak valami köze is volt a 
szabadságharchoz azt meghurcolták, 
és ha nem akasztották fel, ha nem 
verték agyon, ha nem halt bele a 
kínzások sérüléseibe, akkor, letöltve 
börtönéveit, visszamehetett a társa-
dalomba nyomorogni megvetettként, 
kitagadottként. Ezek az emberek 
ôszintén reménykedtek az ígéretek-
ben, hogy lesz igazságszolgáltatás, 
hogy lesz jóvátétel. Reményeiket táp-
lálták az ígéretek a választások ide-
én. 

Mit tapasztalt hát ország-világ? Ab-
ban a Parlamentben, amibe a magyar 
nép nagy többséggel beválasztotta 
mindazokat a képviselôket, mindazo-
kat a pártokat, akik azt ígérték, hogy 

’56 szellemében tovább harcolunk
lesz rendszerváltozás, lesz igazság-
szolgáltatás, abban a Parlamentben 
nagy vajúdások és nagy nehézségek 
árán megfogalmaztak néhány tör-
vényt, ami valamiféle igazságszolgál-
tatást elrendelt. Ezeket a kommunista 
idôkbôl megörökölt alkotmánybíróság 
egyre-másra visszautasította, módosí-
tásra, mondván, hogy alkotmány-
ellenesek. 

Olyan körülmények között, amikor 
bíróság elé lehet rángatni egy törté-
nészt, névszerint Kubinyi Ferencet, 
aki az elmúlt rendszer fôszereplôinek 
néhány gazságát megírja, és ezért 
elmarasztaló ítéletet kap, olyan körül-
mények között gyanakvó várakozás-
sal tekintünk a most már törvényes 
igazságszolgáltatás végrehajtása elé. 

Szülôhazánk e század eleje óta ve-
szélyeztetett helyzetben van. Trianon-
ban olyan csapást mértek ránk, ami-
tôl nyilvánvalóan végleges öszeroppa-
násunkat várták ellenségeink. De va-
jon nem áll-e fenn a veszélye a mara-
dék ország végleges felszámolásának 
is, a mai körülmények között?  Néz-
zünk akár délre, akár keletre, akár 
északra. Olyan államokat, olyan népe-
ket, olyan törekvéseket látunk ami 
indokolttá teszi a félelmet. 

Ezek a népek, a történelemben 
késôn ébredô  államalkotói igényüket 
most érzik beteljesülni ebben az 
évszázadban. Az ô részükre most jött 
el a honfoglalás ideje, a területhódítás 
nagy történelmi alkalma. Nekik szent 
országgyarapító hazafias kötelesség 
további területeket hódítani, és azokat 
megtisztítani az idegen elemektôl. 

Itt az életnek nyers törvényei van-
nak, itt száz év óta hódító szándékok 
feszülnek a magyarság ellen, ami 
1914-ben nyílt háborúban jelentkezett 
azzal a kifejezett szándékkal, hogy a 
balkáni és a moszkvai ortodoxia, szö-
vetségben a nyugati szlávokkal, elô-
készítse a nyugati irányú hódításukat. 
Magyarország feldarabolásával az 
európai Európa keleti határai behor-
padtak, és a második támadás alkal-
mával a nagy szláv testvér a vörös 
hadsereggel és a kisantant államok 
vörös lobogók alatt újra megtámadták 
Magyarországot.  Nyugati szövetsége-
seikkel együtt Párizsban újra meg-
csonkították Magyarországot, elszakí-
tották a Felvidék magyarlakta terüle-
teit, Észak-Erdélyt a Székelyfölddel 
és a magyar Délvidéket. Ezek nélkül 
az országrészek nélkül ne beszéljen 
nekünk senki helyreállított magyar 
szuverénitásról. 

De a homokban tartja a fejét az is, 
aki nem látja, hogy ezek a hódító 
szándékok még ezzel sem elégültek 
ki. Akiben van annyi törôdés nemzete 
sorsa iránt, hogy odafigyel, miként 
beszélnek és írnak rólunk ellensége-
ink, akik szerint barbár betolakodók 
vagyunk, akik elrontottuk a békés 
szláv népek egységét, beékelôdve és 
szétválasztva ôket, meghonosítva a 
népek elnyomását, a feudalizmust, a 
fasizmust, és így tovább... tehát aki 
odafigyel arra, hogy miként jellemez-
nek minket, magyarokat, annak nem 
lehet kétsége az iránt, hogy ezek az 
így megnyilatkozók nem megbékélni 
akarnak velünk, hanem ezekkel a 
megnyilvánulásokkal is készítik elô  a 
következô támadást az immár fogyó, 
meghasonlott, önpusztító magyarság 
ellen. 

Az a korszak, amit Horthy Miklós 
nevével jeleznek, amit annyira gya-

láztak és ma is gyaláznak a kom-
munisták, a magyar élniakarás kor-
szaka volt, amiben, ha nem is sikerült 
megoldani minden belsô problémát a 
nehéz körülmények és az idô rövid-
sége miatt, de visszaállította a nemzet 
önbizalmát önmagában. 

Azt kérdem én Önöktôl, elképzelhe-
tô-e az újjáéledésnek, az ország fel-
építésének az az elszánt vállalása, 
amit a magyar nép felmutatott a 
háborús események elmúltával, olyan 
körülmények között és ellenére, amit 
az ország katonai megszállása oko-
zott, ha nincs elôtte egy olyan kor-
szak, ami szabadságra, önállóságra, 
büszkeségre, hazaszeretetre nevelte 
az országot? 

Azt kérdezem, elképzelhetô-e ilyen 
elôzmények nélkül, hogy a magyar 
nép 1945-ben és 1947-ben az országos 
választásokon olyan csapást mért a 
baloldali pártokra a Szovjetunió had-
serege jelenlétében, hogy a kommu-
nistáknak el kellett volna tûnniök 
szégyenükben? 

Azt kérdezem ezek után elképzel-
hetô-e a magyar forradalom spontán 
kitörése, amikor a történelmi alka-
lomnak egy kis rés nyílott, ha nem 
lett volna egységes a magyar nemzet 
a szabadság akarásában, ha nem 
bízott volna önmagában? Nem kell 
idéznem ennek a forradalomnak a 
tisztaságát, amit a világ megbámult. 
Sem pedig az elszántságot, az önfel-
áldozást. 

Igen, Csurka Istvánnak igaza van, 
meg kell teremteni a forradalom 
kultuszát, végre kell hajtani a rend-
szerváltozást, igazságot kell szolgál-
tatni a magyar népnek hogy vissza-
kapja önbizalmát, nemzeti tartását, a 
jövôbe vetett hitét.

Ünnepi beszédre kértek fel, de én 
most azt mondom: ne csak ünnepel-
jünk, hanem leltározzuk fel kötelessé-
geinket. Való igaz, a bolsevizmus 
vereséget szenvedett, de azért mi 
még nem gyôztünk. Való igaz, a rusz-
kik hazamentek, nincsen már egy-
párt-diktatúra, de a kommunisták 
még ott vannak, rajta tartják kezüket 
az ország gazdasági, politikai, tájé-
koztatási és mûvelôdési ütôerén. Ez 
az oka az országos közönynek, köz-
gyávaságnak, mozdulatlanságnak. De 
ugyancsak ez ró további feladatot az 
emigrációra: nem fejezôdött be a mi 
történelmi küldetésünk mindaddig, 
amíg akár a vörös, akár a fehér 
bolsevizmus garázdálkodik szülôha-
zánkban. 

Legyen a jelszó újra: Ötvenhat 
szellemében tovább harcolunk!

*
Csapó Endre ünnepi beszéde Syd-

neyben 1993. október 23-án. 

Megjegyzés 23 év után:
A beszéd mai értéke, hogy rávilágít 

a forradalom „tulajdonjogi” kérdésé-
re: kinek a forradalma? A két gyŒztes 
birodalom ideológiai egyeztetése so- 
rán a szovjet rendszertŒl liberálisabb 
államhatalmi rendszert követelt a kö-
zös világkormányzási terv. Megin-
dult az enyhülés politikája Moszkvá-
ban is, Budapesten is, ami erŒs ellen-
állásba ütközött. A hatalom pillanat-
nyi megingása adott alkalmat a ma-
gyar nemzeti forradalomnak. 

A másik érték: felmutatja a rend-
szerváltás hiányosságát, annak veszé-
lyeit. E téren kevés javulás történt, a 
hivatalos történészi tézis a forrada-
lom hŒseivé teszi a reformkommunis-
tákat. Az elŒadó kimutatja, hogy már 
az egyetemisták felvonulásával el-
dŒlt ez a  kérdés. 
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„Ahol a hôsöket nem felejtik, ott 
mindig születnek újak” 

A hôsiesség, a köszönetadás és a sza-
badság lesz az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hatvanadik évforduló-
ján rendezett megemlékezések köz-
ponti gondolata --- mondta el az emberi 
erôforrások minisztere egy budapesti 
sajtóbeszélgetésen, utalva az emlékév 
mottójára: ahol a hôsöket nem felej-
tik, ott mindig születnek újak.
Balog Zoltán úgy fogalmazott: az a 

demokrácia, ami ma Magyarországon 
van, ‘56 hôseinek áldozata nélkül el-
képzelhetetlen. Megjegyezte, „nagyon 
sok áldozatunk volt a huszadik század-
ban, tetteseink is voltak, meg voltak 
hôseink, és ezekrôl beszélünk legkeve-
sebbet”.

A tárcavezetô ---- emlékeztetve arra, 
hogy az október 23-i ünnepség szónoka 
Orbán Viktor miniszterelnök mel-
lett Andrzej Duda lengyel államfô 
lesz --- arról beszélt: a szervezéskor az 
volt a cél, hogy ne az állami protokoll 
uralja az eseményeket, ezért is hívnak 
meg olyanokat, akik 1956-ban kiálltak 
a magyarok ügye mellett.

Ôk elsôsorban nem a politikusok kö-
zül kerültek ki, „hanem a népi diplo-
máciának, a népi szimpátiának az em-
berei voltak” ---- fogalmazott, késôbb 
egy kérdésre arról beszélve, nem a 
külföldi államok, kormányzatok kiállá-
sa tette „igazi hôsies tetté” az esemé-
nyeket, így a magyarok „inkább cser-
benhagyásként élték meg”anemzetközi 
közösség reakcióit.

Balog Zoltán hangsúlyozta: azt is 
üzeni az eseménysorozat, hogy Ma-
gyarországon a szabadság népe él, 
amely a szovjet elnyomás idején is 
elsôként nyilvánította ki szabadság 

iránti igényét a függetlenségi harccal, 
így egyértelmû, hogy „egy ilyen or-
szágban egy ilyen népet nem lehet 
kézzel vezérelni, nem lehet ideológi-
ailag felülrôl befolyásolni, hanem a 
saját szabadságvágya szerint éli az 
életét, és ez a jövôben is így lesz”, 
ebben erôsít meg bennünket az 56-os 

hôsök példája. A miniszter közölte: a 
13,5 milliárd forintos költségvetéssel 
megrendezett emlékév 7,7 milliárd 
forintos pályázati keretébôl eddig 4,3 
milliárdot kötöttek le; eddig 204 büsz-
keségpontot hoztak létre, és az a cél, 
hogy minden olyan településen legyen 
ilyen, ahol 1956-ban ellenállás volt.

Emellett 155 könyvnek és kiadvány-
nak, 280 rendezvénynek, 52 filmes 
forgatókönyvnek jutott támogatás, de 
„a romkocsmákat is ötvenhatos díszbe 
akarjuk öltöztetni október második 
felében” --- tette hozzá. Kifejtette, 12 
budapesti és 17 vidéki helyszínen 70 
mûvészeti produkció, 80 kiállítás, 20 
kutatóprogram és 26 más projekt jön 
létre az emlékbizottság támogatásával, 
eddig 355 település érintett a progra-
mokban, de óriásplakátokkal, épület-
hálókkal és felfestésekkel is emlékez-
tetnek a hat évtizeddel ezelôtt 
történtekre.

Az emlékezetkultúra fontosságát 
hangsúlyozva kiemelte: valószínûleg 
ez 1956 utolsó olyan kerek évfordulója, 
amikor még sikerül élô tanúkat meg-
hívni és megszólaltatni. A központi 
eseményekrôl szólva Balog Zoltán ki-
tért arra, hogy az ünnep elôestéjén az 
Erkel Színházban tartanak majd meg-
emlékezést, másnap reggel a nemzeti 
lobogó felvonásával veszi kezdetét az 
eseménysorozat, amelynek részeként 
délután három órakor rendeznek dísz-
ünnepséget a Kossuth Lajos téren, es-
te pedig az Operaház ad otthont az ün-
nepi díszhangversenynek.

Utalt arra is, hogy október 25-én tart-
ja díszülését az Országgyûlés, ezen 
részt vesz Stanislaw Tillich volt 
szászországi miniszterelnök, a né-
met törvényhozás felsôházának elnöke 
és Marek Kuchcinski varsói házel-
nök. Jelezte, az emlékbizottság kezde-
ményezte a parlamenti pártoknál, 
hogy közös nyilatkozattal és együttün-
nepléssel emlékezzenek meg az évfor-
dulón. Megemlítette: november 3-án 
nyitják meg a Rákoskeresztúri új köz-
temetô új látogatóközpontját. Szólt ar-

ról is: külföldi fôvárosokban kiállítá-
sokkal, konferenciákkal és 
„köszönôkoncertekkel” emlékeznek a 
hatvan évvel ezelôtt történtekre.
Schmidt Mária, a Terror Háza 

Múzeum fôigazgatója, az 1956-os 
emlékév kormánybiztosa azt hangsú-
lyozta: a szabadság és a függetlenség 
iránti vágy az, ami --- ahogy hatvan 
éve ---- ma is összekovácsolja a nemze-
tet.

Hangsúlyozta, az évfordulón olyanok 
teljesítményét mutatják fel, akik „nem 
készültek hôsöknek, de a történelem 
egy adott pillanata választás elé állí-
totta ôket, és akkor meghozták azt a 
döntést, hogy harcolnak a szabadságért 
és a függetlenségért”, sokuk életét is 
adva ezekért.Kitért arra is: mindenkit 
arra kérnek, hogy november 4-én este 
hét órakor gyújtson gyertyát az áldo-
zatok emlékére, akár az erre létreho-
zandó honlapra selfie-t is küldve, hogy 
„legyen ez egy országos megemlé-
kezés, egy egyszeri gesztus, ami ki-
fejezi azt a hálát, azt a köszönetet, 
amit érzünk, és amivel tartozunk 
azoknak, akiknek ezt a szabadságot 
köszönhetjük”.

Kovács Zoltán kormányszóvivô az 
eseményen azt emelte ki: az ötvenedik 
évfordulón történtek kapcsán „van 

mit bepótolnunk”, hiszen akkor nem 
sikerült tisztességgel és méltó körül-
mények között megemlékezni.A „leg-
aljasabbnak” nevezte azt a próbálko-
zást, amely „megpróbálja ma 
összemosni a 2010-es évek közepének 
népvándorlási hullámában tapasz-
taltakat az ‘56-os magyar menekültek, 
illetve politikai értelemben elüldözöt-
tek sorsával”, ami szerinte a törté-
nelemértés és az arra való szándék 
alapvetô hiányát mutatja. Hozzátette, 
ez „az európai történelmi emlékezet 
szempontjából is rendkívül veszélyes 
út”.

Ezzel a témával kapcsolatban Balog 
Zoltán az 1989-es és a mostani mene-
külthelyzetet összehasonlítva úgy nyi-
latkozott, „ugyanazoknak az értékek-
nek a nevében építjük a kerítést, mint 
amiknek a nevében megnyitottuk an-
nak idején a határt: a szabadságnak a 
védelmében”. Közölte, nem szabad 
összekeverni a diktatúrából menekü-
lést az illegális határátlépés jogállam-
ban megengedhetetlen tettével.

Andrzej Duda részt vesz a megem-
lékezéseken

Andrzej Duda lengyel elnök részt 
vesz az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hatvanadik évfordulója 
alkalmából rendezendô megemléke-
zéseken ---- erôsítette meg pénteken a 
PAP hírügynökségnek nyilatkozva 
Krzysztof Szczerski, a lengyel elnöki 
hivatal külügyi államtitkára. A PAP 
ebben az összefüggésben Balog Zol-
tánt, az emberi erôforrások miniszte-
rét idézte aki pénteki budapesti saj-
tóértekezletén elmondta: az október 
23-i ünnepség szónoka Orbán Viktor 
miniszterelnök mellett egyetlen meg-
hívott külföldi államfôként --- Andrzej 
Duda lesz, mert --- mint fogalmazott ---
„akkor, amikor sok más ország állam-
fôje magára hagyta a magyar forra-
dalmat, a lengyelek, ahogy a 
történelem során sokszor, rokonszen-
vüket, szeretetüket és szolidaritásukat 
nyilvánították.” Szczerski a PAP-nak 
azt is elmondta: a magyar Ország-
gyûlésben október 25-én megrende-
zésre kerülô ´56-os megemlékezésre 
Marek Kuchcinski, a lengyel szejm 
házelnöke kapott meghívást. Az állam-
titkár elmondta továbbá: a lengyel po-
litikai vezetôk azt szeretnék, hogy a 
közös megemlékezések „új, fontos fe-
jezetet jelentsenek a lengyel-magyar 
barátság 21. századi történetében.”

Emlékeztetett arra: október 21-én a 
varsói Lengyel Színházban (Teatr 
Polski) a budapesti Nemzeti Színház --- 
a hazai bemutató elôtt --- Vidnyánszky 
Attila és Szilágyi Andor Tóth Ilon-
ka darabjának ôsbemutatóját rendezi.

Szeretettel és tisztelettel

Meghívjuk
Az 1956-os Magyar Forradalom és 

Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából 

tartandó, megemlékezésre
A rendezvény helyszíne: marsden-i Magyar Ház, 

150 Fourth Avaneue, Marsden

A rendezvény idôpontja: 2016. október 23.
11 órától ünnepi Istentisztelet

13 órától díszebéd
14 órától ünnepi megemlékezô mûsor, emlektábla 

átadása és koszorúzás a kopjafánál
15 órától a „Szabadság szerelem” címû fi lm vetítése

Asztalfoglalás a díszebédre 

Kocsis Erzsébetnél a (07) 3800-9702, vagy 

Sipos Ikanal a 0407 635 958-as telefonszámon.

Minden emlékezôt szeretettel és tisztelettel várunk!

A rendezvény házigazdája a marsden-i 

Magyar Ház. 



Berlin hamarosan csökkentheti az 
uniós munkavállalók jogosultságát a 
szociális juttatásokra –-- adta hírül az 
MTI a Berliner Morgenpost tegnapi 
cikkére hivatkozva. A német lap úgy 
tudja, hogy a kormány már jövô héten 
elfogadja az errôl szóló törvényjavas-
latot. A tervezet értelmében amennyi-
ben nem dolgoznak Németországban 
vagy nem szereztek korábbi németor-
szági munkaviszony révén jogosultsá-
got a társadalombiztosítás ellátásaira, 
a nem német uniós állampolgárokat 
kizárhatják a szociális és munkanélküli 
támogatásokból. A szociális támoga-
tást attól teszik függôvé, hogy az uniós 
munkavállaló öt éven keresztül állami 
segítség nélkül gondoskodott-e magá-
ról Németországban.

A szigorítás közvetetten a gazdasági 
bevándorlásra, közvetlenül pedig a 
szövetségi szociális bíróság tavaly év 
végi döntéseire ad választ. Az akkori 
ítéletek szerint az uniós munkavállalók 
mindössze hat hónapi németországi 
tartózkodás után szereznek jogosultsá-
got a szociális juttatásokra. Mivel a 
német szociális segély jóval magasabb, 
mint az ipari munkások fizetése a 
legszegényebb EU-tagállamokban, a 
rendszer erôsen ösztönzi a gazdasági 
migránsokat. Andrea Nahles munka-
ügyi és szociális miniszter egy korábbi 
interjúban leszögezte: elfogadhatatlan, 
hogy bárki csak azért változtat lakó-
helyet az EU-ban, hogy szociális támo-
gatást szerezzen egy másik országban, 
holott a hazájában is mûködik ellátó-
rendszer.

* * *
Egy hónappal a választások után a 

jobboldali Horvát Demokratikus Kö-
zösség (HDZ) és a Híd Függetlenek 
Listája (Most) sajtótájékoztatón beje-
lentette, hogy megállapodást kötött a 
közös kormányalakításról.

Ennek értelmében ugyanaz a két párt 
alakít koalíciós kormányt, amelyek 
elôzô kabinetje alig félévi közös kor-
mányzás után megbukott.
Andrej Plenkovic, a HDZ minisz-

terelnök-jelöltje arra számít, hogy sta-
bil kormánya lesz Horvátországnak, 
amelyet a HDZ és Híd fog alkotni a 
kisebbségi képviselôk támogatásával. 
Hozzátette, hogy „mindenki más sza-
vazatának csak örülnek”. Megerôsítet-
te, hogy a parlamenti elnök posztját 
rotációs alapon két évig a Híd, két évig 
a HDZ képviselôje tölti majd be. A Híd 
mindvégig ragaszkodott ehhez a tiszt-
séghez.
Bozo Petrov, a Híd elnöke arról 

beszélt, hogy kompromisszumos meg-
oldás született. Szavai szerint a HDZ 
megértette a Híd követeléseinek fon-
tosságát, és reményét fejezte ki, hogy 
azok beépülnek majd a kormány 
programjába. Úgy vélte: az új kabinet 
változásokat hoz majd Horvátország-
ban.

Az új kormánynak a korábbi három 
helyett négy miniszterelnök-helyette-
se lesz, akik egyben miniszterek is 
lesznek. Az elsô miniszterelnök-he-
lyettesi tisztséget a kisebbik kormány-
párt, a Híd egyik minisztere tölti majd 
be. A Híd négy minisztériumot kapott 

(korábban hat tárcát vezetett), azzal, 
hogy a gazdasági minisztériumtól az 
energiaügyet a környezetvédelmi mi-
nisztériumhoz csatolják, amelyet a 
Híd fog felügyelni. A Híd az INA hor-
vát olajipari vállalat miatt ragaszko-
dott az energiaügyhöz. A Híd irányítja 
továbbá a belügy-, az igazságügyi és 
közigazgatási minisztériumot. A kor-
mányalakításhoz legalább 76 képviselô 
támogatására van szükség a 151 fôs 
parlamentben. Andrej Plenkovic új-
ságírói kérdésre válaszolva elmondta, 
hogy jelenleg közel 90 aláírással ren-
delkezik, amelyeket hétfôn, a kor-
mányalakítási konzultációk második 
fordulóján, be is mutat Kolinda Gra-
bar-Kitarovic államfônek, aki ezután 
megbízhatja a HDZ miniszterelnök-
jelöltjét a kormányalakítással. Plen-
kovic szerint nem kizárt, hogy erre 
már jövô héten pénteken, a horvát 
szábor alakuló ülésén sor kerül.
Jankovics Róbert magyar kisebb-

ségi képviselô az MTI-nek elmondta: 
aláírásával ô is támogatta Andrej 
Plenkovic miniszterelnök-jelöltet. „A 
kulcsszó a bizalom” ---- mondta, hozzá-
téve: nem láthatja elôre, milyen ne-
hézségekkel kell majd megküzdeni a 
horvátországi magyaroknak az elkö-
vetkezô négy évben, de bízik benne, ha 
van bizalom, megoldás is lesz a prob-
lémákra. Kiemelte, azt kérte az új 
kormánytól, nagyobb mértékben tá-
mogassa a magyar falvak 
infrastrukturális fejlesztését, az okta-
tási intézmények felzárkózását és a 
kulturális autonómiát. Reményét fe-
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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

 Orbán és 
Seton -Wsatson
Egy nagy nyugat-európai napilap sze-

rint Orbán Viktor meg akarja sem-
misíteni a modern liberális Nyugat-
európát. Ez a megállapítás is a leg-
befolyásobb emberek közé helyezi a 
magyar miniszterelnököt. Vannak 
akik ezt nagy túlzásnak tulajdonítják 
és valószínûtlennek tartják, hogy egy 
közepes nagyságú közép-európai or-
szág kormányfôje megindítson egy 
földrengést Nyugat-Európában, és 
hogy ez az orbáni behatás a jelenleg 
kormányban levô nyugati liberális po-
litikusok eltávozását fogja eredmé-
nyezni. Szerintük egy ember ennyire 
nem képes!

Sajnos a magyar történelem azt 
mutatja, hogy van egy brit történész 
és publicista akinek alíg tíz évi szor-
galmas munkája döntô szerepet ját-
szott az Osztrák-Magyar Monarchia 
szétzúzásában és különösen a Kárpá-
tokkal koszorúzott ezeréves Magyar-
ország feldarabolásában.
William Seton-Watson egyedûl töb-

bet ártott a magyarságnak, mint a 
legvadabb francia nacionalista politi-
kus. Ô egy nagyon sikeres vélemény-
formáló volt ott, ahol nekünk ez leg-
jobban ártott. --- az akkor még a világ 
vezetô államában, Nagybritanniában. 
A trianoni béke elôkészítésénél a 
francia küldöttségek mindig követke-
zetesen a legmagyarellenessebb pozi-
cíót képviselték és a kisantant számára 
legjobb eredményt hozó döntést támo-
gatták. A francia magyarellenes célok 
kordában tartására csak Nagybritan-
nia volt képes, de Seton-Watson mun-
kásságának köszönhetôen ez nem tör-
tént meg. A brit fair play vagy az 
ausztrál fair go (Ausztrália is aláírta a 

trianoni békét), azaz méltányosság és 
pártatlanság helyett ennek ellenkezô-
jét tapasztaltuk.

Seton-Watson a magyar népet mint 
„Kossuth Lajos nemzetét” akárcsak 
a brit közvélemény jelentôs része kez-
detben ô is csodálta. Az 1905-öt követô 
idôszakban a The Spectator számára is 
küldött tudósításokat. 1906. tavaszán 
Bécsbôl Budapestre utazott, hogy há-
rom hónapon keresztül a helyzetet 
tanulmányozza. Azonban hat héten 
belül a magyarok ellen lángra lobbanó 
haragja miatt inkább visszatért Bécs-
be. Ennek az volt az oka, hogy magyar-
országi tartózkodása alatt számos rö-
vidlátó, nacionalista magyar politikus-
sal találkozott és felvette a kapcsolatot 
a nemzetiségek képviselôivel is, akik a 
magyarokra panaszkodtak. A nemze-
tiségi kérdéssel kapcsolatos érdeklô-
désében jelentôs szerepet játszottak 
még a bécsi szociáldemokraták, akik 
révén kapcsolatba került a szlovákok-
kal. A magyarokhoz fûzött kapcsolatát 
tovább mérgezte Karl Renner osztrák 
szociáldemokrata vezetôvel ápolt kap-
csolata. Nagy hatással volt rá továbbá 
a The Times németellenes bécsi tudó-
sítója Wickham Steed is.

Így lett Seton-Watsonból a kisantant 
Pál Apostolja 180 fokos pálfordulás-
sal.

A Spectatorban megjelent magyarel-
lenes cikkeire Magyarországon is fel-
figyeltek, és ezt követôen megindult a 
kampány a magyar sajtóban a „névte-
len rágalmazók“ ellen. Erre a válasz az 
1908-ban megjelentett nagy feltünést 
keltô „Racial problems in Hungary” 
(Faji problémák Mgyarországon) cí-
mû könyve már részletesen bírálta a 
magyarországi nemzetiségi politikát. 
A mû legnagyobb hibája azonban, 
hogy a jogosnak tekinthetô kritikák 

mellett a tárgyilagosság hiánya jel-
lemezte. Ezt jól mutatta, hogy már az 
elsô oldalon Andrej Hlinka portréja 
meredt az olvasóra. Kossuthot és 
Petôfit „a nemzetiségét eláruló szlo-
vákként“ tüntette fel. Bizonyíték nél-
kül kiemelte a zsidók szerepét a nem-
zetiségek elleni intézkedésekben. Tri-
anonnál a brit álláspontra nagy hatás-
sal volt a „Faji problémák Magyaror-
szágon címû” mûve is amit a brit 
delegáció alapmûvként használt. Ami-
kor az új határokat tárgyalták --- bár 
mint magánszemélyként volt jelen 
Párizsban --- különösen jelentôs hatást 
gyakorolt a határkijelölô bizottságok-
ban résztvevô honfitársaira Alan 
Leeperre és Harold Nicolsonra, akik 
hozzá hasonlóan rendkívül magyarel-
lenes beállítottságúak voltak. Nicolson 
késôbb beismerte, hogy Seton-Watson 
nélkül „egy lépést sem tettek”.

Mit tanulhatunk a kisantant Pál Apos-
tolától akinek szoborját a magyar ha-
táron túli területeken nem egy helyen 
megtalálhatjuk?
Szívósságot, hosszú távon való 

gondolkodást, energikus cselekvést, 
és szövetségesek keresését. Szeren-
csékre ezek miniszterelnökünkben 
meg vannak.

Végül egy akkori reakció Magyaror-
szágon:

„Scotus Viatort mi sem jellemzi 
jobban, mint a kenetteljes, hittérítô 
hipokrizis, amely nem vesz tudomást a 
brit gyarmatpolitika nyomában rotha-
dó hullahegyekrôl és a humanizmus 
legdrágább kincsét félti, ha máshol 
elcsavarnak egy paragrafust”. Vagyis 
a jól ismert kettôs mérce.
VESSZEN TRIANON!

Kroyherr Frigyes 
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jezte ki, hogy mielôbb összeül a ma-
gyar-horvát kormányközi vegyes bi-
zottság, melynek új összetételére is 
tett javaslatot. A két ország kabinetje-
inek képviselôi utoljára 2012 novembe-
rében találkoztak Budapesten.

 A szeptember 11-i parlamenti vá-
asztásokon a HDZ a diaszpóra két 
képviselôjével együtt 61, az ellenzéki 
Szociáldemokrata Párt (SDP) irányí-
totta koalíció pedig 54 mandátumot 
szerzett a 151 tagú törvényhozásban. 
A harmadik helyen újra az eddigi 
kormánykoalíció kisebbik tagja, a Híd 
Függetlenek Listája (Most) áll 13 
mandátummal. Az ötszázalékos parla-
menti küszöböt még átlépô további 
pártok közül az Élôlánc (Zivi Zid) 
politikai szervezet és partnerei 8, az 
Isztriai Demokratikus Gyûlés (IDS) 3, 
Milan Bandic zágrábi polgármester 
BM 365 nevû pártja 2, valamint a Szla-
vónia és Baranya Horvát Demokrati-
kus Szövetség (HDSSB) 1 mandátumot 
szerzett, továbbá van egy, a diaszpóra 
által megválasztott független képvise-
lô is.

A nemzeti kisebbségeknek garantált 
nyolc képviselôi hely körül hármat a 
szerb, egyet-egyet a magyar, az olasz, 
valamint a cseh és szlovák képviselô 
tölt be, az összes többi nemzetiséget 
pedig két honatya képviseli majd az új 
összetételû parlamentben.

* * *
Ausztria több tartományában csök-

kentették a menedékkérôknek járó 
szociális juttatásokat. Sok migráns 
ezért most Bécsbe jelentkezik át, ahol 
bôkezû juttatásokra számíthatnak a 
szocialista-zöld vezetésû várostól.

Az elmúlt idôszakban jelentôsen 
megugrott a szociális segélyekért fo-
lyamodók száma az osztrák fôváros-
ban, miután több tartományban elég 
jelentôsen megvágták a szociális jutta-
tásokat –-- írta az osztrák Local. Amíg 
korábban a megélhetési költségeik 
fedezésére 800-900 eurót  kaptak a me-
nekültek, addig több helyen ez 600 

euróra, vagy az alá  csökkentették.
Amíg 2011 és 2013 között néhány 

százalékkal emelkedett az átjelentke-
zôk aránya a többi tartományból, ez 
tavaly megduplázódott. A Bécset ve-
zetô szocialista-zöld koalíció ezért a 
költségvetés módosítására kényszerült 
és 130 millió euróval megemelte a 
szociális kiadásokat. Az ellenzék sze-
rint költségvetési krízissel fenyeget a 
helyzet.

A városvezetés szociális ügyekért fe-
lelôs vezetôje elismerte, hogy a gyen-
ge gazdasági növekedés, a munkalehe-
tôségek hiánya és a menedékkérôk 
számának nagyarányú növekedése 
miatt kellett emelni a kiadásokat. A 
szocialista-zöld városvezetés azért 
nem vágta vissza a segélyeket, mert 
azzal csak tovább mélyülne a szociális 
szakadék, növekedne a bûnözés, sze-
génység és többen vesztenék el lakha-
tásukat.

Az ellenzéki ÖVP politikusai szerint 
viszont igazságtalan, hogy amíg egy 
földmûves egy egész élet munkája 
után alig több mint 600 euró (180 ezer 
forint) nyugdíjban részesül, addig a 
migránsok Bécsben automatikusan 
830 eurót szociális segélyt vehetnek 
fel.

* * *
Nicolas Sarkozy volt francia államfô 

(2007-2012), a jövô évi elnökválasztás 
egyik jobboldali jelöltje bejelentette, 
hogy megválasztása esetén referen-
dumot ír ki a bevándorlók automatikus 
családegyesítési jogának felfüggesz-
tésérôl és a titkosszolgálatok által 
megfigyeltek egy részének elzárásá-
ról.

A korábbi köztársasági elnök a Fran-
ce2 közszolgálati televízió híradójának 
vendégeként elmondta, hogy fel kell 
függeszteni a családegyesítéshez való 
automatikus jogot, miután a demográ-
fiai robbanás meg fogja duplázni Af-
rika lakosságát harminc éven belül.

„Ezért álláspontom szerint nem tud-
juk többé elfogadni a nem uniós kül-

földiek esetében az automatikus csa-
ládegyesítést” ---- hangsúlyozta 
Nicolas Sarkozy. „Gigantikus problé-
mánk van a köztársasági integrációval, 
ami nem mûködik” --- tette hozzá.

A Le Monde címû napilap arra 
emlékeztetett, hogy a belügyminiszté-
rium adatai szerint Franciaországban 
évente átlagosan 200 ezer külföldi kap 
tartózkodási engedélyt, de csupán 6 
százalékuk, mintegy 12 ezren családe-
gyesítési okokból.

A terrorelhárítás kérdéskörében is 
népszavazást írna ki Nicolas Sarkozy, 
ha jövôre ismét államfôvé választják.

„Azt a kérdést fogom feltenni: egyet-
ért-e azzal, hogy a biztonsági miniszté-
rium dönthessen a legveszélyesebb S 
kartonnal rendelkezôk adminisztratív 
elzárásáról?” (Franciaországban nem 
létezik biztonsági minisztérium.)
Manuel Valls miniszterelnök szep-

temberben azt közölte, hogy a titkos-
szolgálatok mintegy 15 ezer embert 
tartanak nyilván azért, mert veszé-
lyesek lehetnek a közrendre.

A volt államfô a brit gyakorlatot em-
lítette követendô példaként a terroriz-
mus miatt veszélyes emberek elôzetes 
elzárására. A javaslatot nem elôször 
fogalmazta meg Nicolas Sarkozy, pár-
ton belüli riválisai és a kormány is ak-
kor arra figyelmeztették, hogy bizo-
nyíték hiányában, egyszerû gyanú 
alapján és bírói döntés nélkül a francia 
alkotmány szerint senki nem zárható 
el.

„A helyzet súlyosságára való tekin-
tettel, megkérdezni a népet, demok-
ratikus választást jelent” --- hívta fel a 
figyelmet Nicolas Sarkozy, aki a má-
jusi elnökválasztást követôen egy hó-
nappal, a nemzetgyûlési választások 
június 18-án esedékes második fordu-
lójának napjára írná ki a két kérdésrôl 
a népszavazást.

Arra az újságíró felvetésre, hogy a 
népszavazási ötlet kapcsán sokan in-
kább Orbán Viktor magyar minisz-
terelnökre, mintsem Charles de 
Gaulle egykori francia államfôre 
gondolnak, Nicolas Sarkozy elmondta: 
„Én nem hiszem, hogy diktátor az, aki 
referendumot ír ki és amikor kikap, 
levon abból minden következtetést. A 
referendum gyakorlata maga De Ga-
ulle tábornok” ---- mondta Nicolas 
Sarkozy.

A néhai köztársasági elnök 1969-ben 
egy sikertelen népszavazást követôen 
mondott le és vonult vissza a politiká-
tól.

A France Télévisions francia közszol-
gálati televízió által közzétett legfris-
sebb felmérés szerint a jobboldal 
elnökjelölt-állító novemberi elôválasz-
tás elsô fordulójában a volt elnök a 
szavazatok 34, míg volt külügyminisz-
tere, Alain Juppé 39 százalékára szá-
míthat. A második fordulóban Bor-
deaux polgármestere végezhet az 
élen 53 százalékkal, míg Nicolas Sar-
kozy 47 százalékra számíthat.

A francia választóknak várhatóan 
mintegy 12 százaléka részt vesz a 
jobboldali elôválasztásokon, amelyek-
nek tétje jelentôs, hiszen a belviszály-
ban meggyengült baloldal meglehe-
tôsen népszerûtlenné vált 
Franciaországban az elmúlt kor-
mányzási idôszakban. Így az elôválasz-
tások gyôztese jó eséllyel Marine Le 
Pennel mérkôzhet majd meg az elnöki 
címért jövô májusban. Jóllehet a Nem-
zeti Front jelöltjének választásról 
választásra nô a támogatottsága, a leg-

több franciából még mindig ellenérzést 
vált ki. Azaz a jobboldali elôválasztások 
gyôztesének szinte egyenes az útja az 
államfôi székig.

* * *
Több mint negyedszázaddal a rend-

szerváltoztatást követôen megszün-
tette Joszif Visszarionovics Sztálin 
csaknem hetven évig érvényben volt 
díszpolgárságát a szlovákiai Trencsén 
városa --- jelentette a TASR szlovák 
közszolgálati hírügynökség. 

A szovjet diktátornak még 1947-ben 
ítélték oda a nyugat-szlovákiai város 
díszpolgári címét, e titulust sem az 
1953-ban bekövetkezett halála, sem 
történelmi szerepének még a szovjet 
érában történt újraértékelése, sem 
pedig az 1989-es rendszerváltozás után 
nem vonták meg tôle.

Arra, hogy csaknem hét évtized után 
meg kellene fosztani  díszpolgárságától 
a bolsevista szovjet rendszer néhai 
vezetôjét, Richard Rybnícek, Tren-
csén polgármestere tett indítványt. 
Azt közel egyórás vita után, egy kép-
viselô tartózkodása mellett csaknem 
egyhangúlag hagyta jóvá a város kép-
viselôtestülete. Az indítványra egy 
képviselônô nem szavazott igennel, ô 
azzal érvelt, hogy egy halottól semmit 
sem lehet megvonni.

A döntés jóváhagyása után Trencsén 
városának további hét díszpolgára 
maradt. Köztük, a leginkább hírhedt 
második világháború utáni dekrétu-
mairól ismert, csehszlovák államfô, 
Edvard Benes.

* * *
Az osztrák parlament úgynevezett 

fôbizottsága jóváhagyta, hogy Ausztria 
katonákat küldjön a magyar-szerb 
határ védelmének segítésére.

A parlamenti pártok frakcióvezetôi 
valamint a parlament elnöke és he-
lyettesei által alkotott bizottság elfo-
gadta, hogy legfeljebb 85 fôbôl álló 
egységet, és szükség esetén további 
negyven katonát küldjenek a magyar-
szerb határszakaszhoz. A küldetés 

kezdetben fél évig tart majd.
Hans Peter Doskozil osztrák védel-

mi miniszter korábban azt közölte, 
hogy az osztrák katonák szállítási, 
felderítési és elsôsegélyhez kapcsolódó 
feladatokat látnának el, és már októ-
berben Magyarországra érkezhetnek. 
Doskozil szerint a cél az, hogy a két 
ország közösen dolgozzon a határok 
ôrzésén.

A javaslatot a kormánykoalíciót al-
kotó Osztrák Szociáldemokrata Párt 
(SPÖ) és az Osztrák Néppárt (ÖVP), 
valamint az ellenzéki Osztrák Szabad-
ságpárt (FPÖ), a Neos liberális párt és 
a Stronach Csapata (Team Stronach) 
jóváhagyta, a Zöldek pártja ellene sza-
vazott.

A Zöldek alkotmányjogi szempontból 
tartották aggályosnak a katonák kül-
dését, ami szerintük sem békefenn-
tartó, sem mentési, sem gyakorlatozási 
célt nem szolgál. A párt szerint a hu-
manitárius segítségnyújtás csupán 
ürügy, amelynek során a katonák ren-
dôri feladatokat látnak el. A liberális 
Neos üdvözölte a katonák küldését, 
bár megítélése szerint a bevetés „ho-
mályos” jogi alapokon nyugszik.

Az osztrák hadsereg tavaly ôsz óta a 
belügyminisztériumi munkát támoga-
tó mûveleti tevékenységet végezhet 
annak érdekében, hogy fenn tudják 
tartani az ország biztonságát és a ren-
det. Eddig a katonák az osztrák határ 
mentén elsôsorban humanitárius se-
gítséget nyújtottak, de az osztrák ha-
tár ôrizetében is segítették a rendôrség 
munkáját. Július közepén Ausztria 
abban állapodott meg Magyarország-
gal, hogy húsz rendôrt küld a magyar-
szerb határhoz, így támogatva a ma-
gyar határ védelmét. A rendôrök 
augusztus elején kezdték meg a mun-
kát.Ezen kívül osztrák parlament fôbi-
zottsága jóváhagyta Ausztria nagyobb 
arányú részvételét az Európai Unió 
Sophia elnevezésû, Földközi-tengeri 
missziójában és a NATO által vezetett 
afganisztáni küldetésében.

ÜGYVÉDI MUNKAKÖZÖSSÉG 
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Kenesén azon az ôszön
1956 – egy orvos, 

Saáry István emlékére

Ki gondolná, hogy a balatonkenesei 
egykori Honvéd üdülônek is meg-
van a maga 1956-os „bája”? És 
hogy a forradalom leverése után itt 
valóságos kínzóhelyet alakítottak ki a 
gyôztesek? Hány embert hurcoltak 
ide, akirôl nem kellett elszámolni 
senkinek? –-- máig homály fedi.

A csillogó víztükröt 12 kilométeren át 
kísérik a parkok káprázatos színei. 
Ötezernél több nyaraló és hétvégi ház, 
jachtkikötôk –-- ezt a képet mutatja ma 
nyaranta Balatonkenese. Külön neve-
zetessége a köznyelvben Honvéd üdü-
lôként számon tartott hatalmas létesít-
mény, amely ma rekreációs és 
konferencia-központ egy kilométernyi 
külön partszakasszal és a természet 
adományait, valamint a modernitást 
ötvözô paradicsomi állapotával.

Az oda igyekvôk közül aligha sejti 
bárki is, hogy a gondtalan vakációt 
ígérô objektum egykoron a gyötrelmek 
palotája volt. Az ártatlanul megkínzot-
tak közé tartozott Balatonkenese tisz-
telt és szeretett akkori orvosa, Saáry 
István is. Megfontolt embernek is-
merték, akitôl távol állt a szereplési 
vágy. Mégis 1956. október 24-én este 
egy csapásra ünnepi szónok lett. Hat 
évtizeddel késôbb fiatalabb leánya, 
Saáry Kornélia, aki 1956-ban csupán 
kétéves volt, szinte véletlenül tett 
említést édesapja sorsáról. Ennek 
nyomán kerestem fel az özvegyet, 
Saáry Istvánnét, született Rotter 
Emmát. Egy gyönyörûséges kertben, 
hihetetlen békességben nézünk vissza 
közös életükre. Mindenekelôtt arra, 
hogyan fonódott össze a sorsuk.

Emma asszony Erdélyben nevelke-
dett, a magyar történelemhez és kultú-
rához a kisebbségi sors reménytelen 
szakaszaiban is hû családban. Amíg 
lehetett, kitartottak szülôföldjükön. A 
második világháború alatt, fenyege-
tettségük miatt települtek át Magyar-
országra, szerény anyagi javakkal. Így 
kerültek Nyugat-Dunántúlra, az Ôr-
ségbe. A fiatal lány jó útravalót kapott. 
Amint Zalaegerszegen elvégezte a ta-
nítóképzôt, máris továbbtanult, mate-
matika–fizika szakos tanárként vég-
zett, Balatonfûzfôn helyezkedett el.

–-- Az 1952-es tanévben a gyerekek 
fizikai állapotának felmérésére érke-
zett az iskolába Saáry István doktor. 
Életkor szerint kimutatást kellett ké-
szíteni a gyerekek magasságáról, a 
súlyukról, fogazatukról, általános álla-
potukról. Engem bíztak meg, hogy eb-
ben segítsem ôt. Jegyeztem, amit 
mondott, és észrevettem, hogy ez a 
fess, komoly férfi a vizsgálatok közben 
egyre gyakrabban pillant rám. Egy 
alkalommal megszólalt, és azt mondta: 
maga lesz a feleségem! Így történt, 
1953-ban esküdtünk.

Saáry doktor körzetéhez Balatonke-
nesén kívül Akarattya is hozzátartozott. 

Fogorvos nem volt a környéken, az 
ebbôl adódó feladatokra az esti órák-
ban kerített sort. A második világhá-
ború alatt katonaorvosként a német 
csapatok visszavonulásakor leventé-
ket mentett meg attól, hogy nyugatra 
vigyék ôket harcolni, késôbb a Vörös-
keresztet segítette munkájával.

–-- A férjemnek igen jó kapcsolatte-
remtô képessége volt. Nem rutinsze-
rûen gyógyított, a testi bajokon kívül a 
lelkiállapotra, a mindennapi apróbb-
nagyobb gondokra is próbált „orvossá-
got” keresni. A családok szerették, 
hallgattak rá, szinte befogadták az 
életükbe.

–-- Gondolom, ez a népszerûség alig-
ha kerülte el a helyi hatalom figyelmét. 
Nem próbálták magukhoz édesgetni?

–-- Megtalálta a módját, hogy kívül 
maradjon. De azért szóvá tették, ami-
kor a kislányunkat megkereszteltettük. 
A férjemnek nyilván igen óvatosnak 
kellett lennie, hogy az otthonunk falain 
kívül ne mondja ki nyíltan, amit a 
rendszerrôl gondol. De bármilyen 
fegyelmezett volt, tudtam, nagyon 
bántja, amit maga körül lát.

Az emberek hangulatát a keserûség, 
a zárkózottság jellemezte, ezért is volt 
olyan felejthetetlen Emma asszony 
számára az a boldog felszabadultság, 
amelyet 1956. október 24-én a többiek-
kel együtt megélhetett.

–-- A fôutca megtelt emberekkel, 
mindenki ösztönösen a Kossuth-szobor 
irányába tartott. A mellszobrot köza-
dakozásból állították 1899-ben, máso-
dikként az országban, s az itteniek 
erre mindig nagyon büszkék voltak. 
Az elôzô napokban már benne volt a 
levegôben, hogy valami történni fog. 
Október 23-án szinte mindenki a rádió 
hírein csüggött. Másnap a nép arra 
várt ott a fôtéren, hogy valaki ki-
mondja, amit gondolnak. Kiabálni 
kezdték: halljuk Saáry doktort! Vala-
honnan elôkerült egy asztal, két férfi a 
karjánál fogva felemelte és ráállította 
a férjemet. Ô rögtönzött egy beszédet, 
elítélte a megszállásunkat, az orosz 
csapatok kivonását sürgette. Itták a 
szavait, megtapsolták, éljeneztek. A 
lelkes tömeg átvonult a közelben lévô 
rendôrségi épülethez. A magas kapu-

bejárat feletti nagy vörös csillagot a 
fiatalok egymás vállára állva, élô pi-
ramisként együtt feszítették, húzták, 
míg le nem hullott a földre.

Esténként összegyûlt a lakosság java, 
hol a Kossuth-szobornál, hol az elsô 
világháborús emlékmûnél taglalták az 
eseményeket, latolgatták a jövôt. Min-
dig akadt, aki elmondott egy szép 
verset, énekelték a Himnuszt és a Szó-
zatot. Eközben egy kis értelmiségi kör 
formálódott, a község forradalmi ve-
zetôi összejöveteleiket esténként ná-
lunk tartották. Néhányan összefogtak, 
és az egyik éjszaka elkészítettek egy 
forradalmi emlékhelyet. Híre ment, 
hogy Balatonkilitirôl élelmiszer-szál-
lítmányt visznek Budapestre, mi is 
megtettük ugyanezt. Sajnos, a kilitiek-
nek volt két halottjuk is, akik október 
25-én a Parlament elôtti sortûzben 
veszítették az életüket. De Kenesén 
nyugalom volt, nem bántották az addig 
teljhatalmú helyi vezetést.

Egy epizódot emel ki Emma asszony, 
amely más irányba vihette volna a 
dolgokat.

–-- Történt egy napon, hogy Várpa-
lotáról, ahol a bányászok tartották 
kézben a forradalmi eseményeket, 
fegyverekkel megrakott teherautó 
érkezett az orvosi rendelô elé. A sofôr 
és a kísérôk váltig állították, hogy ezt a 
rakományt ide kellett szállítaniuk. Hi-
ába mondta a férjem, senki sem kért 
ilyesmit, nem tágítottak, bevitték a 
puskákat a lakásunkba, mondván, 
ezeket ki kell osztani.A férjemnek az 
volt a higgadt álláspontja, semmiféle 
alap nincs arra, hogy a helybélieket 
felfegyverezzék, hiszen nem történtek 
atrocitások, mi csak ünnepeltünk. 
Akadtak, akik másként képzelték, és 
nehezteltek rá emiatt. Ô csak a jóhi-
szemû, fegyverhez nem értô lakossá-
got féltette, hogy felelôtlenül felher-
gelik ôket, s akkor nem lehet kordában 
tartani az indulatokat. Addig szívós-
kodott, míg a puskákat visszaszál-
lították Várpalotára.

Saáry doktor megérezte, ami bekö-
vetkezett. November 4-e után a község 
hangulatából eltûnt a vibrálás, a re-
ménykedés. Üres lett a tér, kihaltak az 
utcák. És megint elôkúszott a félelem. 

Azok a férfiak, akik az október 23-át 
következô napokban hitet tettek a for-
radalom mellett, elrejtôztek a környék 
présházaiban, pincéiben. Csak Emma 
asszony tudta, hol vannak. Sötétedés 
után útra kelt hozzájuk elemózsiával 
és a rádióból meg máshonnan szár-
mazó hírekkel. Elmondta, amit meg-
tudtak, hogy Pesten kezdik összeszedni 
az embereket. De Kenese környékén 
csend volt. Emma asszony a férjét ille-
tôen azt remélte, hogy egy felszó-
lalásért meg az igazságos irányításért 
csak nem állnak bosszút rajtuk.

Aztán egy éjszaka Saáry doktorék 
otthonába egyenruhások rontottak be. 
Pincétôl a padlásig mindent felforgat-
tak, egyedül a kisgyerek ágyához nem 
nyúltak. A doktor velünk jön! --– 
parancsolták. A ház elôtti teherautó 
már tele volt, jobbára férfiakkal.

–-- Ôk sem, mi, a hozzátartozók sem 
tudtuk, hova viszik ôket. Én abban a 
hitben voltam, hogy Veszprémbe, a 
börtönbe kerülnek, az legalább ismert 
hely. Másnap reggel telefonáltam a 
járási tanács egészségügyi osztályára, 
és jeleztem, mi történt velünk. Kér-
tem, hogy gondoskodjanak a férjem 
helyettesítésérôl. Véletlenül tudtam 
meg, hogy a közelbe, a „híres” Honvéd 
üdülôbe szállították ôt is a több helyrôl 
összegyûjtött emberekkel együtt.

Az is kiszivárgott, hogy ütik-verik 
ôket. Nyolc-tíz napig voltam ebben a 
bizonytalanságban. A férjem iszonyú 
állapotban érkezett haza. Sokáig kezel-
tem a hátán levô sebeket. Akkor né-
hány dolgot elmondott arról, hogy mit 
tettek a lefogottakkal. Többek között 
az üdülôterület végén a Balaton-partra 
vitték ôket, lenyomták a fejüket a víz 
alá…, valóságos kínzóhelyet alakítot-
tak ki. Nem hagyták aludni ôket, 
éjszaka is folytak a kihallgatások. A 
férjemnek például éjjelente újra meg 
újra le kellett írni a vallomását. Ô 
hazajöhetett, de úgy hírlett, sokakat 
továbbvittek, ott történt halálesetekrôl 
is suttogtak.

A Honvéd üdülô –-- amelynek terü-
letét 1917-ben eredetileg a közalkalma-
zottak pihenésére szánták, 1944-ben 
hadikórház, majd menekülteket he-
lyeznek el benne –-- 1950-ben lesz a 
Magyar Néphadsereg tulajdona. Ezt 
követôen a magyar és a szovjet tisztek 
elzárt eldorádója. A forradalom kitöré-
se utáni napokban kihaltnak tûnik, a 
szovjet csapatok bevonulása után a 
környékbeliek számára tiltott és rette-
gett területté válik.

A GeniaNet pécsi kiadó gondozásában 
jelent meg V. Sónyi G. András 

önéletrajzi kötete, amelynek egy 
epizódja errôl a helyszínrôl és a Saáry 
doktor által megélt napokról beszél. A 
szerzô állítása szerint 14 éves kíváncsi 
kamaszként szóba elegyedett az objek-
tumba élelmet szállító fuvarossal, aki 
rendszeresen odaérkezô, emberekkel 
teli katonai teherautókról beszélt. V. 
Sónyi G. András, aki ma agrármér-
nök, írja, nem ismerte fel a veszélyt, és 
egy éjjel leskelôdni kezdett. Szabályos 
kivégzéseknek volt a tanúja.

Merészségnek érezném mindezt hat-
van év távlatából akár megtörténtnek, 
akár kitalációnak tekinteni, de tény, 
hogy Saáry doktor hitvese sem akkor, 
sem késôbb nem kapott magyarázatot 
vagy hivatalos papírt arról, amit a fér-
jével tettek. Mint tudjuk, nem volt ez-
zel egyedül. Ami biztos, hogy ezek a 
novemberi napok a hatalom szempont-
jából törvényen kívüli idôk voltak.

Saáry doktor a véletlennek köszön-
hette, hogy a nagyobb bosszút elkerül-
te. A véletlent ez esetben a hivatástu-
data és emberszeretete jelentette. 
Leánya, Kornélia úgy tudja, hogy 
egy régi betege, akivel anno jót tett, 
Darvas József kommunista író, kul-
túrpolitikus szólhatott akkor a védel-
mében.

Az igazsághoz tartozik, hogy a helyi 
vezetôk nem voltak különösebben vér-
szomjasak. Igaz, mondja Emma asz-
szony, az egyik tanár kollégáját 56-os 
megbélyegezettsége miatt elbocsátot-
ták. Ami ôt illeti, látszólag békén 
hagyták a tantestületben, de azért 
érezte, jobb lesz, ha maga áll fel, és 
máshová megy tanítani.

–-- A férjemet késôbb is több méltat-
lanság érte, de panaszkodni nem hal-
lották. Nyugdíjazását azért sürgette a 
fônöke, mert a helye Biszku Béla 
unokaöccsének kellett. Az ôt ért fizikai 
bántalmazások sem múltak el nyom-
talanul, de lelki lenyomatuk volt a 
súlyosabb. Csak én tudom, mennyit 
szenvedett emiatt. A mi otthonunkban 
nem volt kettôs beszéd. Mindent ösz-
szevetve úgy érzem, orvosként, em-
berként a társamnak szép élet adatott 
meg.
Saáry István 1986-ban, 83 éves ko-

rában hunyt el. Negyvenhat évig 
volt körzeti orvos, majd 11 évig, 
nyugdíjasként is gyógyított. Mivel 
egyházi temetése volt, a helyi veze-
tôk nem mondtak búcsúbeszédet 
sírjánál. 2007-ben lett Balatonke-
nese posztumusz díszpolgára.

Kormos Valéria
(Magyar Idôk)

Rotter Emma kislányukkal 1956 tavaszán 

Saáry doktor
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Forradalom a 
temetôben

rendôrség kivégzett tagjait október 
13-án és 20-án temették el. A katonaság 
és a belügyi szervek morális állapotára 
ennek komoly hatása volt. Ilyen érte-
lemben Rajk László és számos kivég-
zett kommunista eltemetése paradox 
módon szoros összefüggésben áll az 
antikommunista forradalom kitörésé-
vel. A temetés elvált Rajk és társai 
személyétôl, függetlenedett, új tartal-
mat nyert. A forradalom nem Rajk, 
hanem Kossuth szellemében zajlott.

A temetôben nagy tömeg gyûlt össze. 
Sokféle ember. Rajk hirtelen elôkerült 
„harcostársai”, spanyolosok, szerve-
zett munkások. Jöttek olyanok is, akik 
–-- egyelôre –-- némán tiltakozni akar-
tak az ellen, ami ebben az országban 
történt 1945 óta. Némi zavar mutat-
kozott, hiszen Rajkék a kommunista 
terror élharcosai voltak. Hiányzott 
viszont a pártot irányító tandem. Gerô 
Ernô egy hónapot a Szovjetunióban 
töltött, Kádár János Kínában járt, és 
október 6-át mindketten Moszkvában 
várták ki. Mi lesz? Esetleg már akkor 
szovjet csapatokra lesz szükség? De 
nem volt. Másnap nemcsak ôk, de Rá-
kosi Mátyás felesége is hazatért Rá-
kosi szerint, hogy munkába álljon a 
porcelángyárban. Hogy az utóbbi ok-
tóber 23-án délelôtt Rákosi irataival 
már újra Moszkvában volt, csak elve-
temült kombinátorok elméjében szül-
het némi gyanút.

Még bonyolultabbá tette a helyzetet a 
szónokok sora. Egyikük Apró Antal 
miniszterelnök-helyettes, az MDP Po-
litikai Bizottságának tagja, akinek 
közvetlen szerepe volt Rajk kivégzé-
sében. Ezt mondta: „Sokakban felme-
rül a kérdés, hogy vajon mi a biztosíték 
arra, hogy hasonló törvénytelenségek, 
törvénysértések a jövôben nem for-
dulnak elô… Biztosíték erre a Párt, a 
biztosíték mi vagyunk, kommunisták”. 
Vajon mire gondolhatott lent a tömeg-
ben Nagy Imre? Hiszen Rajk kivégzé-

sében neki is megvolt a szerepe. Mi-
ként Kádárnak és Gerônek is. S eszébe 
jutott-e ez a jelenet a saját kivégzése 
elôtt, amikor Apró ugyanebben a pozí-
cióban már a forradalom leverése 
után Kádárt szolgálta?

Késôbb többen émelyegtek, amikor 
Orbán László fôagitátor az áldozatok 
gyermekeire mutatva így szónokolt: 
„…nem maradnak többé árvák. A 
kommunisták nagy családja magához 
öleli ôket, apjuk helyett a Párt lesz az 
édesapjuk.” Néhányan tudták, hogy 
Rajk kivégzése után fiát elszakították 
az édesanyjától. A feleség öt évet ült 
börtönben. De most hallgatott. Végtére 
is kegyeleti aktusról volt szó.Forrada-
lomra nem gondolt senki. Temetésen? 
Rajk László jó kommunista volt, vagy-
is kártevô, és ugyanolyan jó kommu-
nisták végezték ki, akik közül néhá-
nyan az öldöklést még jó ideig 
folytathatták.A vádlott-társak nevében 
beszélô Szász Béla egyetlen szót sem 
szólt a szocializmusról. Volt díszlövés, 
lengtek a zászlók, sírni alig sírt valaki. 
Rengeteg virág. A tömeg békében el-
szivárgott. De az ingerültség nem 
csökkent. A pártvezetés viszont meg-
nyugodott. Gerô és Kádár Budapestre 
repült.Este még néhányan összegyûl-
tek a Batthyány-örökmécsesnél. Alig 
maradt idejük elmondani: „Nem ál-
lunk meg félúton…” Jött a karhatalom. 
De nem lôttek. Gerô és Kádár már a 
repülôtéren elolvashatta a Szabad Nép 
beszámolóját: „Nem csak a gyász 
érzése némította el az embereket a 
koporsók elôtt, hanem az izzó gyûlölet 
is.” Kádár talán összerezzent, amikor 
eszébe jutott Rajk kisfia, „a nyolcéves 
Lacika”, aki „még nem is eszmélt, 
amikor bitó alá hurcolták édesapját és 
börtönbe zárták édesanyját”. De nem 
volt szentimentális alkat. Sok gyil-
kosság száradt már a lelkén, és még 
mi következett!Rajk temetése nem 
volt sem egy korszak vége, sem egy 
másik kezdete. Egy állapotról szólt, 
amelyben gyilkos és áldozat is lehet 
egyszerre az ember, sôt mártír és bû-
nös egy személyben. Ez a véres múlt 
és kódolt jövô tette szinte skizofrénné 
a „pártot”, és mivel a párt uralma alá 
vonta az államot, egy kicsit az egész 
országot is. Míg végül a kommunista 
rendszer összeomlott. Akkor, 1989. 
június 16-án Nagy Imrét temették. S 
hogy a díszleteket a „nyolcéves Laci-
ka” tervezte, az már tényleg olyasmi, 
amit csak mi, magyarok érthetünk, 
mintha médiumai lennénk egy isme-
retlen akaratnak, vagy áldozatai egy 
ügyes illuzionistának.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

jelszava csak azoknak mondott vala-
mit, akik nem tudták, hogy Lenin, 
Sztálin, Mao, Rákosi, Kádár és Rajk 
meg a többi önjelölt világboldogító 
ugyanazt a körbejáró ôrületet képvi-
seli. Nem mindenki tudta.

A megegyezés szerint a temetést 
szombati napon, október 6-án tartották. 
Ez akkor nem számított gyásznapnak, 
de a dátum erôsíteni kívánta a rokon-
ságot 1848 forradalma, Kossuth La-
jos, az aradi vértanúk, Rajk kivégzése 
és a kommunizmus legendája között. 
Ezt szolgálta, hogy az elhunytakat a 
Kerepesi úti temetôben a Kossuth-
mauzóleum elôtt ravatalozták fel. 
Rajk mellett Pálffy Györgyöt, Szônyi 
Tibort, Szalai Andrást. Az 1949-es per-
sorozat, amelynek a fô csapást Titóra, 
az „imperialisták láncos kutyájára” 
kellett mérnie, sokkal több halálos 
áldozatot követelt. A honvédség és a 

Ha az ország hatvan évvel ezelôtti 
hangulatát egyetlen szóval kellene jel-
lemezni, az talán az ingerültség lenne.

A nagy többségnek elege volt a szoci-
alizmus nyilvánvaló zsákutcájából, a 
nélkülözésbôl, a normarendezésbôl, a 
parasztnyúzásból, az osztályharcból, a 
terrorból és a kiábrándító eszme ha-
zugságaiból. Nem nyugtatta meg a ke-
délyeket az sem, hogy Rákosi Mátyást 
kivonták az országból. Másnak is 
mennie kellett volna. Az ingerültséget 
érezték Moszkvában is, Lengyelor-
szágban pedig már felkelés is volt, és 
az ottani kommunisták éppen azon 
ügyködtek, hogy a hatalmat valahogy 
megtartsák. A bajt érezték a magyar 
kommunisták is. A harc megindult a 
pozíciókért. A vezérüket Nagy Imré-
ben látók –-- „a pártellenzék” –-- a 
legalkalmasabb eszköznek Gerô Ernô 
megbuktatására a „szocialista törvé-
nyesség helyreállítását” látták.

A „szocialista törvényesség” azt je-
lentette, hogy a sajátjaikkal (kommu-
nistákkal) szembeni méltánytalansá-
gokat orvosolják. Pénzzel, állással, 
hatalommal. Ez volt a helyzet Rajk 
László egykori kommunista belügymi-
niszterrel, fiókdiktátorral is. De ôt 
kivégezték. Felesége kétszázezer fo-
rintot kapott. Ez felért egy óvónô tiz-
enöt évi fizetésével. De hát mennyit ér 
egy ember élete? Fôleg, ha ugyanazok 
fizetnek, akik kivégeztették? „Újra-
temetésrôl” nem beszélhetünk –-- mint 
késôbb Nagy Imre esetében sem --–, 
mert kivégzése után egyszerûen el-
földelték.

Rajk temetése a „pártellenzék” esz-
köze volt, amellyel el kívánták lehetet-
leníteni a hatalmat még mindig bir-
tokló sztálinista csoportot. Nem a 
rendszer megdöntéséért szervezked-
tek, hanem hogy kihasználhassák a 

jogos kegyeleti aktust saját céljaikra. 
Kommunistaként cselekedtek: a hatal-
mat akarták. Gerô utasításba kapta 
Hruscsovtól, hogy az eseményre sort 
kell keríteni. A temetést Rajk özvegye 
szorgalmazta, akivel megindultak a 
tárgyalások. Hol legyen? Zárt körben? 
Ki beszéljen? Kinek a nevében? Az 
egész olyan volt, mint egy politikai 
alkudozás.

Rajk özvegye maga mögött tudhatta 
a ki nem végzett áldozatok egy részét 
és a „pártellenzéket”. Mind kommunis-
ták voltak, és nem vették észre, hogy 
akaratukon kívül nemcsak a sztáliniz-
mus ellen lépnek fel, de egyben párt-
juk és a marxizmus teljes politikai és 
morális megsemmisülését készítik 
elô. A történetben egyedül az özvegy 
indítéka volt tiszta, a férjét akarta 
eltemetni hét évvel a kivégzése után. 
A visszatérés a „lenini úthoz” árulkodó 

60 év (1956-2016)
Ezerkilencszázötvenhat,
Bár már lassan 60 éve,
Ami akkor történt,
Nem múlhat a feledésbe.
Egy nép a szabadságért indult,
Ifjak s vének vállvetve,
Fegyvert fogtak a zsarnok ellen,
Ki uralkodott felette.
Barikádokon, utcán, sarkon,
Napokig tartott az ostrom,
S a Nemzet hôsiesen küzdött
A hûvösen hideg, ôszi napokon.
Veszélyt érzett a Rendszer,
S rémülten a kormány,
Mint süllyedô hajó patkányai,
Szaladtak ...... segítség után.
De az alkunak, nem volt helye,
„Nem kell a senki igája”
Vallták s a tankok ellen Molotovval,
Harcoltak ..... de hiába!
S mikor a tankok már taposták,
A felvillant remény perceit,
A Nemzet még mindig hitte,
Hogy a Világ majd segít.
De a szemek másfelé néztek,
A világ közömbös maradt,
Füleiket is bedugták,
S a vérfolyam tovább dagadt.
A túlerô és az erôszak
Egy véres gyôzelmet hozott,
A Nép feladta a harcot,
A küzdelem elbukott.
Vándorutakra indultak sokan
Maradt a Szülô vagy Barát
A távozók szívükben vitték,
A Remény maradék szikráját.
Ezerkilencszázötvenhat,
Immár 60 éve,
Vérbetükkel írott emlék
A Nemzet történelmébe.

Szabó Sz. István

Hatvan évre visszanézve
A viharos napokat felidézve
Átélve örömöt-bánatot-halált.
Mikor az egész világ minket csodált.

Megtudták, hogy milyen a Magyar
Ki a szabadságért fegyvert ragadott,
A szovjettôl szabadulni akart.

Kibirhatatlan volt az állapot,
Szovjet irányította a Magyar Álla-

mot,
Mint egy rabságra ítélt gyarmatot.
Mint egy igavonó állatot.

Kihasznált minket a szovjet az átko-
zott
Ki hazánkra nyomort és bajt hozott.
Ez végletekig így nem mehet!
Fellázadt a nép, mást mit tehet.

Nem ismertünk félelmet és rette-
gést,
Pontokba foglalt kéréseinkkel kezdô-

dôtt tüntetés.
Kéréseinket tizenhat pontba foglal-

tuk
És fáklyás menetben a rádiónál be-

mondtuk.

A tizenhat pontra sortûz volt a vá-
lasz
Borzalmas szégyen és gyalázat,
Magyarok, magyarra lôttek,
Fegyvertelen diákokat, munkásokat 

öltek.

Az átkozott, kegyetlen AVO-sok,
A szadista gyilkosok,
Kikhez csatlakozott a dicsô szovjet
És kegyetlenebb lett a helyzet
Utcákon, tereken számtalan sebesült, 

holttest.

Mert tüzelô tankjaik egymást érték
A lakosságot sem kímélték.
Lehetett az felkelô vagy bárki
Akit láttak szétlôni, darabokra vágni.

Erre megvolt a mi visszhangunk,
Szégyenben nem maradunk.
Fegyverekhez jutottunk,
Lôvésre, lôvés volt válaszunk.

Erre a szovjet, mint az ôrült tört, 
zúzott, pusztított,
A nyugat minket egyre jobban harc-

ra buzdított.

Csak biztatott és szokás szerint 
hazudott,
Segítséget ígért, de semmit nem 

adott.

Jött volna, de nem olaj folyt, hanem 
vér
Így minket ketet-nyugat halálra ítélt.
Azért könnyen nem adtuk fel a har-

cot
Molotov koktélokkal lángba borítot-

tunk jó néhány tankot.

A fiatalok, kiket apáik ellen akartak 
nevelni,
Ôk tudták a koktélokat igazán kezel-

ni.
A Legvadabb helyzetben is helytáll-

tak,
Tetteikkel hôs szabadságharcosokká 

váltak.

De  túlerôvel szemben szabadsághar-
cunk elveszett,
És mégsem érte szégyen a Magyar 

nemzetet,
Mert felráztuk a világot,
Világszerte számtalan kommunista 

kiábrándult abból, amit imádott.

Most látta, hogy munkáshatalom a 
munkást öli,
A munkáshatalom saját magát szem-

be köpi.
Meghazudtolja saját magát?
Már nem hiszi senki hazug szavát.

Hiába gyôztek, mi voltunk az igazak,
És hôsök a világ szemében,
A mi harcunk eredménye
A nagy szovjet szétesése.

Az ateista szovjetnek nincs semmi 
eséje,
Gyászba borult Lenin gyalázatos 

eszméje.
Futótûzként szálltak rájuk az átkok
Világszerte megszüntek a kommu-

nista pártok.

Mert 56-ban mi adtuk a halálos se-
bet,
A szovjet pusztulásához a végzetet.
Hosszútávon gyôzôtt a Magyar vir-

tus,
Nincs többé szovjet kommunizmus!

vitéz Mécs János

HATVAN ÉVRE VISSZANÉZVE

Mentsétek meg 
lelkeinket!

Washington, New York, London, Pá-
rizs, Róma!

Szent zászlóinkkal már vérzô forra-
dalom.

A Himnuszt énekelteti
velünk a gyász minden hajnalon.
Itt nem papok, hóhérok keresztel-

nek:
Mentsétek meg lelkeinket!

Vértanuk szótlan fiai voltunk mi
sokáig. Szabad hazára jogtalanok.
De nem hallgathatunk tovább!
Égre kiált az elorozott remény s a 

néma szívek tüzetvetnek.
Mentsétek meg lelkeinket!

Százezrek hite követeli tôlünk
Petôfiék rég elfelejtett igazát.
Meddig könyörögjenek még
anyáink: teremtsetek hazát,
hogy büszke lehessen rátok a nem-

zet!
Mentsétek meg lelkeinket!

Washington, New York, London, 
Párizs, Róma!

A negyvennyolcadik szélességi fo-
kon

egy ország lángban, vérben áll.
Gyerekek a barikádokon.
Azok üzennek, akik halni mennek:
mentsétek meg lelkeinket!
1956. november

Polner Zoltán

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 



Az MVSZ és politikai 
környezete, 

kronológiája 1989–2000
Bakos István könyvének gerincét 

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

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

Reményeink számára a Magyarok 
Világszövetsége fontos igéret volt, 
benne láttuk a kapcsolat intézményét, 
ami által kötŒdönk a nemzet egé-
széhez. Megvan az okunk rá, hogy a 
negyedszázaddal ezelŒtti esemé-
nyekkel részletesen foglalkozunk. 
Történelmi jelentŒséget tulajdonítot-
tunk annak a változásnak, ami lehetŒ-
vétette a nemzeti emigrációs törek-
vések beépülését a nemzeti magyar 
kormány munkájába. Nagy élmény 
volt számunkra a magyar kormány 
itteni képviselete létrejötte, majd ha-
marosan a kormány számunkra leg-
fontosabb miniszterének látogatása, 
aki minden reményünket kielégítŒen 
meghallgatta, magáévá tenni vallotta 
elképzelésünket egy új élŒ kapcsolat 
építésérŒl. 

A mai részlet ennek a kapcsolatnak 
a további sorsával foglalkozik. 1991 
júniusában, 43 év óta elsŒízben Ma-
gyarországra utaztam, ott szerzett ta-
pasztalataimról hazatérve az alábbi 
beszámolót küldtem az emigrációs 
szervezetek vezetŒinek SydneybŒl 
1991. október 18-án:

Az emigráció kapcsolata 
a magyar kormánnyal
Amióta a múlt év májusában meg-

alakult a törvényes magyar kormány, 
azóta szóbeszéd tárgya az emigráció 
és a magyar kormány kapcsolata. Mi, 
ausztráliai magyarok különösképpen 
érdeklŒdéssel tekintettünk e lehetŒ-
ség élé, hiszen ezen a földrészen volt 
talán a leghatározottabb az elzárkózás 
a párthatalommal szemben. Nagy lel-
kesedéssel üdvözöltük a magyar nép 
által megválasztott parlamentet és a 
nemzeti pártok koalíciójából össze-
állított felelŒs magyar kormányt. 
Vártuk a jelzést a kormány részérŒl, 
de nem türelmetlenül, mert ismertük 
a nehéz körülményeket, amivel a kor-
mánynak szembe kellett néznie, és a 
fontossági sorrendre is tekintettel 
voltunk. Már csak azért sem siethet-
tünk, mert még itt voltak a régi kor-
mányzat külképviseleti emberei.

Nagy várakozással tekintettünk 
múlt év októberében az új nagykövet 
érkezése elé. Dr. Pordány László 
személye és politikai egyénisége mér-
téken felül kielégítette a várakozáso-
kat, és reményeinkben az Œ szemé-
lyén keresztül mérlegeltük az Antall-
kormányt és annak külpolitikáját.

A kormánytól két felületen kíván-
tunk változást és nyílt szakítást az 
megelŒzŒ kormányokkal szemben. 
Kívántuk elsŒsorban azt, hogy min-
ket, nemzeti emigránsokat a magyar 
nép és a magyar politika szerves 

részeként tekintsen. Másodsorban kí-
vántuk, hogy érezze és éreztesse, 
hogy csak földrajzi távolság van kö-
zöttünk, és a hazától távoli életünk 
elŒnyeit felkínáló szándékainkat szí-
vesen fogadja.

Mik azok az elŒnyök, amiket a hazá-
tól távoli tartózkodásunk hozott létre?  
ElsŒsorban az, hogy megismertünk 
egy más országot, más társadalmi és 
politikai körülményeket, megtanul-
tunk egy világnyelvet, megismerked-
tünk egy sikeres ország iparával, ke-
reskedelmével, közigazgatásával. Ez-
idáig mindez csak egyéni elŒnyünket 
szolgálta. Hazánk részére ez a sok ta-
pasztalat és nem lényegtelen szellemi 
és anyagi erŒ a magyar népre kény-
szerített ostoba politika miatt holt tŒ-
ke maradt. Most, hogy Magyarország 
megszabadult a kapcsolattartás tilal-
mától, ez a holt tŒke hasznos lendítŒ 
erŒvé válhat. Ehhez azonban szüksé-
ges a megfelelŒ szervezŒ készség.

Volt ennek a külföldi létnek jó né-
hány olyan területe, ahol a magyar 
géniusz és hazaszeretet alkotni tudott. 
Ezek közül most kiemelném a tájé-
koztatást. Történészek, politikai elem-
zŒk számtalanszor rámutattak arra, 
hogy Magyarország a kellŒ tájékozta-
tás hiányában jelölheti meg huszadik 
századi tragédiáját. Számtalanszor 
bebizonyosodott, hogy a nemzetközi 
döntések során nem az igazság dönt, 
hanem a propaganda. Aligha kell 
idéznünk, milyen méretû képtelensé-
gekkel vádolták a magyar népet, és 
vádolják ma is. Ebben a mulasztásban 
századunk legsötétebb korszaka 1945-
ben kezdŒdött, amikor magyarországi 
harsonák versenyben gyalázták a 
nemzetet ellenségeivel. Ez a korszak 
még ma is tart bizonyos mértékig. E 
korszakban csak a nemzeti emigráció 
néhány kis áldozatos csoportja tette 
meg kötelességét erején felül. De 
ezek a kis csoportok jó munkát vé-
geztek, nagymértékben járultak hoz-
zá a külföld rólunk alkotott képe meg-
változásához.

Amikor keressük az együttmûködés 
módozatait a magyar kormánnyal, 
túlnyomórészt ennek a feladatnak a 
folytatását és immár hatásos kiter-
jesztését kívánjuk biztosítani. Érez-
zük, hogy igazán hatásosak csak 
együttes erŒvel lehetünk. Úgy tûnik, 
az új magyar kormány hajlamos arra 
a nézetre, hogy ma már kellŒ jó hí-
rünk van, és nincs sok tennivaló ezen 
a téren. Ha így hiszi, akkor bizony na-
gyon téved, mert még nem tapasztal-
ta meg, milyen könnyû elveszíteni 
egy-két helyes lépés jó hangulatát a 
politikában. Mi még emlékezünk ar-
ra, hogy milyen gyorsan elfelejtette a 
világ 1956 dicsŒséges glóriáját. A 
tájékoztatásban az a szabály, hogy 
mindig jelen kell lenni.

Az ausztráliai magyar emigráció 
méltóképpen kivette részét, számará-
nyához képest kimagaslóan is, az 
angolnyelvû tájékoztató szolgálatból. 
Nem altattuk el lelkiismeretünket az-
zal, hogy Ausztrália nem vezetŒ hata-
lom, ugyan mit tudunk mi lendíteni 
innen az ország kátyuba jutott szeke-
rén. Ezzel szemben tettük a dolgunkat 
úgy, mintha éppen Ausztráliától kelle-
ne várnunk a segítŒ kezet. És miért 
ne lehetne olyan helyzet, hiszen 
Ausztrália jelen volt mint gyŒztes ha-
talom mindkét végzetes békeszerzŒ-
idésnél Párizsban.

Tettrekész szándékkal kértük a 
múlt év végén Ausztráliában hivata-

los látogatáson itt járt magyar kül-
ügyminisztert megbeszélésre, aminek 
célja volt, hogy megismertessük vele 
eddigi munkásságunkat és felajánljuk 
további szolgálatainkat, mostmár 
olyan feladatok végzésére, amiket 
elŒzŒleg egyeztetünk a magyar 
külügyi kormányzattal. Nem beleszól-
ni akartunk az Œ munkájukba, hanem 
a mi munkánkat kívántuk összhangba 
hozni és hatásosabbá tenni egyezte-
téssel és együttmûködéssel.

Dr. Jeszenszky Géza külügymi-
niszter úr megértette és értékelte a 
szándékunkat, és meg is ígérte az 
együttmûködést. Itt most fontosnak 
tartom saját szavait idézni, amit 1990. 
december 2-án mondott többek között 
Sydneyben a Shore Inn vendéglŒben 
tartott fogadáson:

 „Mennyire megható az, hogy ilyen 
közel állunk egymáshoz. Mennyire 
hasonlóan látjuk legalábbis a jelent 
vagy a közelmúltat. Egyértelmûen 
benne van az a nemzeti elkötelezett-
ség, szellem, amit a magyar kormány 
is képvisel a legjobb törekvése, a 
legjobb szándéka szerint, ugyanakkor  
– még akkor is ha egyes pontjaiban 
nekem más javaslataim is lesznek –  
rendkívül reális, rendkívül józanul 
számot vet azzal, hogy vannak vágya-
ink, vannak jogos törekvéseink, ame-
lyek sajnos nehezen realizálhatók, de 
meg kell találnunk azt a pontot, azt a 
közös nevezŒt, ami nem csupán a 
vágyainknak ad hangot, hanem ami 
reálisabb, végrehajtható programot 
fogalmaz meg...  Arra ürítsük pohara-
inkat, hogy ez a kapcsolat, ez a szelle-
mi kapcsolat most már intézményessé 
váljon, ebbŒl a kapcsolatból ne csu-
pán ilyen nagyon baráti találkozók 
legyenek, hanem ebbŒl állandó együtt-
mûködés legyen, jöjjön létre az a 
szövetség az otthon élŒ és a külföldön 
élŒ magyarság között, amire szüksé-
günk van ahhoz, hogy ezt a történe-
lemben példa nélkül álló kísérletet 
sikerrel hajtsuk végre. Most már nem 
csupán a diktatúrából a demokráciába 
kell átmennünk, amit nagyjából vég-
rehajtottunk, hanem most egy új ha-
zát kell építenünk. S ennek az új ha-
zának az építéséhez, az új magyar 
köztársaság sikerére javaslom, hogy 
ürítsük a poharat.”

Ezeket a mondatokat egy lelkes 
hangú vezércikkbe foglalva idéztem 
újságunk múlt év december 13-i szá-
mában. Nehéz elmondani, hogy azok 
akik résztvettünk ezen a fogadáson, 
milyen örömmel fogadtuk a szülŒhaza 
prominens személyiségétŒl eddigi 
munkánk megbecsülését, és milyen 
várakozással tekintettünk a jövŒbe, 
az intézményes kapcsolat   és  állandó 
együttmûködés reményében. 

Kérésemre Márffy Attila megindí-
totta a Magyar Életet légipostán a 
Külügyminisztrium címére, ami hi-
vatva volt emlékezetben tartani az 
ausztráliai magyar emigrációt.

Sisa Istvánnal, a Spirit of Hungary 
címû monumentális magyarság-is-
mereti képes album szerkesztŒjével 
már korábban levelezésben voltam 
annak érdekében, hogy kidolgozzunk 
valamiféle közös álláspontot a ma-
gyar külpropaganda intézményesebb 
folytatására. Ezen a vonalon dolgozik 
évek óta a Kanadai Magyar Öregcser-
készek Hunyadi Mátyás Munkaközös-
sége nevében Magyaródy Szabolcs. 
Ez a Munkaközösség könyvek százai-
val látta el az amerikai egyetemeket, 
könyvtárakat, politikusokat. 1990 de-

cemberében Memorandumot küldtek 
Jeszenszky Géza külügyminiszterhez 
amiben kezdésre 5 jelentŒs könyv 
magyarországi újranyomására, újabb 
8–10 fontos könyv lefordítására, tájé-
koztató zsebkönyv kiadására, hasonló 
tárgyú folyóirat indítására szólítják 
fel a kormányt. (A könyvek címét itt 
most nem tudom felsorolni, mert az 
egész dossziét, ami egyéb idevonat-
kozó iratokat tartalmaz, átadtam dr. 
Pordány Lászlónak Budapesten, kér-
ve Œt, pártfogolja a kérést a Külügy-
minisztériumban). 

Magyaródy Szabolcs 1991. május 
7-én kelt, részemre is megküldött 
tájékoztató levelében közli, hogy a 
Memorandumra még nem kapott ér-
dembeli választ. Ekkor határozta el 
Sisa István, hogy személyes rábeszé-
lés útján próbál döntést kieszközölni. 
Ezért május 18-án Amerikából Ma-
gyarországra utazott. Ebben az idŒ-
ben Magyarországon tartózkodott 
Hites Kristóf atya és dr. Majláth 
(Taubinger) István is. Amikor Sisa 
István értesült arról, hogy én is Buda-
pesten tartózkodom, meghosszabbí-
totta ott tartózkodását, mert jeleztem 
neki, hogy Jeszenszky Géza külügy-
minisztertŒl nyilvánosan elhangzott 
igéretünk van az együttmûködésre.

Budapestre június 9-én érkeztünk 
meg kocsival Németországból. Más-
nap, hétfŒn reggel bejelentkeztem a 
Külügyminisztériumnál. Szerdára, 12-
re kaptam idŒpontot Sillár Emôke 
kabinetiroda fŒnöknél. Csatlakozott 
hozzám Sisa István, aki a már emlí-
tett Magyaródy féle Memorandum 
kiegészítésére és gyakorlatibb megfo-
galmazására készült újabb Memoran-
dumot hozta el, és tett javaslatot az 
általa szerkesztett Spirit of Hungary 
megvásárlására az állam által önkölt-
ségi áron 25 dollárért, ha arra a célra 
használják, hogy a külügyi szervek 
megfelelŒ külföldi kezekbe adják.

Sillár Emôke várakozáson felül 
nagyon kedvesen fogadott, visszaidéz-
tük az ausztráliai  látogatás esemé-
nyeit, köszönte az újság küldését, 
amit ott többen is elolvasnak, meg-
kapta a melb.-i Találkozóról küldött 
levelemet és azzal együtt küldött 
fényképet amit Sydneyben készítet-
tem róla a megbeszélés alatt. Hagy-
tam érvényesülni Sisa Istvánt, hogy 
elmondja terveit, hiszen azokkal egyet-
értettem, ugyanakkor megemlítettem, 
hogy SydneybŒl is hozunk terveket, 
amiket már dr. Pordány nagykövet 
úrral ismertettem, és amiket majd az 
Œ ideérkezése után szeretnék elŒter-
jeszteni az Œ jelenlétében, lehetŒleg 
olyan valaki részére, akinek feladata 
lesz a kapcsolat tartása az emigráció-
val. Arra a kérdésére, szeretnék-e 
találkozni a Külügyminiszter úrral, 
azt feleltem, nem, hiszen Œvele már 
megállapodtunk abban, hogy  lesz va-
laki, aki csak az emigrációval foglal-
kozik – most hogy itt vagyok Buda-
pesten, vele tudnánk lefektetni a kap-
csolattartás és együttmûködés rész-
leteit. 

Sillár Emôke említette, hogy a 
külföldi magyarokkal a kapcsolatot 
Horváth Balázs tárcanélküli mi-
niszter tartja hivatalból, míg a Kül-
ügyminisztérium részérŒl Entz Géza 
foglalkozik a kisebbségi és határokon 
túli magyarokkal. Sisa István kifej-
tette, hogy Entz államtitkár úrnak túl 
sok dolga van ahhoz, hogy egy ilyen 
önmagában is sok idŒt igénylŒ, egész 
világra kiterjedŒ kapcsolattartást 

mellékesen végezhessen. Megtámo-
gattam ezt a véleményt azzal, hogy 
összehangolt tájékoztató feladatokat 
akarunk végezni, véleményünk sze-
rint erre egy külön személyt kell 
hogy kijelöljenek, hogy más fonto-
sabb dolgok ne hátráltassák a mun-
kát. ErrŒl a javaslatról Sillár EmŒke 
jegyzetet készítet, a külügyminisz-
terhez elŒterjesztendŒ.

Amiközben a sydneyi tervekrŒl volt 
szó, Sillár EmŒke behívatta a leendŒ 
magyar fŒkonzult, Veszely Tibor 
urat, aki nagy örömmel vett részt a 
beszélgetésben, és élénken érdeklŒ-
dött az ausztráliai helyzetrŒl. Kide-
rült, hogy szorgalmas olvasója a Ma-
gyar Életnek, új feladatához való fel-
készülésében ez majdnem kizárólagos 
helyi forrásanyag. Minden jel szerint 
alaposan felkészül új munkájára, és 
az ismeretség rövidsége ellenére is 
az volt az érzésem, hogy Œvele is 
szerencsénk lesz, és így Ausztrália 
mintaszerûvé válhat a kormány és az 
emigráció együttmûködése terén. 

Ezt követŒen Sisa István hazautazott 
Amerikába, kérve engem, hogy to-
vább szorgalmazzam az Œ dolgát is a 
Spirit of Hungary felhasználására.

Ezekben a hetekben Budapesten 
tartózkodott az Amerikai Magyar 
Szövetség  szinte teljes vezetŒsége, 
akik ugyancsak kapcsolatban álltak a 
Külügyminiszter úrral és hivatalával. 
Most már sajnálom hogy nem igye-
keztem részleteket megtudni, hogy 
ezen a vonalon mire jutottak, de ez 
ma is még pótolható levelezés útján. 
Ugyanez vonatkozik az akkor ott járt 
svédországi vezetŒkre, akikkel ugyan-
csak találkoztam. 

Dr. Majláth Istvánt „elvesztettem”, 
beszéltünk arról, hogy még össze-
ülünk csak mi ketten, mert sok mon-
danivalója van, amire a közös meg-
beszéléseken nem került sor, de nem 
adott címet, telefonszámot, és nem 
emlékszem, hogy én megadtam-e 
neki az én telefonszámomat.

Budapestre érkezésekor dr. Por-
dány nagykövet úrnak beszámoltam 
az addig történtekrŒl, és abban ma-
radtunk, hogy igyekszik majd választ 
kapni az immár leegyszerûsített kér-
désre, hogy lesz-e valaki aki velünk 
foglalkozik. Átadtam Sisa István dol-
gaival kapcsolatos irataimat is, kérve 
annak is szóba ejtését.

Az Új Magyarország, a kormányhoz 
közelálló új napilap, 1991. július 8-i 
számában figyelemre méltó cikket 
közölt Pusztaszeri László tollából, 
aminek egyik lényeges mondaniva-
lóját az alábbi idézet összegezi: „...A 
nyugati magyarság többnyire azt 
tapasztalja, hogy a külképviseletek 
élén bekövetkezett személyi változá-
sok ellenére továbbra is azok a be-
osztottak és emigráns »együttmûkö-
dŒk« váltottak köpönyeget, akik a 
korábbi rendszert (és hírszerzését) is 
kiszolgálták. Emiatt a volt emigráció 
egyre szélesebb körei kezdik úgy 
érezni, hogy az új hatalom magára 
hagyta Œket.” Felemlíti még, hogy: 
„...a kormánynak minden korábbinál 
nagyobb figyelmet kellene fordítania 
külföldi honfitársaink rendszeres és 
hiteles tájékoztatására, valamint az 
ország külpropagandájának fellendí-
tésére...” Majd odébb: „... az új de-
mokratikus hatalom nem mondhat le 
a nemzet azon részérŒl, amely a nem-
zettudat ébrentartása és a kommu-
nista pártdiktatúra leleplezése terén 
a világ különdözŒ részein elévülhe-
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tetlen érdemeket szerzett. Mivel 
pedig e téren késés mutatkozik, ezért 
a párbeszéd és felvilágosítás ár-
nyaltabb és átgondoltabb újrakezdése 
nem tûr további halasztást.... A tét 
korántsem lebecsülendŒ, mert az 
emigráció prominensei fontos hidat, 
összekötŒ kapcsot jelentenek a befo-
gadó államok gazdasági, politikai, 
tudományos, stb. körei irányába.... 
arra kell ügyelni, hogy amiként 
legutóbb 1938-ban, most éppen úgy 
egy nemzeti konszenzus, az új ország-
építés jegyében kerüljön sor a világ-
találkozó megszervezésére. Egyes el-
képzelések szerint már a jövŒ évben 
sor kerülhetne az eseményre, ami 
azonban semmi esetre nem lenne 
célravezetŒ. Sokkal inkább alkalmas-
nak látszik erre a honalapítás  ezer-
egyszázadik évfordulója, amikorra az 
országot és nemzetet  – Vörösmarty-
val szólva – »kivíttuk a mély süllye-
désbŒl, s a szellemharcok tiszta suga-
ránál oly magasra tettük, mint lehet.« 
Meglehet, hogy Magyarország ma a 
közép-kelet-európai régió legkonszo-
lidáltabb, legnyugodalmasabb állama, 
ám ennek a minŒsítésnek, egyebek 
mellett a vonzó és tapintatos emig-
rációs politika is fontos összetevŒje”.

Pusztaszeri László kiváló történész 
és publicista nem mulasztotta el a 
kínálkozó alkalmakat arra, hogy meg-
ismerkedjen az emigráció különbözŒ 
csoportjaival. Mint történész, ismeri 
a korábbi emigrációk szerepét, és 
tudja azt hogy minden idŒk legna-
gyobb és legsikeresebb emigrációja 
bekapcsolásának a magyar külpoliti-
kába és belpolitikába, fontos és érté-
kes szerepe lehet. A vele folytatott 
beszélgetéseimbŒl megismertem szé-
leskörû politikai és történelmi tájé-
kozottságát, és minden kétségem el-
oszlott afelŒl, hogy ne volnának ott-
hon további jól tájékozott és nemzeti 
szellemû értelmiségiek. 

Másoktól hallottam, hogy a Magyar 
Hírek-nél dolgozott az év elején, és 
amikor csökkentette a létszámot az 
immár Új Magyar Hírek, a nemzeti 
érzésûeket bocsátották el, Puszta-
szerit, Zika Klárát és még egyet aki-
nek nem emlékszem a nevére. Pusz-
taszeri László ma az Új Magyarország 
munkatársa, és kérésemre szívesen 
vállalt nálunk kéthetenként tájékoz-
tató cikk írását.

Reméltem, hogy javaslatomra még 
magyarországi tartózkodásom alatt 
választ kapok a külügyminisztérium-
tól. Javaslatom az volt, hogy a meg-
ígért, de mindaddig létre nem jött 
kapcsolat érdekében lehetŒleg olyan 
személyt jelöljön ki a külügyminisz-
térium, akinek van ideje kapcsolatot 
tartani a nemzeti emigrációval, nem-
csak Ausztrália, de más földrészek 
magyar emigrációjával is. Nekünk 
ugyanis itt Ausztráliában nem lesz 
problémánk az itteni külügyi szervek-
kel együttmûködni, de eredménye-
sebb lehetne a munka, ha összehan-
goltan történne az egész emigráció-
val. Például kiadványok nem dupliká-
lódnának. Néhány nappal eljövetelem 
elŒtt, amikor már azt hittem hogy 
nem óhajtják a kapcsolatot, telefonon 
kerestek a külügyminisztériumból 
azzal, hogy a miniszter úr szeretne 
velem beszélni. Augusztus 16-án dél-
után 4 órára kellett ott lennem. 

Jeszenszky úr nagyon kedvesen fo-
gadott, jó félórát voltam nála. Eléggé 
hosszadalmasan, és példákkal is 
illusztrálva, beszélt arról, hogy az 
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emigráció köreibl túlzott kívánságok 
merülnek fel. A példák olyan kívánal-
makat is tartalmaztak, hogy a külügyi 
apparátusba be kell vonni az emig-
ránsokat, követségekbe és ügyosz-
tályokba. Kifejtette, hogy aki távol élt 
az országtól, annak hiányos ismeretei 
vannak, és ilyesmibŒl problémák 
adódnak, mint például Zwack úrral.  
De persze nem zárkóznak el teljesen 
emigránsok alkalmazásától, a most 
kinevezésre kerülŒ párizsi nagykövet 
is külföldi magyar. Szóba hozta az 
emigrációs újságok, a NemzetŒr, 
egyes amerikai lapok túl kritikus 
hangvételét a külügyi kormányzattal 
szemben.

Ezzel kapcsolatban emlékeztettem a 
miniszter urat, hogy mi nem gondo-
lunk emigránsokat pozicióba helyez-
tetni. Mi csupán azt kívántuk, hogy 
létrejöjjön az emigráció és a magyar 
kormány között az együttmûködés, 
amiképpen már az igéretét is meg-
kaptuk, és annak szeretnénk valami-
lyen intézményes formáját látni. Syd-
neyi látogatása óta, ami kilenc hó-
nappal ezelŒtt volt, az ott elhatározott 
kapcsolat dolgában nem történt sem-
mi, és magyarországi utam egyik 
feladata az volt az Ausztráliai Magyar 
Szövetség részérŒl, hogy a kapcsolat 
létrejöttét szorgalmazzam. 

A miniszter úr is említette Entz 
Gézát, Œneki is kifejtettem vélemé-
nyemet arról, hogy  az államtitkárnak 
a kisebbségi magyarok ügyosztája a 
feladata, és nem volna célszerû elven-
ni ettŒl a nagy feladattól az idejét, 
amit az is megerŒsít, hogy tudomá-
som szerint az államtitkár panaszko-
dott hogy túl van terhelve munkával. 
Bárki foglalkozna a külföldi magya-
rok dolgaival, a nemzeti emigráció és 
a kormány közös feladatainak össze-
hangolásával, irányításával, volna ve-
le annyi munkája ami mellett másra 
nem is telne. Ezért azt javaslom, 
jelöljenek ki erre a munkára egy 
olyan személyt aki csak ezzel foglal-
kozik, mert lesz neki elég tennivalója. 
A miniszter úr ezt követŒen röviden 
azt válaszolta, hogy nincs rá embere, 
Œk maguk is kevesen vannak a felada-
tokhoz, túlterhelten dolgoznak mind-
annyian. Véleménye szerint a kapcso-
lat így is megvan a követségeken ke-
resztül, és a követségek kapják a saj-
tótájékoztatókat, az Œ feladatuk, hogy 
azt felhasználják.

Szóbahoztam a gazdasági kapcsola-
tokat. Amikor Magyarország megsza-
badult a párturalomtól, nagyon sokan 
az idŒs magyarok közül Ausztráliában 
mérlegelték a hazatelepülést. Az elsŒ 
idŒk lelkesedése ma már lelohadt, de 
még így is volna elég érdeklŒdŒ, ha a 
hazatelepülŒk befektetéseiket bizto-
sítva látnák. A nyugdíjasok jó része 
saját házában lakik. Ha eladja, kaphat 
érte mondjuk 200,000 dollárt. Magyar-
országon ennek feléért megvehet egy 
olyan házat mint amit itt eladott, és a 
másik felét befektetheti valamilyen 
vállalkozásba. Az elhatározások vé-
gülis azon buknak meg, hogy ezek az 
idŒs, kereskedelmi gyakorlattal nem 
felvértezett emberek, nem merik vál-
lalni a kockázatot, egyenesen félnek a 
házvételnél is, meg fŒleg a befektetés 
kockázatától. Volt már olyan akit 
megkopasztottak ügyes szélhámosok. 
Százezer dollár Ausztráliában vagy 
Amerikában nem elég bármilyen vál-
lalkozáshoz, de Magyarországon ma 
még elég szép kezdŒtŒke kisebb üzle-

tek részére. Nem lehet közömbös az 
országnak, hogy néhány ezer ilyen 
hazatelepülŒ jön vagy nem jön. 

Elmondtam továbbá, hogy nem csak 
ilyen kispénzûek érdeklŒdnének, de 
megfelelŒ hírveréssel számos na-
gyobb pénzû befektetŒt lehetne haza-
csalni. Itt ezen a téren azonban baj 
van. És itt elmondtam a miniszter 
úrnak a kanadaiak esetét, amit Van-
couverben hallottam. Röviden, kellŒ 
tárgyalások, levelezések után megala-
kították a Kanadai Magyar Kereske-
delmi Kamarát, amely behirdette a 
magyarországi befektetési lehetŒsé-
get. Hamarosan több százezer dollá-
ros érdeklŒdés mutatkozott. A Kama-
ra egyik tagja (Kossuth Éva, Vancou-
ver) feladta pénzügyi szakértŒi állá-
sát, elutazott Budapestre, hogy a már 
ott megmutatkozott üzleti lehetŒsé-
geket konkretizálja, aminek alapján 
meg lehet indítani a befektetéseket. 
A hölgy három hónap után azzal tért 
haza, hogy a magyarokkal nem lehet 
semmire se menni. Ez az eset érde-
kelte a miniszter urat, jegyzetelt, én 
pedig megígértem neki, hogy írok a 
kanadaiaknak, ismertessék vele az 
esetet tényszerûen.

Kifejtettem azt a véleményemet, 
hogy ennek a jelentŒs tŒkebefektetés-
nek csak akkor jön meg a lehetŒsége, 
ha meglesz a bizalom. Csak úgy vak-
tából senki sem fog nekivágni zseb-
ben a pénzzel Magyarországnak. Hoz-
zanak létre egy szakképzett közgazdá-
szokból álló üzletkötŒ ügynökséget, és 
mellé egy lebonyolító bankot, ami 
mögött az államkincstár szavatolja a 
befektetŒk pénzét a normális keres-
kedelmi kockázat felett. Másszóval, 
legyen egy olyan szervezet, amiben a 
befektetŒ megbízhat. Akkor majd jön 
a pénz.

A miniszter úr ismét (korábban 
Syneyben is) megkérdezte, ismerem-
e a Nyugati Magyarság címû kanadai 
újságot. Mondtam hogy ismertem jó 
néhány évvel ezelŒtt, havi újság volt, 
azon buzgólkodott akkoriban még, 
hogy az emigrációban a Kádár-kor-
mánynak híveket szerezzen. – Node 
ez most nagyon jó újság, mondta, 
már itt is lehet kapni Magyarorszá-
gon. Mondtam: igen láttam az árusok-
nál néhány helyen kapható az áprilisi 
– májusi összevont szám.  Másoktól is 
hallottam már, hogy külügyminiszte-
rünk ezt az újságot propagálja min-
denkinek. Én is megkaptam tŒle a 
legújabb számokat. 

Az emigráció félreesŒ peremének 
lapja, most is igyekszik kormánypárti 
lenni, szorgalmasan támadja a „nem-
zeti emigrációt”  – így idézŒjelben. 
Kanadában hallottam, hogy senki 
sem veszi, rejtély hogy mibŒl állítják 
elŒ. Kanadaiak részére számonként 2 
dollár, Magyarországon 29 forint, 
vagyis fél dollár. Egyedülálló ötlet: 
drágán nyomtatni nyugaton és olcsón 
eladni Magyarországon. Még ha el is 
adnák. Ezesetben nem is az újság az 
érdekes, hanem az, hogy a külügymi-
niszter úr olyan megkülönböztetett 
szeretettel támogatja. Talán Œ is hiszi 
az olvasókhoz intézett szózatot: „Nyu-
gaton élŒ olvasóinkat, barátainkat 
arra kérjük, támogassák e nagy vál-
lalkozásunkat, az otthon és a Nyu-
gaton élŒ magyarság közötti állandó 
és erŒs kapcsolat megteremtésére 
irányuló törekvéseinket!” Bizony nem 
kis feladat 12 millió magyart állandó 
és erŒs kapcsolatba hozni. FŒleg úgy, 
hogy ha Magyarországnak nincs 

módja egy tisztviselŒt állítani a 
kapcsolattartásra.

A beszélgetés végefelé  a miniszter 
úr említést tett egy új kitüntetésrŒl, 
amit külön az emigrációban a ma-
gyarság érdekében végbevitt tevé-
kenység elismerésére alapítottak. 
Ezeket a kítüntetéseket az idei októ-
beri szabadságharcos évforduló al-
kalmával adják át a kitüntetettek 
lakhelyén illetékes követségeken. 
Még csak annyit tett hozzá: „...ezt 
nem ok nélkül mondom neked. Kivé-
telt képez a már hazatelepedett Var-
ga Béla, akit a köztársasági elnök úr 
fog kitüntetni jövŒ héten, augusztus 
20-án, Szent István ünnepén”. (Ezt 
megelŒzŒen három nappal, augusztus 
13-án szegedi tartózkodásom alatt 
Südy Zoltán külügyminisztériumi 
fŒtisztviselŒ megkeresett telefonon és 
közölte velem, hogy az augusztus 20-
án kitüntetendŒk között vagyok, ad-
jam meg budapesti telefonszámomat, 
hogy a részletekrŒl értesíthessenek. 
Ilyen értesítést nem kaptam, csupán 
Szalay Katalin külügyminisztériumi 
titkárnŒ keresett telefonon, amint 
fentebb említettem a miniszter úrral 
való találkozásom érdekében. Sydney-
be ez az elŒzetes információ érkezett, 
ennek alapján hangzott el a hír kitün-
tetésem megtörténtérŒl a sydneyi 
magyar rádiómûsoron.

A külügyminiszter úr búcsúzáskor 
figyelmembe ajánlotta az Új Magyar-
ország-ban vasárnap megjelenendŒ 
cikkét, amiben a külföldi magyarság 
viszonyáról lesz szó.

Az említett cikk címe: Magyaror-
szág újjáépítése és a külföldi magyar-
ság. (A cikket fénymásolatban a le-
vélhez mellékeltem.) Nem tudom 
megtenni, hogy ne fûzzek hozzá véle-
ményt. Az elsŒ bekezdéssel teljes 
egészében egyetértek, biztató a kije-
lentés: „...hogy a korábbi megosztott-
ságot felváltsa az együttmûködés...”.  
A második bekezdés meglepŒ: – A 
hazai politikai átalakulással idejét-
múlttá vált az „emigráció”, még in-
kább a „politikai emigráns” kifejezés, 
ezért a jövŒben inkább beszéljünk 
csak külföldi, határainkon túl élŒ ma-
gyarságról. ...

Lehet hogy a jövŒ létrehoz valami-
lyen ötletes meghatározást, ami kife-
jezi a fogalmat, anélkül hogy megtar-
taná az emigráció elnevezésben rejlŒ 
utalást a rendszerellenességre, ami 
végülis ma már nem áll fenn. Fennáll 
azonban a rendszerváltozás befejezet-
lensége (ami inkább az otthoni ellen-
zék és fennmaradt bolsevista befo-
lyás elleni magatartásra késztet), és 
fennáll az emigráció eddigi külmisszi-
ója folytatásának szükségessége. 
Tartsuk meg tehát egyelŒre a „nem-
zeti emigráció” kifejezést, jobb hijján, 
amíg ezek a feladatok elŒttünk állnak.

Jó néhány írás megjelent már az 
emigrációs sajtóban a magyar kor-
mány és az emigráció viszonyáról. Én 
magam is folytattam beszélgetést 
ebben a tárgykörben Dél-Amerikából, 
Kanadából, az Egyesült Államokból, 
Svájcból, Németországból és Svédor-
szágból Magyarországon tartózkodott 
emigrációs vezetŒkkel. Egyaránt az a 
panasz, hogy nagyon kevés elŒreha-
ladás van az együttmûködés terén. 
Mintha a kormány is átvenné a buda-
pesti sajtó gyakorlatát, ami úgy sze-
lektálja a publicitást az emigráció 
széles spektrumából, hogy az olvasó-
közönség jobbára külföldi magyar 
irodalom és politika területérŒl csak 

a baloldali, volt konformista réteget 
ismerheti meg. Saáry Éva egyik 
írásában ezt így fogalmazta meg: 
„Érdekes lélektani jelenség, milyen 
szubtilis módszerekkel próbálják a 
nemzeti emigráció tagjait a „jobbol-
dalinak” kikiáltott sajtóorgánumokba 
szorítani, másutt nem adva nekik 
teret, hogy aztán kinevezhessék Œket 
„nacionalistáknak”, „fasisztáknak”!»  

Azon tünŒdöm azóta is, hogy vajon 
ilyen finom udvarias módszert alkal-
maztak velem is a külügyminiszté-
riumban? Nem tudom ugyanis ösze-
adni a külügyminiszter úr Sydneyben 
tett és másutt is többször megismételt 
ígéretét azzal a közléssel, hogy nem 
tudnak rendelkezésünkre állítani a 
külügyminisztériumban olyan sze-
mélyt aki tartaná velünk a kapcso-
latot. 

A másik észrevételem, a miniszter 
úr nem sorolja az Ausztráliai Magyar 
Szövetséget a „nyugati magyarság” 
azon hasznos rétegébe, akikkel érde-
mesnek tartja az együttmûködést. A 
jelekbŒl arra következtetek, hogy 
nem általánosan tartózkodik az emig-
rációtól, mert van olyan csoport, lega-
lábbis Amerikában, akikkel kiemelt 
kapcsolata van. Ez a Magyar Baráti 
Közösség, amit bizonyára nagyon ér-
tékel és túlértékel, mert hiszen e kis 
csoportosulás érvényesülése érdeké-
ben mellŒzi a népes szervezeteket és 
az Amerikai Magyar Szövetséget is.

A Magyar Baráti Közösség egyike 
azoknak a szervezeteknek, amik  „jó 
kiindulópontnak tekintették a Kádár-
korszak puhább diktatúráját” és haza-
jártak együttmûködni anyanyelvi ala-
pon. Ôk állnak a Nyugati Magyarság 
c. újság mögött, amit a miniszter úr 
két ízben is a figyelmembe ajánlott. 

Azon is eltûnŒdtem, hogy annak 
ellenére, hogy kilenc hónapon át min-
den héten módjában volt olvasni az 
ausztráliai Magyar Életet, amely 
mégiscsak egy kontinens teljes egész 
magyar társadalmának a közösség 
szolgálatára állított lapja (hogy ne 
dicsekedjek itt Magyarországon el-
hangzott mértékadó véleményekkel), 
éppen nekem kínálgat egy olyan lapot 
ami semmiféle társadalmi igényt 
nem elégít ki. EltûnŒdtem, mi indítja 
Œt teljes lélekkel odaállni minden más 
lap közül az egyetlen Nyugati Ma-
gyarsághoz, egy kis csoport, soha 
nagyobb olvasótábort megszerezni 
nem tudó, kéthavonta 16 oldalon meg-
jelenŒ olyan újsághoz amelyben nem-
telen kirohanások jelennek meg a 
nemzeti emigráció ellen. 

Ami az itteni emigráció külügyi 
feladatait illeti, nem tartjuk szeren-
csétlenségnek, hogy tevékenységünk-
höz nem sikerült megszerezni a 
magyar kormány együttmûködését. 
Megvan azonban a reményünk arra, 
hogy szorosabban együttmûködünk 
más földrészek magyar emigrációs 
szervezeteivel. Ugyanúgy minden 
reményünk megvan rá, hogy az itteni 
magyar külképviseleti szervek érté-
kelni fogják munkánkat, és arra is 
hogy kérhetjük tanácsaikat, segítsé-
güket. Így közvetve mégiscsak hozzá-
járulunk a magyar kormány munká-
jához. Kár volna a sikertelenséget 
túlbecsülni, a világon változatlanul 
minden változik, még a magyar kül-
ügyminisztériumban is.

––––––––––––––––––––––––––––––––––
A záró mondat túlzott remény volt, 

a nemzeti emigráció együttmûködése 
a kormánnyal soha nem jött létre.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. Október 23-án vasárnap de. 11 órakor 

Ünnepi 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  és utána Megemlékezés az 
56-os Forradalomról a templom melletti 
Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat) 

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a 
Bocskaiban Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2016. Október 23-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2016.Október 23-án de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET 

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

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

BRISBANE (QLD) 
2016 Október 23-án vasárnap de. 11 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

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

2 órakor Bibliaóra
2016.október (minden hónap harmadik 

vasárnapján) du. 2 órától Istentisztelet és magyar 
nyelvû játszócsoport

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
és magyar nyelvû játszócsoport 

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

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

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

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

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

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

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

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

12 órától ebéd a Templom melletti Bocskai Nagyteremben.

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

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

Délelôtt 11 órától Ünnepi Istentisztelet 
North Fitzroyi Magyar Református Templomban.

121 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy

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

Mindenkit szeretettel várunk.



Interjú egy „csodálatos” emberrel, 
aki megéredlei mukájával az Önök 
támogatását.

--- Lóri atya megtudhatnám a teljes 
nevét?

--- Kémenes Lóránt Zoltán
--- Hány éves Lóri atya?
--- 42
--- Milyen családból származik? 
--- Székely magyar vagyok, Gyergyó-

szentmiklóson születtem.
--- Testvérek?
--- Egy húgom van.
--- Lóri atya legmagasabb iskolai 

végzettsége?
--- Jogi licenciátus a Vatikánban, La-

teráni Egyetem.
--- Ezek szerint Rómában tanult?
--- Igen.
---Hány évig tartozkodott ott?
--- Három évig.
--- Hogyan került oda? Hiszen itt már 

elvégezte a teológiát…
--- Igen, Magyarországon. Esztergom-

ban voltam 6 éven át, 1994 és 2000 
között.

--- Valami nagyobb tervük volt Önnel, 
hogy a Vatikánba meghívták?

--- Errôl ôket kell kérdezni. A jelenlegi 
álláspont ---  amióta onnan visszajöttem 
9 éve --- nem errôl tanúskodik. Elég 
nagy terv volt az, félbeszakítani egy 
nagy munkát, amit Marosvásárhelyen 
végeztünk.

--- Milyen nagy munkáról van szó?
--- A fiatalságot, a gyerekeket Maros-

vásárhelyen teljesen föllelkesítettük, 
kimozdítottuk a sarkából a várost. Már 
ott elkezdtem rádiózni. 4 évig rádi-
óztam egy kereskedelmi rádióban. Na, 
túl sok mindent csináltunk hirtelen.

--- És úgy látszik nem tetszett bizo-
nyos helyeken.

--- Ezt én így nem mondanám, errôl 
ôket kell megkérdezni.

--- Kérem szépen, én úgy látom, hogy 
egy atyának diplomatikusnak is kell 
lenni, úgyhogy…

--- Nem, nem diplomatikus, én becsü-
letes próbálok lenni. Szókimondó és 
becsületes. Ami az én asztalom, csak 
arról beszélek. Tehát én másnak a 
dombján nem kotorászom. 

--- Azért azt megkérdezhetem, hogy a 
Vatikán mégis milyen alapon hívta 
Önt meg?

---- Nem a Vatikán hívott meg, a Gyu-
lafehérvári Érsekség küldött ki tanul-
mányútra.

--- Lóri atya, hogyan született meg 
Önben az az elhatározás, hogy pap le-
gyen, hogy Isten szolgálatába lépjen? 

--- Nagyon-nagyon pici gyerek voltam 
és már akkor otthon a megboldogult 
nagyszüleim lakrészében magamra 
aggattam minden alsó lepedôt és a 
mustárospohárral, szörpös vízzel mi-
séztem. Nagy-nagy lelkesítôm volt 
nagyapám, aki mindig mondta, hogy 
milyen jó, mert akkor legalább ôt va-
laki ingyen eltemeti, milyen jó, hogy 
pap leszek. Ezek az elsô emlékeim. 
Utána ez folyamatosan ért bennem.

--- Nagyszülôkkel nôtt fel vagy csak 
egy házban laktak?
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Bagin Lívia

LÓRI ATYA MISSZIÓJA
--- Egy házban laktunk egy nagy eme-

leten. Ôk az egyik részben, mi a másik 
részben.

--- Hol teljesített eddig szolgálatot?
--- 9 hónapig Kolozsmonostoron vol-

tam, Kolozsvárnak a nyugati negye-
dében diakónus és 2000-ben szülôvá-
rosomban, Gyergyószentmiklóson 
szentelt fel dr. Jakubinyi György 
érsek. Ez után 4 évig Marosvásárhelyen 
teljesítettem szolgálatot a belvárosi 
plébánián. Ott segédlelkész voltam, 
ugyanakkor egy tanulmányi háznak a 
rektora, emellett pedig tanítottam a 
kántor és tanítóképzô fôiskolán, vala-
mint a mûvészeti iskolában hittantanár 
voltam. 2004-ben helyeztek Rómába. 
Ott volt három nem könnyû évem. 
Nem is nagyon szívesen beszélek er-
rôl, mert nekem nem adott azon túl 
semmit, hogy mindenemet elvette. 
Persze, amit meglehetett fogni belôle, 
azt megfogtam. Felsôfokon nyelvvizs-
gáztam olaszból és az már az enyém, 
azt nem tudják elvenni tôlem, de há-
rom nagyon nehéz év után Türbe 
helyeztek egy olyan Közép, Dél-Erdé-
lyi szórvány kis településre, ami még 
a térképen sem volt rajta. A google-be 
mentem be, a keresô programba az 
interneten, hogy nézzem meg, hol van 
ez a Tür, mire semmi mást nem adott, 
csak német ajtóreklámot, mert néme-
tül „tür” ajtót jelent. Na, mondom, hát 
nem rossz hely, biztosan asztalos mû-
hely lesz. Jézus is, Józsefnek, az ács-
nak, az ô apjának az asztalos mûhe-
lyében kezdte az életét. Immár 9 éve 
vagyok Türben és hát itt egy apró 
csodának vagyunk a mindennapi 
szemtanúi, hogy a lerobbant, romos 
valóságból hogyan lehet egy igazán 
élhetô és magyar miliôt teremteni.

--- Atya, ebben a miliô teremtésben 
Ön járt élen, ha jól hallottam.

--- Nem véletlen helyeznek egy pász-
tort a nyáj élére. Úgy is lehet legeltetni 
természetesen, hogy egész nap napo-
zok és mindenki próbáljon legelni ott, 
ahol tud és amit tud. Vagy úgy, hogy 
szabunk egy irányt és elindulunk. Azt 
mondom, aki ezen az úton szeretne 
jönni, az jöjjön utánam, mert én is 
valakit követek. Én ebben bízok, ezt az 
utat választottam, ezt az utat vállaltam 
és erre hívok meg mindenkit. Én nem 
fogok folyamatosan visszanézegetni, 
mert nem idegbeteg vagyok, hogy fo-
lyamatosan a fejem az hátrafelé néz-
zen, mert nekem elôre kell néznem. 
Aki jön, az csodákat fog megélni és 
mostmár egyre többen kezdünk 
lenni, akik ennek a csodának a 
részesei. 

--- Milyen nemzetiségekbôl áll az Ön 
faluja?

--- Bevándorolt románok, elrománo-
sodott magyarok és magyarok, akik 
egyre nehezebben kezdték felvállalni 
az identitásukat, de mostmár azért 
merik valamilyen módon, ha picit 
halkan is, szerényen is, de ki merik 
mondani, hogy ôk kik. 

--- Hallottam azt, hogy Ön a nyelvet is 
tanítja ott és román hívek jönnek ta-
nulni magyarul. Vagy elrománosodott 
magyarok?

--- 2007-ben kezdtük ezt a történetet a 
balázsfalvi –-- akkor még létezô --– 
magyar iskolában egy évig magyar 
nyelvet és irodalmat tanítottam. Ott 
jött meg a kedvem ahhoz, hogy Türben 
az elrabolt magyar iskolában, ahol 
csak román óvoda mûködik, délutánon-
ként magyar nyelvet tanítsak. Ez egy 
nagyon érdekes vállalkozás volt, mert 
heti tíz órában idegen nyelvként taní-
tottam magyaroknak a magyart. Ér-
dekes volt. Ilyen könyv sehol a világon 

nem létezett és akkor próbáltunk há-
lyogkovács módjára, de több-kevesebb 
sikerrel elôre lépni. Mostmár 2 éve 
mûködik a délutáni magyar iskolánk, 
ahol közel ötven gyerekkel mûködünk. 
Van egy tanárnônk is. Ott már igazából 
a játékos magyar nyelv megszeretteté-
se és lassan-lassan a szavak formálása 
a célunk, hogy értsék azt amit monda-
nak, ne csak betanuljanak bizonyos 
szövegeket, hanem egy ilyen értô 
nyelvtanulás. Ez úgy tûnik, hogy sike-
res, mert a gyerekek 75-80 %-a olyan 
családból jön, ahol nem beszélnek 
egyáltalán magyarul vagy azért mert 
színromán családok, vagy azért mert 
már teljesen elrománosodtak.

--- Ezt az iskolát szintén Ön építette 
fel atya, Ön volt a kezdeményezô.

--- Igen, visszaverekedtük a volt ma-
gyar iskolát, ebbôl Magyar Házat ál-
modtunk meg és ebben a magyar ház-
ban az állandó program az a délutáni 
iskola, emellett pedig minden más kul-
túrprogram és minden más, ami ma-
gyar.

--- Miket építettek még fel az Ön 
kezdeményezésére?

--- Alapvetôen legelsô az a templom 
volt, ami nagyon-nagyon romos volt és 
abból egy csodaszép templomot vará-
zsoltunk. A balázsfalvi templomot újí-
tottuk föl, ezután a plébániát tettük 
lakhatóvá és utána kemény másfél év 
munkájával a Magyar Házat, majd 
tavaly ôszre lett kész a Türi Néprajzi 
Múzeum és emellé megálmodtunk 
még egy könyvtárat, az is megvan és 
egy szabadtéri színpadot, ami alkalom 
adtán használható szabadtéri misézô 
helynek.

--- Atya, ez elmondva is sok… és ebbe 
teljesen részt vett… és hallottam arról 
is, hogy amikor nem volt pénz kifizetni 
valamelyik létesítményt, akkor két hó-
napra eltûnt és dolgozott. Hol dolgozott?

--- Észak-Olaszországban dolgozom 
immár tizenegy éve nyaranta. Jópár 
évig kamionoztam, aztán most az utób-
bi két évben csirkefarmon dolgozom.

--- A keresett összegeket beleteszi 
ezekbe a létesítménybe?

--- Ezekbe is meg a nyári táborainkba. 
Van egy nyári táborunk több száz gye-
rekkel Hargita megyében, szülôváro-
somtól 20 km-re Borzonton. Mondhat-
nám, hogy nomád körülmények kö-
zött, de azért nem csak nomád, mert 
van két lakóház meg nagy sátrak. Ott 
próbálunk egy nagyon egyszerû, 
ôszinte, tiszta életet közvetíteni a gye-
rekeknek, ami nem csak az LCD, plaz-
ma tévékrôl szól, hanem arról, akik és 
amik mi vagyunk. Nincsen telefon, 
nincsen villanyáram. Egy olyan helyet 
próbálunk megteremteni számukra, 
hogy egy-egy hetes turnusokban olyan 
gyerekek érkezzenek oda, akiknek 
más lehetôségük igazából nincsen 
nyaralásra. Akkor mi odaáldozzuk a 
nyarunkat, olyan módon, hogy én fo-
lyamatosa ingázom több mint 200 km-t 
a plébánia és a tábor között hetente. 
Minden vasárnap megyek. Ha hét köz-
ben ---  Isten ôrizz --- temetés van, ak-
kor újra megfutom magam. A faluban 
a kertekbôl megrakom elég jól az au-
tót és akkor abból élünk egy hétig.

--- Kik a segítôi?
--- Elsô nagy segítôm az unokanôvé-

rem, ô a jobb kezem, ô a mindenem és 
emellett vannak olyan fiatalok, akik 
igazából velünk nôttek föl. Immár ez 
nekünk egy húsz éves kalandunk las-
san, a kezünk között nôttek ki és hát ott 
ragadtak, nyaranta visszajönnek, 
mostmár ôk is keresô emberek, mun-
kahelyük van, de egy hetet, két hetet, 
három hetet a szabadságukból odaál-

doznak csak azért, hogy a gyerekekkel 
legyenek, csak azért, hogy segítsenek 
bennünket ebben a kalandban, amit 
misszióként fogunk fel.

--- Ezt csak úgy lehet.
Atya, milyen problémája volt Önnek, 

hogy egy évig gipszágyban kellett fe-
küdnie?

--- Ez nem teljesen így van.  2001 feb-
ruárjában egyik pillanatról a másikra 
lebénultam. Pár hónapot voltam ágy-
ban és utána megtörtént a csoda. Talp-
ra álltam. Nem tudom megmagyarázni, 
nem is tudja megmagyarázni senki, én 
csak hálát adok a Jó Istennek, hogy 
azóta is hegyeket mászok, sportolok, 
nagyon-nagyon sokat vezetek… autót 
vezetek. És jól vagyok. Néha érzem, 
hogy van gerincem, de ez nem is árt, 
mert azért nem árt egy papnak gerin-
cesnek lenni. 

--- Az elmondottak alapján ennyire 
gerinces emberrel még úgyse talál-
koztam és nyugodtan mondhatjuk, 
hogy ez egy „csoda” volt, hogy Atya  
Ön felépült ebbôl.

--- Igen, én ezt egy csodának tudom 
be. Márton Áron püspökünk szám-
lájára írom a gyógyulást, úgyhogy én 
nagyon hálás vagyok érte. Azóta úgy 
érzem, hogy tényleg minden percem 
ajándék. Szoktam is humorosan mon-
dani, hogy az én koromba már minden 
nap ajándék, de tényleg az. Nem a kor-
ra való tekintettel, de tényleg ajándék-
ként élem meg, mert nagyon szeretek 
élni.

--- Aki 42 életév alatt ennyi mindent 
tud felmutatni az csak éljen 100 évig, 
úgyhogy csak ezt tudom kívánni Ön-
nek.

--- Én is ezt szoktam kívánni minden-
kinek, hogy éljen 100 évig és lehetôleg 
én temessem.

--- Ez egy szép kívánság, reméljük, 
hogy be is jön. Milyen segítséget kap a 
hívektôl, az államtól vagy egyéb szer-
vezetektôl?

--- Igyekszem folyamatosan pályázni 
és igazából a budapesti Emberi Erô-
forrás Minisztérium és a Bethlen 
Gábor Alap támogatását élvezzük a 
pályázatok folytán, valamint a Nem-
zetpolitikai Államtitkárságét, akik 
maguk egyszerû módján, amit tudnak, 
segítenek. Emellett én magam is pró-
bálok minden irányba megindulni és 
ahol csak lehet elmondani, hogy igen, 
mi ezt tesszük, nézzétek meg. Nem 
alapítványozunk, nem pénzmosodát 
nyitottunk, hanem minden a plébánia 
égisze alatt mûködik és ettôl nem is 
szeretnénk tágítani, azért, hogy ez egy 
tiszta, átlátható és vállalható valóság 
legyen.

--- Segítség kéréseik milyen formá-
ban történnek még? 

Amikor elkezdtük a Magyar Házat 
építeni, akkor olyan emberektôl jöttek 
felajánlások –-- csupán egy internetes 
megjelenésünk folytán, hogy nem is 
ismertük ôket és fölajánlottak különfé-
le összegeket arra, hogy meg tudjuk a 
cserepeket vásárolni, hogy bepótolja-
nak az ablakokba. Tehát nagyon nagy 
élmény volt ez, mikor a magyar embe-
rek megérezték azt, hogy itt tényleg 
egy valós magyar ügyrôl van szó.

--- És most Atya, ha a Magyar Életben 
megjelenik Önnel ez az interjú, milyen 
számlára küldhet pénzt, az aki úgy 
érzi, hogy szeretne segíteni?

--- Bankszámlaszámunk: Számla tu-
lajdonos: PAROHIA ROMANO 
CATOLICA TIUR  IBAN: RO10 RNCB 
0007021401320001 

Számlavezetô bank: BCR Blaj
SWIFT kód: RNCBROBU
Erre a számlára bármilyen pénzne-

met lehet utalni, mert az rögtön átvált-
ja a mi pénznemünkre és megjelenik 
az is, hogy honnan érkezett.

--- Jó. Még két kérdés: Önnek Lóri 

atya mit jelent a hit és a szeretet?
--- Én alapvetôen különválasztanám a 

vallásosságot a hittôl. A kettôt nem 
mosnám össze. A hit nekem az élet 
alapja. Az, hogy ezen belül ki hogyan 
éli meg a vallásosságát az mindenkinek 
egy egyéni választása, egyéni útja. Én 
a hitet ajándékkén élem meg, amit 
kaptam, amit próbálok életté varázsol-
ni, úgy, hogy leutánzom, amit meste-
rem, Jézus elém élt.

A szeretet pedig az az erô, amivel 
képes vagyok az áramszedôt föltolni a 
hitem áramvonalára, hogy a motor, az 
a mozdony, ami ott van bennem, az fel 
tudjon búgni. Én azt hiszem, hogy amit 
teszünk –-- ha szeretetbôl tesszük --– 
akkor áldás van rajta, ha bármilyen 
érdekbôl tesszük, akkor már régen 
megkaptuk érte a jutalmunkat és ne 
várjunk semmilyen haladást, mert 
azon nincs igazából áldás, mert az 
érdekek, azok valamilyen módon kívül 
szorulnak. Ezért fájdalmas nekem az, 
hogy nekünk, magyaroknak érdek 
képviseleteink vannak, mert nekünk 
nincsenek érdekeink. Amikor már 
csak érdekbôl teszünk valamit ott már 
nincsen szeretet. Nekünk szeretet 
képviselet kell, aki azt tanulja meg, 
hogy nekünk három szót egy örök 
életre el kellene felejtenünk. Az egyik 
az, hogy kisebbség, mert mi nem va-
gyunk kisebbek senkinél, csak keve-
sebben vagyunk. Az, hogy tolerancia. 
Nincs tolerancia. A tolerancia ma ar-
ról szól, hogy add fel teljesen magadat 
és simulj be. Nem kell nekünk besi-
mulni senkinek. Tisztelet az van. Tisz-
telek mindenkit és természetesen örü-
lök, ha engem is tisztelnek. Van még 
egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit 
kiiktatnék a mi szóhasználatunkból az 
az, hogy idegen. Amikor a magyar a 
magyarnak azt mondja, hogy hát ez 
egy idegen. Mi nem lehetünk egy-
másnak idegenek, csak éppen nem is-
merjük egymást, de attól nem va-
gyunk idegenek. Idegen az, akivel 
nem beszélek egy nyelvet. Ha ezt a 
három szót én ki tudnám söpörni a mai 
magyar nyelvbôl és a mi szóhasznála-
tunkból, magyarok szóhasználatából, 
akkor azt hiszem, hogy tényleg egy 
hiten alapuló –-- nem vallásosságon és 
nem vallásokon, mert ott különbségek 
vannak. A hitben nincsenek különb-
ségek. A hit az egy. Egy hiten és ôszin-
te, tiszta, becsületes, érdekmentes 
szereteten alapuló társadalomban tud-
nék élni. Én ezt próbálom megvaló-
sítani. Nagyon-nagyon sokszor falakba 
ütközöm, sok pofont kapok, de hát 
errôl szól. Ha elkezdek szeretni, akkor 
sérülékennyé válok és ezekkel a sérü-
léseimmel együtt, ezekkel a sebekkel 
együtt vagyok az, aki vagyok. Ezeket 
vállalom, nyalogatom. Néha engedem, 
hogy segítsenek gyógyítani ezeket a 
sebeket. De ezt látom járható útnak, 
akkor is, ha ez a törékenyebb és ez a 
fájdalmasabb. 

--- Lóri atya, ilyen szépen megfogal-
mazni a hit és szeretet fogalmát még 
nem hallottam, nagyon-nagyon köszö-
nöm.

--- Én köszönöm nagyon.
--- Csak azt szeretném még megkér-

dezni, hogy ki Önnek a példaképe?
--- Emberekben gondolkodva: Ger-

gely István tiszti. Ô a Csibész Ala-
pítványnak volt az elnöke, most is az. 
Igaz, hogy ô már nem szolgál papként, 
félreállították, de én ôtôle kaptam na-
gyon-nagyon sokat, ôneki köszönhetek 
nagyon sok mindent. Mellette Hajdó 
István papbácsit tartom nagy mento-
romnak, aki immár odaátról szurkol 
nekem. És hát van a mesterem, Jé-
zus. Ô nekem elég.

--- Nagyon szépen köszönöm Lóri 
atya.

--- Isten áldja meg!
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rôl Maria Dikaiou nyelvi program-

menedzser tartott elôadást. A dráma-

pedagógiai foglalkozáson a tanítók is 

gyermekké váltak egy idôre, hiszen 

így a legkönnyebb átélni a tanulás fo-

lyamatát. Nagy érdeklôdés fogadta 

Kövess Károly jó tanácsokat tartal-
mazó elôadását arról, hogyan marad-
janak motiváltak a pedagógusok. A 

szakmai mûhelyekben a különbözô 

korosztályokra szabva folytak a mun-

kák, többek között egy egységes tan-

terv is kidogozásra került. Jól bevált 

ötleteket, módszertani játékokat cse-

réltünk, melyeket saját  iskoláinkban 

hasznosíthatunk majd a konferencia 

után. Beszámolók és tájékoztatók 

hangzottak el magyarországi diák-

programokról.  Bemutatásra került 

egy online nyelvoktató program, mely 

még ugyan gyerekcipôben jár, de re-

mélhetôleg egy forradalmian új és 

hasznos eszköz lesz a külföldön mû-

ködô magyar iskolák számára. 

Szóbakerült az is, hogy a magyar 

érettségizés lehetôsége ---- és ezáltal 

plusz pontok szerzése a fôiskolai tanul-

mányokhoz ---- nagy veszélyben van 

ma Ausztráliában. Évente minimum 

15 érettségizô diák kell országszerte 

ahhoz, hogy ez a jog megmaradjon, 

idén sajnos nincs meg ez a szám. 

Többek közt arról is ötleteltünk, ho-

gyan lehetne népszerûsíteni a magyar 

érettségit, hogy megmaradjon a jövô 

nemzedéke számára. Ebben számítunk 

a felelôsséggel gondolkodó szülôk se-

gítségére!

Továbbá létrehoztunk egy weboldalt 

(www.ampe.com.au), melyen az ösz-

szes ausztráliai magyar iskola elérhe-

tôsége, illetve a gyerekek különbözô 

ösztöndíj- és cserediák programjairól 

szóló tájékoztatók könnyen, egy he-

lyen megtalálhatóak.

A gyakorlati és elméleti programok 

sokszínûsége és váltakozása miatt 

érezhették azt a résztvevôk, hogy iga-

zán remek és tartalmas 2 napot töltöt-

tek Melbourneben. A kiváló szervezés 

és vendéglátás csak hozzátett mind-

ehhez.  Ismeretségek, barátságok köt-

tettek és mindenki feltöltôdve, új 

lendülettel folytathatja  a munkát sa-

ját iskolájában. 

Köszönöm, hogy ezéven is részt ve-

hettem ezen a kiváló konferencián.

Farkas Ágnes
AMPE alelnök

Beszámoló az 
Ausztráliai Magyar 

Pedagógusok III. 
Konferenciájáról

Szeptember 23. és 25. között 3. al-

kalommal került megrendezésre az 

Ausztráliai Magyar Pedagógusok 

Egyesületének konferenciája Mel-

bourne-ben.  A konferencia célja min-

den évben az, hogy az Ausztráliában 

mûködô magyar iskolák képviselôinek 

lehetôséget adjon az eszmecserére,  

szakmai továbbképzést nyújtson, kap-

csolatokat építsen és erôsítsen. Ter-

mészetesen cél az is, hogy a konfe-

rencia után is jól mûködjön az iskolák 

közötti kapcsolatrendszer, melyet sze-

rencsére ma már a technika világa ezt 

könnyen lehetôvé is teszi. 

Ausztráliában jelenleg 12 magyar 

iskola mûködik, melybôl két iskola 

nemrég kezdte meg mûködését.

Dr Grúber Attila nagykövet úr kö-

szöntô szavait Simon Ervin konzul 
adta át a Canberrai Magyar Nagykö-

vetségtôl, akit Gyombolai Zsófia 

kulturális attassé kísért el. Bakonyi 
Péter Melbourne-i Konzuli Iroda 
vezetôje egyben a konferencia védnö-

ke nyitotta meg a konferenciát. Meg-

tisztelô jelenléték és támogatásuk 

sokat jelent egyesületünknek.

Az idei program is nagyon színes 

volt. Az új, egységes nemzeti tanterv-
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konzulátus munkatársai mindent elkö-
vettek azért, hogy érzelem dús, tartal-
mas, de élvezhetô programmal szol-
gálják ki az egybegyûlteket. És nem 
okoztak csalódást. 

Miután Bakonyi Péter, Horváth-
Németh Adrienn, Horváth Zoltán 
és Vágó Rita (a Konzuli Iroda munka-
társai) személyesen köszöntötték a 
vendégeket, a magyar pezsgôt kezé-
ben tartó publikumnak meglepô él-
ményben volt része. A magas falak, 
márvány padló és oszlopok között áll-
dogáló látogatók halk duruzsolását vá-
ratlanul csodásan zengô énekszó törte 
meg a terem egyék végébôl. Majd 
csatlakozott még egy angyali nôi hang 
az aula másik végébôl, majd még egy, 
és így tovább. Végül kilenc magyar 
népviseletbe öltözött menyecske ka-
rolt össze, és fejezte be immáron 
együtt a csodás, szívünkhöz oly’ közel 
álló dallamokat. A közönség tátott 
szájjal figyelte a dalt, majd néhány 
másodperc után eszmélt csak, és a 

Freedom First! 
A szabadságért és a 

függetlenségért!

A fenti cím a szlogenje az 1956-os 
Emlékév keretében, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 60. évfordu-
lójára létrehozott Emlékbizottság tá-
mogatásával világszerte zajló rendez-
vénysorozatnak, amivel a magyar ál-
lam méltón emlékezik meg a hat év-
tizeddel ezelôtt történtekre. És való-
ban méltó volt az ünnephez a nyitó-
programja a rendezvénysorozatnak. 
A Melbourne-i Immigration Muse-
um-ba invitálta a Konzuli Iroda 
neves és rangos vendégeit. A Kon-
zuli Testület vezetôi, fôkonzulok, 
képviselôk, polgármesterek, sikeres 
üzletemberek gyülekeztek a múze-
um aulájában. A Melbourne legfelsô 
köreibôl érkezett vendégek Bakonyi 
Péter irodavezetô meghívására azért 
gyûltek össze, hogy Magyarország 
szabadságharcára emlékezzenek. A 

Felhívás a Viktóriai Magyar 
Közösségekhez

Emlékezzünk együtt az 56-os 
forradalom-szabadságharc

60. évfordulójára
1956-2016 Melbourne – Emlékhét 

Október 23.
10-10.30 közt koszorúzás a Carlton-i Emlékmûnél

11-12 közt Református Istentisztelet North Fitzroyban

15-15.30 közt ökumenikus Istentisztelet a Magyar Központban, 760 Boronia Rd, Wantirna

15.30-17 közt koszorúzás és kiállítás megnyitása a Központban
17 órától „Táncoló szabadság” ünnepi megemlékezô mûsor az Ifjúsági Teremben. Tánccsoportok,

volt táncosok, cserkészek és az iskolások közremûködésével, Farkas Tamás rendezésében.

Október 24.
17 órától „56-os emlékek” címmel vetítés azokról a Melbourne-i magyarokról 

akik vállalták a nyilatkozatot.

Október 25.
17 órától. Magyarics Tamás, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának 

Észak-Amerikáért felelôs fôosztályvezetôje tart elôadást

„Miért nem segített Amerika ’56-ban?

Október 26.
17 órától. Prof. Hajdú József magyar nyelvû történelmi elôadása. „Mi is volt 1956?”

Október 27.
17 órától. Prof. Robert Horvath angol nyelvû történelmi elôadása.

Október 28.
17 órától. Irodalmi est „Életet szabadságért” az „Irodalom Barátok” elôadásában.

Október 29.
17 órától. Mindszenty bíborosra emlékszünk Ft Laczkó Mihály által összeállított mûsorral.

A 24-tôl 29-ig tartó mûsorok a Magyar Központ Társadalmi Klub termében.

Október 30.
Az Emlékhét záró aktusaként, 13 órai kezdettel Gála ebéd a Központ Nagytermében, helyi

közéleti személyek részvételével. A „Táncoló szabadság” újbóli bemutatásával.

Asztalfoglalásokat az ebédre Fodor Jolkánál az 599 64006 telefonszámon.

pillanatnyi csendet hatalmas tapsvihar 
törte meg.

Az úgynevezett „flash mob” elôadás-
nak, a mûvészi élményen kívül az is 
szerepe volt, hogy a figyelmet a helyi-
ségeket elválasztó ajtóhoz terelje, ahol 
a rendezvény mûsorvezetôje, Charles 
Kovess, a Magyar-Ausztrál Kamara 
elnöke köszöntötte elsôként a közön-

A beszédeket követôen egy lassan 
világhírnévre szert tevô dél-koreai 
hegedûmûvész, Ji Won Kim játszotta 
el szintén érzelmeket felkavaróan 
Brahms Magyar táncok címû mûvét. 

Zárásul pedig egy ad-hoc tánccso-
port nyûgözte le a közönséget. Stí-
lusosan a Tiszavirág nevet adták 
maguknak. Igaz, hogy a csoport rövid-
életû volt, de hírük sokáig fennmarad 
azokban, akik látták ôket. 

séget, és invitálta tovább a kiállítási 
terembe. 

Beleremegtek a falak is a két him-
nuszba. Elôször a magyar, majd az 
ausztrál hangzott el csodás elôadásban 
V. Molnár Judit operaénekesnek 
köszönhetôen.

Elsô szó jogán, a kiállítás szervezôje 
és házigazdája, Bakonyi Péter, a 
Melbourne-i Konzuli Iroda vezetôje 
mondott köszöntôt és beszédet angolul. 
Beszédében többek között kitért saját 
családja érintettségére az ’56-os forra-
dalomban, valamint háláját fejezte ki 
Ausztrália felé, amiért befogadták a 
magyarokat a szabadságharc leveré-
sét követôen. 
Hajdú József történészként né-

mileg összefoglalta a forradalom lé-
nyegét, valamint igyekezett kontextus-
ba helyezni a nemzetközi hallgatóság 
számára az akkori világpolitikai hely-
zetet. A lyukas zászló történetére is 
kitért. Az ô elôadása is, mint minden-
kié, angolul zajlott, a közönség össze-
tételére való tekintettel. 
Padmini Sebastian, az Immigra-

tion Museum igazgatója is házigaz-
daként köszöntette a megjelenteket, 
és kifejtette, hogy nagy megtisztelte-
tésnek tartja, hogy a Magyar Konzu-
látus az ô múzeumukat választotta a 
kerek évfordulós megemlékezés fô 
helyszínéül. 
Bodó János ’56-os forradalmár 

érzelmekkel teli rövid, de annál tartal-
masabb beszédet mondott, megemlít-
ve, hogy fiatalságuknak köszönhették 
bátorságukat, és a hitet, hogy legyôz-
hetik (legalábbis helyi szinten) a nagy 
Szovjetuniót. 

A hivatalos részt követôen a vendé-
gek a Konzulátus jóvoltából egész este 
magyar borokat kóstolgatva tekinthet-
ték meg az otthoni Emlékbizottság 
által szerkesztett tablókiállítást. 

Nagyon fontos, hogy a magyarság 
sok helyszínen, változatos módon ün-
nepelje történelmi sikereit. De nagy-
szerû volt látni, hogy nem csak ma-
gunk között, hanem nyitva az ausztrá-
lok és a diplomáciai képviseletek felé, 
végre megmutathattuk magunkat a 
világnak. És a rendezvénysorozatnak 
nincs vége. A kiállítást remélhetôleg 
több ezren fogják megtekinteni a kö-
vetkezô hónapban. 
(Immigration Museum, 400 Flin-

ders St. Melbourne. A kiállítás no-
vember 5-ig tekinthetô meg)

Ezen kívül a Konzuli Iroda szervezé-
sében az alábbi rendezvények vannak 
tervben Melbourne-ben:
Fotókiállítás megnyitó és filmve-

títés (Szabadság, szerelem)
Október 21. Péntek 18 óra: Bocs-

kai Ház, Fitzroy North 
Magyarics Tamás fôosztályvezetô, 

Magyarország Külgazdasági és 
Külügyminisztériuma: elôadások 
’56-ról
Október 25. Kedd 12:30: RMIT, 

City Campus Building 1, level 2R, 
124 La Trobe Street
Október 25. Kedd 17:00: Magyar 

Központ, Wantirna – Social Club
A Konzuli Iroda minden rendez-

vénye ingyenes, és várják szeretettel 
a résztvevôket. És természetesen a 
Magyar Központtal együttmûködve 
invitálják honfitársainkat az október 
23-i ünnepségekre. 



(„Kirúgni, fasiszta!” – 
Major Tamás története

(Folytatatás)
Akadtak izgalmas kalandjai. Egyszer 

utasítást kapott, keresse fel Illyés 
Gyulát, és kérje meg, írjon egy parti-
zánindulót. A Kavics utcában talál-
koztak, Illyés vállalta a feladatot, 
mondta, hogy egy hét múlva jöjjön 
vissza, akkor kész lesz a mû. „Egy hét 
múlva elmentem, Illyés átadott nekem 
egy verset, ami teljesen értelmetlen 
és használhatatlan volt, ilyen piff-paff, 
bimm-bumm, bele-neki, úgyhogy mi-
kor átadtam, nem akarták elhinni, 
hogy nem én írtam. Máig dührohamot 
kapok, ha erre gondolok. Ezt a ravasz 
paraszti agyat, hogy elvállalja, de úgy, 
hogy ne lehessen használni!” --– emlé-
kezett vissza negyven évvel késôbb.

Voltak azért jobban sikerült akciói is. 
Röpcédulákat nyomtatott, lakást szer-
zett titkos tanácskozásokra, agitált, 
szervezkedett. Dolgozott és várt. Ké-
szült a háború utáni életre.

Budán még folytak a harcok, amikor 
Pesten már felálltak a Népbíróságok. 
Dr. Major Ákos népbíró hozta meg 
az elsô halálos ítéletet egy fôtörzsôr-
mester és egy szakaszvezetô ügyében. 
Másnap mindkettôjüket felakasztották 
az Oktogonon. A Major-tanács októ-
berben már Bárdossyt és Imrédyt 
ítélte halálra. Dr. Major Ákos Ma-
jor Tamás testvére volt.

1945 áprilisban közzétették a listát, 
kiket küld a Magyar Kommunista Párt 
Budapestrôl az Ideiglenes Nemzet-
gyûlésbe. A képviselôk közt szerepelt 
Lukács György filozófus, Kádár János 
mûszerész, Péter Gábor szabó és 
Major Tamás színész is.
Igazgató, akit nem neveztek ki
Miután az ország a szovjeteké lett, 

nem volt kérdés, ki lesz a Nemzeti 
igazgatója. Van, aki úgy emlékszik, 
Major egyszerûen bement, és mondta, 
hogy ô itt a fônök. Vorosilov marsallal 
a háta mögött ezt nehéz is lett volna 
megkérdôjelezni.

Mindenesetre maga Major is elismer-
te, hogy nem nevezte ki ôt senki. „De 
mindenki természetesnek tartotta, 
hogy odajön és hozzám jön, nem tu-
dom, miért. A Bánk bánnal nyitottunk. 
Még akkor sem volt olyan kérdés, 
hogy igazgató, nem igazgató, hát ez 
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Halálos tavasz ’45
 Hetvenegy évvel ezelôtt ért véget a II. világháború. Ami 

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

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

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

ment, így volt, és olyan ember nem 
akadt Magyarországon, aki ezt két-
ségbe vonta. Akkor egyszer szóltak 
nekem a pártban, hogy maga legyen 
az igazgató. Mikor följött Pestre Tele-
ki Géza kultuszminiszter, hívatott, és 
azt mondta: Téged ki nevezett ki? 
Mondom, senki. Dolgozni kellett, hát 
mentünk. Akkor azt mondja: Igen? És 
kész.”

Az egész országban nagytakarítás 
folyt, nem lehetett másképp a Nem-
zetiben sem. „Ha a színház nem poli-
tizál, nem színház –-- vallotta Major 
egy interjúban. –-- Ha elkötelezett 
vagyok, akkor annál nagyobb hévvel 
és szenvedéllyel kell politizálni. Annál 
nagyobb hévvel és szenvedéllyel kell 
lelepleznem a bûnöket, a hibákat, a 
ferdeségeket, a butaságokat.”

Major tényleg a legnagyobb hévvel 
és elkötelezettséggel látott munkához. 
Elbocsátotta a társulat felét, új színé-
szeket vett fel, darabokat szerzett. A 
Nemzeti új fônökétôl sokan akartak 
valamit. Elkerülhetetlen konfliktusok-
ba keveredett.
Rózsahegyi Kálmán, a legendás pa-

rasztszínész –-- aki még a századfor-
dulón került a Nemzetibe, aztán 1935-
ben küldték el onnan –-- rögtön a 
Nemzetibe sietett, ahogy Budán elül-
tek a harcok. Késôn érkezett, Major 
nem tartott rá igényt. „Rózshegyit én 
elküldtem, és ma is elküldeném, mert 
ô egy ilyen mûparaszt, uraknak ked-
veskedô paraszt volt. Akkor már nem 
is nagyon volt helyünk. Parasztnak 
meg ott volt Bihari Jóska.” 1961-ben 
aztán, a halálos ágyán felkereste Ró-
zsahegyit és felajánlotta, ha felépül, 
lépjen ismét a Nemzeti színpadára. 
Túl késôn érkezett.

A nyilasok által elhurcolt, németor-
szági fogságból hazatért Jávor Pál is 
vissza akarta kapni helyét az ország 
elsô színpadán. Meghívta vacsorára 

Majort, hogy megbeszéljék a dolgokat. 
Az igazgató nem vele képzelte el a 
jövôt.

A 24 éves Csákányi Lászlót a Nem-
zetibôl rángatták be katonának 1944-
ben. Sok értelme nem volt, osztaga a 
fronttal együtt hátrált, szovjetekkel 
nem is találkoztak. Már Linz környé-
kén jártak, amikor vége lett a háború-
nak. De nem lehetett hazamenni.

Bevagonírozták ôket, és indultak egy 
orosz fogolytáborba. A vonat néhány 
napig a ferencvárosi pályaudvaron 
vesztegelt. Pár barátja, kollégája el-
ment Majorhoz, hátha el tudja intézni, 
hogy Csákányi lekerüljön a szerel-
vényrôl. Az igazgató nem tárgyalt ve-
lük. „Nem érdemes várakozni, Major 
elvtársnak rengeteg a dolga” –-- mond-
ta titkárnôje. Csákányi három évet 
húzott le orosz bányákban, gyárakban. 
Amikor hazakerült, egyik elsô útja a 
Nemzetibe vezetett. „Major Tamás 
titkárnôje közölte, hogy az igazgató 
elvtárs házon kívül tartózkodik, amit 
én tudomásul vettem. Bár az ajtórésen 
láthattam, amint a tükör elôtt áll, és 
borotválkozik. A szakszervezeti titkár 
aztán közölte, hogy nincsen státus szá-
momra. Évekkel késôbb mesélte, hogy 
mielôtt odaértem volna, megcsörrent 
a telefonja. Elhangzott az utasítás: Ki-
rúgni, fasiszta!”

Új drámákra is szüksége volt. Hozott 
Illyés Gyula, Németh László is dara-
bokat. Majorék nagyon szerették 
Nagy Lajost, érte küldtek, jöjjön be, 
van-e valamije, amit be lehetne mutat-
ni. „Bejött, nagyon kedves volt, azt 
mondta, írok darabot, már megvan az 
eleje. Kérdeztük, hogy mi az. Azt 
mondja, a grófot felakasztották egy 
fára, alatta pipázik két paraszt, és 
beszélget. Na, mondtuk, és aztán? Azt 
mondja, ennyi van meg belôle.”

Új közönség is kellett. Major elvitte a 
Nemzetit Kispestre, Pécsre, Szegedre, 
az óbudai gázgyárba, tatai bányászok-
hoz, a MÁV Fômûhelybe és mindenho-
va, ahol munkások vannak. Még az 
állomások várótermeiben is szavaltak 
a vasutasoknak. Megalakult a Nemzeti 
Színház Munkásbarátainak Köre. A 
cél az volt, hogy a dolgozókat, a „még 
érintetlen ízlésû közönséget” beszok-
tassák a színházba. A tagok évi egy 

elôadást ingyen nézhettek meg, szín-
házi szemináriumokon vehettek részt, 
a színészek pedig két matinét rendez-
tek az üzemben. A Nemzeti Színházzal 
kapcsolatban 1946 körül még lehettek 
kritikus vélemények. Az amúgy elég-
gé baloldali Fényszóró újságban Ma-
jor szemére vetették, hogy mint igaz-
gató túl gyakran foglalkoztatja magát 
mint színészt, és hogy pártszínházat 
csinál a Nemzetibôl. Meg hogy annyi 
egyéb dologgal foglalkozik, annyi 
helyre viszi el a színházat, a kultúrát, 
hogy már csak a Nemzetire nem ma-
rad ideje. A Színház címû hetilap azt 
feszegette, hogy „a színház politikus 
direktora egyetlen pártot szolgál ki. A 
többi párt a színház vezetôségében 
vagy bizottságaiban nincs arányosan 
vagy egyáltalán képviselve, Sôt, a ta-
gok kiválasztásánál is állítólag a 
politikai irányvonal a döntô.”

A kommunista hatalomátvétel után 
mindkét újság megszûnt. Ahogy az 
ilyen kérdések is.
Szovjet operett és marxista Ham-

let
Major 1949-ben Hont Ferenccel 

rendezte A dohányon vett kapitányt, 
az elsô Magyarországon bemutatott 
szovjet operettet. „Operettet úgy kell 

játszani, mintha Shakespeare-t ját-
szanánk –-- nyilatkozta a premier elôtt. 
–-- Az operett nemcsak átütô mûvészi, 
de politikai gyôzelmet is aratott. A 
dohányon vett kapitány legyôzte A 
nótás kapitányt. Ez pedig érthetôen 
nem tetszik a pesti Broadwaynak” --– 
lelkendezett a Népszava.

A háború utáni elsô Hamletet Gellért 
Endre és Major Tamás közösen vitte 
színre 1952-ben. „A rendezés marxista 
koncepcióját Révai Józseffel, a Politi-
kai Bizottság tagjával, a párt fô ideo-
lógusával vitatták meg a rendezôk, 
majd a bemutató elôtt a Színház és 
Filmmûvészeti Szövetségben Gellért 
és Major a szövetség tagjaival ismer-
tette a Hamlet új, marxista, szocialista-
realista értelmezését” –-- elevenítette 
fel Mihályi Gábor színháztörténész.

A két bemutató közt történt egy s 
más. 1951-ben a Nemzeti elvesztette 
két óriását, februárban Bajor Gizi 
halt meg zavaros körülmények között, 
ôsszel a kitelepítések ellen sikertelenül 
tiltakozó Somlay Artúr lett öngyilkos. 
Tímár Józseftôl, Gombaszögi Fri-
dától és Uray Tivadartól pedig a 
színház szabadult meg még korábban.

Major Tamás így magyarázta a dol-
gokat: „A Déry Tibor-darabban Uray 
az intrikus, ellenszenves fôhadnagyot 
olyan meghatóan játszotta, hogy a 
darab végén a figurát sajnálva sírt az 
egész nézôtér. Rákosi leüzent: ha ez 
nem változik meg, baj lesz. 

(Folytatjuk)

Major Tamás beszédet mond a Ganz Villamossági 
Gyárban, 1948

Major Tamás III. Richárd szerepében

Népzene oktatás
Azok a személyek akik szeretnének a magyar népzene 

terén fejleszteni képességeiket 3 és 4 húros brácsán, 

nagybôgôn, erdélyi tangóharmonikán 

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

elsajátítása irányában, kérem jelentkezzenek 

Sinka Imrénél vagy Szabó Endrénél a következô 

telefonszámokon.

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

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

A program december 9-ig. tart hivatalosan. 

Hangszer szükséges. 

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au
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SPORT
Szovjetunió mérkôzés, ahol az egész 
nézôsereg kettôzött erôvel szurkolt a 
mieinknek, miközben a szovjetek min-
den labdaérintését harsogó füttykon-
cert kísérte. Csapatunk annyira bele-
jött a 4:0-s gyôzelmekbe, hogy a szov-
jeteknek egy pillanatnyi esélyt sem 
hagyva, itt is ilyen arányban nyertünk. 
Bár játékosaink elôtte megfogadták, 
hogy nem engedik elragadtatni magu-
kat az érzelmeik által, és már csak a 
hazájukban lezajlott események miatt 
is kizárólag a játékra és a gyôzelemre 
összpontosítanak, mégsem ment le 
balhé nélkül az összecsapás. A szov-
jetek képtelenek voltak elviselni a ve-
reséget, így nem sokkal a mérkôzés 
vége elôtt verekedést kezdeményeztek 
a vízben. Ekkor történt Zádor Ervin 
emlékezetes sérülése, amelynek kö-
vetkeztében vérzô fejjel jött ki a me-
dencébôl. Az errôl készült felvétel 
bejárta a világsajtót. A lényeg a gyô-
zelem volt, amellyel igazságos és 
egyenlô körülmények között sikerült 
visszavágni a szovjeteknek a forra-
dalom leveréséért. Másnap a döntônek 
is beillô Jugoszlávia elleni mérkôzésen 
nekünk már a döntetlen is elég lett 
volna, ám 2:1-re még itt is sikerült 
nyerni, így száz százalékos teljesít-
ménnyel, egyértelmû fölénnyel nyerte 
meg válogatottunk a magyar vízilab-
dasport negyedik olimpiai bajnoki cí-
mét.

A magyar olimpiai csapat valamennyi 
tagja méltó módon képviselte rommá 
lôtt hazáját, és joggal vívta ki az egész 
földkerekség elismerését.
Veszteségek
Amikor 1956. december 8-án lezajlott 

a melbourne-i olimpia hivatalos záró-
ünnepsége, még kevesen gondolták, 
hogy az ország súlyos veszteségei mel-
lett az egyetemes magyar sportélet a 

maga nemében szintén pótolhatatlan 
veszteségeket szenved majd el. Pon-
tosan megmondani lehetetlen, de 
nagyjából megbecsülni sem nagyon 
lehet azon sportolók létszámát, akik a 
forradalom vérbe fojtását követôen --
– kihasználva a rövid ideig még nyitva 
lévô határok nyújtotta távozási lehetô-
séget –-- örökre elhagyták hazánkat, 
hiszen szép számmal akadtak közöttük 
kevésbé közismertek, és még nem fel-
nôtt korúak is, sôt, egyértelmû, hogy 
ez a két kategória adta a kivándorolt 
sportolók döntô többségét. A kevésbé 
ismert, alacsonyabb osztályban sze-
replô sportemberekrôl pontos listát, 
felsorolást meg sem lehet próbálni 
készíteni, hiszen többségében az itthon 
maradó egykori csapattársak elmon-
dására lehet csupán hagyatkozni, akik 
még emlékeznek korábbi sporttársuk 
forradalom utáni távozására. Már 
csak az idôközben eltelt hat évtized 
miatt sincs azonban mód arra, hogy 
ezeket legalább részlegesen bárki is 
feltérképezhesse. Ily módon ezen 
sportolók nevei nagyrészt sajnos örök-
re a feledés homályába vesznek. 

(Folytatjuk)

kell értékelni a magyar olimpiai csa-
pat melbourne-i szereplését.

A Kossuth-címer melletti gyászszalag 
immár sajnos nemcsak a forradalom 
harcaiban elesett hôsöknek állított 
emléket, de ugyanúgy jelképezte a 
szovjetek által lerohant és megszállt 
országot is. Az országról érkezô hírek 
természetesen bejárták a világsajtót 
is, és szerte a nagyvilágban nagyon 
sokat lettek „magyar-szurkolók”, 
amelynek elônyeit a versenyeken is 
érezhették sportolóink. Általános nép-
szerûségnek örvendett minden ma-
gyar színekben induló sportember, 
sportágtól és helyezéstôl függetlenül.

Sportolóink kimagasló tehetsége 
mellett a semleges szurkolók részérôl 
megnyilvánult rendkívüli rokonszenv 
is szerepet játszhatott abban, hogy 
Magyarország igen jó eredménnyel 
zárta a játékokat. 9 arany, 10 ezüst és 7 
bronzérmet gyûjtött be a magyar kül-
döttség, amellyel az összesített érem-
táblázat 4. helyezését szerezte meg, az 
összesített olimpiai pontversenyben 
pedig 199 ponttal az 5. helyen végez-
tünk. Bár a négy évvel korábbi, hel-
sinki szerepléshez képest visszaesés 
történt, összességében mégis káprá-
zatos magyar teljesítményt láthatott a 
nagyvilág. Olimpiai aranyérmet 
nyert a Gerewich-Hámori-Kárpáti-
Keresztes-Kovács-Magay összetéte-
lû férfi kardcsapat és Kárpáti Ru-
dolf férfi kard egyéniben. Harma-
dik olimpiai bajnoki címét ünnepel-
hette Papp László ökölvívó. A ka-
jak kettesek 10 km-es viadalában a 
Fábián László-Urányi János duó 
ért a csúcsra.

Külön kell szólni a négy aranyérmet 
szerzô Keleti Ágnesrôl, aki a kézi-
szer-csapat tagjaként Bodó Andrea, 
Kertész Aliz, Korondi Margit, Kö-
teles Erzsébet és Tass Olga társasá-
gában lett olimpiai bajnok, és emellett 
talajon, gerendán és felemás-korláton 
egyéniben is diadalmaskodott. Keleti 
Ágnes ezzel az egy olimpián megszer-
zett aranyérmek tekintetében minden 
idôk legeredményesebb magyar nôi 
olimpikonja, és ha hozzávesszük, hogy 
emellett két ezüstérmet is nyert Mel-
bourne-ben (egyéni összetettben és 
csapatban), akkor túlzás nélkül mond-
hatjuk, hogy az egész olimpia legna-
gyobb csillaga volt. Nem véletlen, 
hogy 2004-ben elsôk között választot-
ták be a Nemzet Sportolói közé, és a 
Magyar Tornasport Halhatatlanja is 
lett. Az egykori csodálatos tornásznô 
még egy rekordot magáénak mondhat: 
a berlini olimpia póló-bajnoka, Tarics 
Sándor 2015-ben bekövetkezô halála 
óta ugyanis Keleti Ágnes a legidôsebb, 
még élô magyar olimpiai bajnok.

Szintén külön visszaemlékezést érde-
mel a vízilabda-válogatott szereplése, 
legfôképp azért, mert a sors úgy ren-
delte, hogy az aranyéremért vezetô 
úton szembejött csapatunkkal az az 
ország, amelynek hadserege kegyet-
lenül vérbe fojtotta dicsôséges forra-
dalmunkat. Válogatottunk a csoport-
meccsek során Nagy-Britanniával és 
az Egyesült Államokkal mérkôzött. 
Mindkét párharc sima volt, így gond 
nélkül meglett a továbbjutás. A hatos 
döntôben elsôként az olaszokkal, aztán 
az egyesített német válogatottal talál-
koztak pólósaink és egyaránt 4:0-ra 
gyôztek. December 6-án következett a 
várva várt derbi, a Magyarország-

Kovács Attila
/magyarforum/

1956 és a magyar 
sport

(Folytatás)
Az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc igazi jelentôségét és külön-
legességét az is mutatja, hogy az 
élet minden területére hatással volt 
Magyarországon. Igaz ez a magyar 
sportéletre is, amelyben szintén 
alapvetô változásokat hozott a for-
radalom, illetve annak leverése. 
Írásunkban a magyar forradalom 
sportra gyakorolt hatásait vesszük 
górcsô alá.

A Melbourne-i olimpia
Az 1956-ban megrendezett melbo-

urne-i olimpia a tizenhatodik volt az 
1896-ban kezdôdô modern olimpiák 
sorában. Az esemény több okból is 
különleges volt. Ez volt az elsô, déli 
féltekén zajló olimpia, így idôpontja is 
nagyon eltért az addigi olimpiákétól. 
Figyelembe véve, hogy ott a decem-
ber-januári idôszak a legkellemesebb 
éghajlati szempontból, november 22. 
és december 8. között rendezték meg a 
játékokat. A játékokon 19 sportág 45 
versenyszáma lett megrendezve. Ösz-
szesen 67 nemzet 3314 sportolóját 
nevezték be a melbourne-i olimpiára. 
Érdekes sajátossága volt a XVI. Nyári 
Olimpiai Játékoknak, hogy a lovas ver-
senyeket már 1956. nyarán megren-
dezték, méghozzá Stockholmban, 
ugyanis a szigorú ausztráliai állat-
egészségügyi szabályok miatt az olim-
piai versenylovakat nem lehetett a dé-
li kontinensre szállítani.

A magyar olimpiai csapat egy nappal 
a szovjetek magyarországi bevonulása 
után, november 5-én, hétfôn indult el 
az olimpia színhelyére, Melborune-be. 
A csapat tagjai között akkor még 
meglévô hitet –--- miszerint gyôzött a 
forradalom –-- egyetlen szemvillanás 
alatt tönkre vágta egy hatalmas köteg 
csehszlovák, kommunista lap. A Nép-
szabadság ottani megfelelôjének te-

kinthetô Rude Pravo ugyanis egy 
kilôtt tank és egy sántikáló katona 
fotója fölött öles betûkkel hirdette a 
címlapján: Megbukott az ellenforra-
dalom. Mint hithû, kommunista újság, 
természetesen gyôzelmi jelentésként 
tálalta a megrendítô erejû budapesti 
szovjet beavatkozást, amelynek során 
a második világháború lezárása óta a 
legnagyobb létszámú szovjet katonai 
erô lett mozgósítva és fogott fegyvert. 
A hangulat pillanatok alatt pattanásig 
feszültté vált, általános idegesség lett 
úrrá a csapat tagjain. Ez teljesen ért-
hetô is volt, egyrészt azért, mert a 
sportolók rettegtek otthon maradt csa-
ládtagjaik, szeretteik miatt, másrészt 
pedig azért, mert akik rokonszenveztek 
a forradalommal, abban a hitben jöt-
tek el otthonról, hogy a felkelés ered-
ményre vezetett, a szovjet katonák 
kivonultak, és az olimpiára indulással 
egy idôben kezdetét veszi egy új, a ko-
rábbinál jobb élet idehaza. Ezt a valós 
reményt húzta keresztül a Rude Pravo 
címlapja, amelyet sokak szerint szán-
dékosan engedtek a csapattagok kezé-
be kerülni.

Az út rendkívül viszontagságos és 
hosszú volt, hiszen az akkori viszonyok 
között még nem voltak közvetlen légi 
járatok Ausztráliába. A többszöri meg-
állás és vesztegelések miatt közel egy 
hétig tartó utazás még idegôrlôbb volt 
a pesti eseményekrôl érkezô utolsó 
hírek miatt. Mindezt azért érdemes 
elmondani, hogy érzékeltessük: a mel-
bourne-i olimpia nemcsak azért volt 
különleges a magyar sportolók számá-
ra, mert egy erôszakkal elfojtott sza-
badságharc után került megrendezés-
re, de azért is, mert az események 
fentebb vázolt alakulása eredménye-
ként egy extrán maga alatt lévô, lelki-
leg és szellemileg egyaránt megté-
pázott magyar csapat érkezett Auszt-
ráliába. Mindezek fényében lehet és 

Magyarország 
kikapott Svájctól 

a vb-selejtezôn
Az elsô félidô gól nélkül zárult, bár 

volt néhány veszélyes pillanat. A ma-
gyar csapat összességében pontosan 
és keményen védekezett, kiegyenlített 
játékot játszott a svájciakkal. Így a 
helyzet nélkül zárult elsô félidô tük-
rözte a játékosok egyenrangúságát.

A második féléidôben a magyar 
csapat elsô helyzetét Stiebernek kö-
szönhette, ezt nem sikerült gólra vál-
tani, majd alig egy perccel késôbb a 
svájciak betaláltak a magyar kapuba. 
Viszont Szalai Ádám két percen beül 
egyenlített.

Svájc a magyar gól után elkezdett 
támadni, és Rodriguez lövése az 57. 
percben gólt ért. Ám csak négy percet 
kellett várni, hogy Szalai ismét ered-
ményes legyen.

Svájc végül 2-3-ra megnyerte a 
meccset, a rendes játékidô utolsó per-
cében lôve a gyôztes gólt. A három-
perces hosszabbítás már nem segített 
a magyar csapaton.

Bernd Storck szövetségi kapitány a 
lefújás után elmondta, hogy termé-
szetesen mindenki csalódott. 

„Nagyon jó mérkôzést játszottunk, 
mindkét együttes nagy tempóban fut-
ballozott. Sikerült kétszer is vissza-
jönnünk a svájciak ellen, de túl sok 
hibát követtünk el, végül ezek dön-
tötték el az összecsapást. Ezt bosszan-
tó, de emelt fôvel távozhatunk, hiszen 
jól játszottunk, ugyanakkor ezzel nem 
szereztünk pontot” - fogalmazott a ma-
gyar válogatott szövetségi kapitánya.

Megvan az elsô rigai 
gyôzelem

A magyar labdarúgó-válogatott 2-0-
ra gyôzött Lettország vendégeként a 
2018-as, oroszországi világbajnokság 
selejtezôsorozatában, melynek har-
madik fordulójában elôször gyûjtötte 
be a három pontot.

A magyarok elôször nyertek Rigában 
is, igaz ez még csak a második 
meccsük volt a lett fôvárosban, összes-
ségében pedig a két csapat hatodik 
találkozóján az ötödik magyar siker 
született.

Gera Zoltán 95. alkalommal öltötte 
magára a címeres mezt, így már 
egyedül harmadik az örökrangsorban, 
míg a csapatkapitány Dzsudzsák Ba-
lázs 85. fellépésével utolérte a le-
gendás Puskás Ferencet a hetedik 
pozícióban. Bernd Storck szövetségi 
kapitány újoncot is avatott a csereként 
beállt Vida Máté személyében.

Az elsô perctôl kezdve a magyarok 
birtokolták többet a labdát, próbálták 
irányítani a játékot, de komoly lehe-
tôség nem adódott, egészen a 10. per-
cig, amikor az elsô helyzetet Gyurcsó 
váltotta gólra. A találat nem változtatta 
meg a játék képét, meddô fölényben 
futballozott Bernd Storck csapata. A 
játékrész derekán aztán öt percre 
beszorult a magyar együttes, de 
egyenlítenie nem sikerült a hazai gár-
dának. A szünet elôtti negyedórára 
rendezte sorait a magyar válogatott, 
de a támadójáték továbbra sem volt 
veszélyes, sôt a szünet elôtt ziccert 
rontottak a lettek.

A második félidô hatalmas lett hely-
zettel indult, ezúttal Gulácsi védett 
nagyot. Az ellenfél lehetôsége éb-
resztôként hatott a magyarokra, mert 
ezt követôen beszorították a riválist, 
azonban ezúttal elöl hiányzott a kre-
ativitás és a pontosság. Így a betö-
mörülô lett védelem biztosan állta a 
rohamokat, igaz, Gyurcsó lövésénél 
egy ízben a jobb kapufa mentett. A 
hátralévô idôben is a magyarok aka-
rata érvényesült, a három pontot pe-
dig a Svájc ellen kétszer eredményes 
Szalai Ádám szöglet utáni fejesgólja 
biztosította be.

A magyarok legközelebb november 
13-án Andorrát fogadják a vb-selej-
tezôsorozatban.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Albrecht Dürer, 2. A 
Pillangókisasszony c. operában, 3. 
Rézbôrûeknek, 4. A Nyugat-római Bi-
rodalom bukásától, 476-tól, 5. Bartolo-
meo, Cristofori olasz hangszerkészítô 
6. Szophoklész, 7. Olaszországé, 8. Te-
leki Pál, 9. Wolfgang Amadeus Mo-
zart, 10. Az operetté.

E heti kérdéseink:
1. Melyik kártyajátékot játssza négy 

személy 78 lappal?
2. Mi volt a neve Héraklész ikertest-

vérének a görög mitológiában?
3. Melyik ország áll Déli és Északi 

szigetekbôl?
4. Melyik hangszer ismert mûvésze 

Tarján Ferenc?
5. Kit a szerzôje A Dzsungel könyve c.  

magyar musicalnek?
6. Melyik ismert Huszka jenô-operett 

egyik fôszereplôje Gábor diák?
7. Ki rendezte a Csoda Milánóban c. 

olasz filmet?
8. Melyik város jelképe az eperfára 

mászó mackó?
9. Ki volt Drégely várának hôs 

kapitánya 1552--ben?
10. Melyik európai fôváros nevének 

a jelentése: kereskedôk kikötôje? 
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Kedves Mûszaki segélyszolgálat!
A múlt évben a Barát 5.0 verziót Férj 

1.0-ra cseréltem és azt tapasztaltam, 
hogy az új program váratlan változ-
tatásokat eszközölt a pénzügyi modu-
lokban, korlátozott hozzáférést a virág 
és ékszer alkalmazásokban, melyek 
folyamatosan mûködtek a Barát 5.0 
alatt.

Továbbá a Férj 1.0 kitörölt más 
programokat, mint például a Forró 
szex 1.0 és Románc 9.9 -est, viszont 
felinstallált értékes, de nem kívánt 
programokat, mint NFL 5.0 és NBA 
3.0. A beszélgetés 8.0 már nem fut és a 
Takarítás 2.6 teljesen lefagyasztja a 
rendszert. Próbáltam a Cívódás 5.3-at 
a gondok megoldására, de hiába.

Elkeseredett Feleség

Kedves Elkeseredett Feleség!
Szeretnénk emlékeztetni, hogy a Ba-

rát 5.0 csak egy szórakoztató program 
míg a Férj 1.0 egy operációs rendszer. 
Próbálja meg beírni a következô pa-
rancsot: C:/AZT HITTEM SZERETSZ 
és telepítse a könnyek 6.2 --- verziót. A 
Férj 1.0 ekkor automatikusan elindítja 
a Hibáztam 3.0 és a Virágok 7.0 
felhasználói modulokat. Ne feledje 
azonban, hogy a túlzott alkalmazás a 
Férj 1.0 ---- át az Összegömbölyödött 
Csend 2.5, a Boldogóra 7.0 vagy a Sör 
6.1 alapértelmezésre készteti. A Sör 
6.1 egy különösen rossz program, 
mert generálja a „Hangos Horkolás” 
hullámfájljait. NE telepítse az Anyós 
1.0 ---- át, ne telepítsen másik Barát 
programot. Ezek nem támogatott fel-
használások és tönkreteszik a Férj 
1.0-át. Összefoglalva: a Férj 1.0 egy 
nagyszerû program, de a memóriaka-
pacitása korlátozott és nem tud gyor-
san alkalmazkodni az új alkalmazá-
sokhoz.

Gondolkozzon el kiegészítô szoftve-
rek beszerzésén a rendszer feljavítá-
sára. Én személy szerint a MelegÉtel 
3.0, CsábosFehérnemû 5.3-at és a 
TartsdmegJóAlakod 10-et javaslom.

Tech Support
* * *

A rendôrségre kerül egy igen nagy 
értékben elkövetett lopás gyanújával 
egy arab. A hadnagy személyesen 
akarja levezetni a nyomozást, mivel 
igen nagy értékrôl van szó, de nem tud 
arabul. Hívnak tehát egy tolmácsot.

Vallatáskor a következô párbeszéd 
zajlik:

Hadnagy: --- Kérdezze meg tôle, hova 
rejtette a pénzt!

Tolmács: --- Azt kérdezik, hova 
rejtette a pénzt?

Vádlott: --- Nem tudok semmiféle 
pénzrôl.

Tolmács: ---- Azt mondja, nem fogja 
megmondani.

Hadnagy: --- Mondja meg neki, hogy 
különben kivégezzük!

Tolmács: --- Azt mondja, hogy ki 
fogják végezni.

Vádlott: --- Akkor inkább elmondom: 
a Mindszenti Templom melletti teme-
tôben, a bal oldali elsô sírkô alá rejtet-
tem.

Tolmács: --- Azt mondja, inkább 
meghal...

* * *
Egy angol lord nézegeti az autókata-

lógust és elhatározza, hogy az az autó 
kell neki, amit a leghosszabb gyártási 
idôre vállalnak, mivel biztos az a leg-
jobb.

Olvassa is, hogy: Porsche --- 2 hónap, 
Ferrari --- 6 hónap, Rolls Royce --- 1 év, 
Trabant --- 5 év.

El is határozza, hogy a Trabant kell 
neki, el is küld egy megrendelést 

Egyperces tudományEgy anlgai etegyem ktuasátai  szenirt 
nem szimát melyin serenrodbn 
vnanak a bteûk egy szbóan, az etegyeln 
ftonos dloog, hogy az eslô és az ultosó 
bteûk a holyeükn lneegyek. A tböbi 
bteû lheet tljees össze-vabisszásagn, 
mgiés porbléma nlkéül oalvsahtó a 
szveög. Eennk oka, hogy nem ovalusnk 
el mniedn bteût mgaát, hneam a szót 
eszgébéen. 

* * *
Miért nem ütköznek össze soha a 

madarak a levegôben?
A madarak mindig elkerülik egymást 

még akkor is, ha látszólag összeütkö-
zéshez vezetne a röppályájuk. Ausztrál 
kutatók kiderítették, hogy az egymás 
felé tartó madarak mindig jobb felé 
kerülnek és idônként a repülési ma-
gasságot is korrigálják.

A madaraknak évmilliók álltak ren-
delkezésre a repülési képességük tö-
kéletesítésére, amely valóban lenyû-
gözô. A Queenslandi Egyetem kutatói 
elhatározták, hogy kiderítik, hogyan 
sikerül elkerülniük az összeütközé-
seket még a zsúfolt rajokban repülô 
madaraknak is. Abban bíztak, hogy 
eredményeik felhasználhatók lesznek 
az emberi repülési ütközések elkerü-
lésében is.

A kutatók tíz hullámos papagájt vá-
lasztottak ki a kísérletekhez, és 102-
szer röptették ôket egymással szem-
ben egy alagútban. A madarak egyszer 
sem ütköztek össze.

A papagájok mindig jobbra kanyaro-
dással kerülték el a frontális ütközé-
seket, illetve néhány esetben a repülé-
si magasság változtatásával oldották 
meg a helyzetet.

„Ahogy a légi forgalom egyre zsúfol-
tabbá válik, egyre növekszik a nyomás 
megbízható automatagozására az 
emberes és az ember nélküli repülôk 
irányításához” –-- mondta a PLOS ONE 
folyóiratban megjelent tanulmány 
egyik szerzôje, Mandyam Srinivasan.

E feladat megoldásához van mit 
tanulni a természettôl” –-- tette hozzá.

A madarak módszere meglehetôsen 
egyszerûnek tûnik, de a kutatók úgy 
vélik, hogy a „jobbra tarts” szabály a 
magasságváltoztatással kapcsolatos 
vezérelvvel együtt hasznos lehet az 
ember nélkül repülôk irányításában és 
a robotpilóta rendszerekhez.

Tudja-e, hogy melyik a Föld leg-
idôsebb élôlénye?

Az élôvilág matuzsálemei közül talán 
a galápagosi óriásteknôs a legjobban 
ismert, de az már kevésbé, hogy a 
gerinces fauna „korelnöke a maga 
bizonyított 200 éves életciklusával egy 
tengerlakó, a grönlandi cápa. E két 
gerinces tekintélyes életkora is sem-
miség csupán a bizonyítottan leg-
hosszabb életciklussal rendelkezô föl-
di élôlényhez képest, amelyet szintén 
a tenger felszíne alatt kell hogy keres-
sünk.

A többsejtû állatvilágon belül a 100 
éves kort meghaladó életciklus már 
igen jelentôsnek számít. A bakteriális 
létformák közül ismert olyan törzs, 
amelynek pleisztocén korú, 32 000 
éves evaporitos üledékbe hibernáló-
dott képviselôit sikerült laboratóriumi 
körülmények között újra életre kelte-
ni.

A soksejtû állatok közül egy puhates-
tû, a kagylók osztályába (Bivalvia) 
tartozó sellôkagyló (Arctica islandica) 
az abszolút listavezetô, 400 éves élet-
ciklusával.

A gerincesek (Vertebrata) közül bizo-
nyított módon a sellôkagylóhoz ha-
sonlóan a fagyos arktikus vizeket ked-
velô grönlandi cápa (Sominosus 
microcephalus) áll a dobogó csúcsán, 
amelyet a madagaszkári sugaras tenôs 
(Geochelone radiata) és tôle nem sok-
kal lemaradva a Galápagos-szigeteken 
honos óriásteknôs (Geochelone gigan-
tea) követ.

Elôbbi teknôsfajnál 176 év az „egyéni 
rekord, utóbbi pedig akár 170 évig is 
elél. Az ember számára valóban szinte 
elképzelhetetlenül hosszú ideig egzisz-
táló élôlények a növényvilág, a flóra 
képviselôi közül kerülnek ki.

Egészen 2012-ig egy tasmaniai nö-

vényfaj büszkélkedhetett a Föld legi-
dôsebb élôlénye címmel, 43 ezer éves, 
valóban matuzsálemi korával. Ebben 
az évben azonban a Nyugat-Ausztráliai 
Egyetem szaktudósai egy széles körû 
DNS-vizsgálaton alapuló kutatási pro-
jekt eredményét ismertetve bejelen-
tették, bizonyítékot találtak arra, hogy 
egy Földközi-tengerben honos növény, 
a neptunfû (Posidonia oceanica) boly-
gónk leghosszabb életciklussal ren-
delkezô élôlénye.

A kutatócsoport a Földközi-tenger 
több pontján vett mintát negyven nep-
tunfûmezôbôl, hogy meghatározzák a 
növények DNS-szekvenciáját.

A legfiatalabb telep korára 12, a leg-
idôsebbére 200 ezer év adódott; a 
telepek átlagéletkora pedig valamivel 
több mint 100 ezer évet tett ki. A nep-
tunfû azért élhet meg ilyen extrém 
magas életkort, mert ivartalanul sza-
porodik, gyakorlatilag klónozza saját 
magát.

Nem alga, hanem szárazföldi ere-
detû virágos növény

A békaszôlôfélék családjába tartozó 
neptunfû nem alga, hanem virágos 
növény, amely a földtörténeti múltban 
a szárazföldrôl telepedett vissza a 
tengerbe.

Bennszülött (endemikus) mediterrán 
faj, amely csak és kizárólag a Földközi-
tengerben honos, ahol a parti öv se-
kély, jól átvilágított homokos aljzatán 
kiterjedt telepeket alkot. A tengerbio-
lógusok trópusi eredetû maradvány, 
úgynevezett reliktumfajnak tekintik, 
amelynek ôsei egykor a Földközi-
tenger geológiai elôdjének számító 
Tethys-óceánban éltek.

A neptunfûmezôk önálló és sajátos 
élôhelynek számítanak a Földközi-
tengerben, számos tengeri állatfaj 
otthonának és szaporodó területének 
számítanak. A Földközi-tenger nyugati 
medencéjében az elmúlt évtizedekben 
a neptunfûmezôk állománya lecsök-
kent, egy invazív trópusi telepes 
zöldalgafajnak, a tiszafalevél-moszat-
nak (Caulerpa taxifolis) köszönhetôen, 
amely 1984-ben a monacói akvárium-
ból emberi figyelmetlenség miatt 
került a tengerbe.

gyárnak.
A titkárnô azonnal rohan az igazgató-

hoz és újságolja:
--- Igazgató Úr! Egy angol lord 

rendelt tôlünk kocsit!
Az igazgató azonnal kiadja a felada-

tot:
--- A kocsit azonnal, soron kívül elké-

szíteni, a legjobb minôségben, minden 
extrával felszerelve!

Két hét múlva egy konténerben meg 
is érkezik a Trabi a lordhoz. Az ki-
nyittatja a konténert, megnézi, majd 
így szól a komornyikjához:

--- Na ez a német precizitás! Megren-
deltem tôlük a kocsit és amíg kész 
nem lesz, elküldték a makettjét!

* * *
Miben hasonlítanak a férfiak és a 

kutyák?
1) Mindkettô fél a porszívótól.
2) Mindkettô eszméletlenül lelkesedik 

egy nô öléért.
3) Mindkettô bizalmatlan a postással 

szemben.
* * *

Az öreg postás már 35 éve hordta ki a 
küldeményeket nap, mint nap, hóban 
és szélben éppúgy, mint a legnagyobb 
forróságban. Lassan elérte a nyugdíj 
korhatárt, és azok az emberek, akik 
ismerték és szerették (mert minden-
kivel kedves és udvarias volt), mind 
megajándékozták valamivel utolsó 
munkanapján.

Az egyik háznál a teljes család várta, 
és egy kis ajándékcsomagot nyomtak 
a kezébe.

A másiknál kapott egy doboz finom 
szivart.

A harmadiknál (akivel többször vál-
tott pár szót horgász-szenvedélyérôl) 
nagy doboz csalit kapott.

Az egyik háznál pedig a gyönyörû, 
fiatal szôke háziasszony sokat sejtetô 
hálóköntösben várta, megfogta a ke-
zét, bevezette a hálószobába, és élete 
legszenvedélyesebb szeretkezésében 
részesítette. Miután kipihenték ma-
gukat, a lány kiment a konyhába, és 
nagyszerû reggelit készített. Miközben 
evett, meglátta, hogy kávéscsészéje 
alatt egy százas lapul.

--- Amit eddig kaptam, túl szép ahhoz, 
hogy szavakba lehessen önteni! --- 
mondja a postás. --- De szeretném 
megkérdezni, a százast miért kapom?

--- Tegnap este mondtam a férjemnek, 
hogy ma lesz az utolsó munkanapod --- 
válaszol a lány ---- és megkérdeztem, 
mit adjak neked.

Azt mondta: “B...meg, adj neki egy 
százast!” A reggeli már az én ötletem 
volt.

* * *
--- Miért gyújtja fel minden évben a 

tûzoltó a kutyáját?
--- Mert a törzskönyvébe az van írva, 

hogy évente kötelezô oltás.
* * *

Azt mondja a férj a feleségének:
---- Meghívtam egy barátomat vacso-

rára.
--- Megôrültél? Nincs semmi kaja 

itthon, tiszta kosz minden, a hajam 
szörnyû! Miért hívtad meg a szeren-
csétlent?

--- Segíteni akartam neki. Szeren-
csétlen nem tudja eldönteni, megnô-
süljön-e vagy sem...

* * *
--- Két Lada áll a parkolóban egymás 

mellett. Melyiknek van köze az iroda-
lomhoz?

--- ???
--- A bal-ladának.



05:25 Öt kontinens 
05:50 Család-barát 
06:50 Az én ’56-om (2016)
Kalmár Károly
07:00 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Uchebnik (2016) 
Magyar kisjátékfilm
Egy igaz történeten alapuló 

kisjátékfilm, mely az 1956-
os forradalom eseményeit 
dolgozza fel egy távol esô 
kis falu, illetve a helyi 
iskolának diákjai szemszö-
gébôl. Bence számára kide-
rül ki az igazi barát és ke-
mény leckét kap az élettôl.
07:25 Ridikül
08:20 Német nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:45 Öt kontinens
09:15 Világ
09:45 Summa
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó 
10:35 Önkéntesek
11:10 Angol nyelvû hírek 
11:25 Rákóczi induló (1933)   
Magyar film
Rendezte: Székely István
Szereplôk: Csortos Gyula 

(gróf Jób Ferenc), Dajka 
Margit (Vilma, a lánya), 
Jávor Pál (Tarján Sándor, 
fôhadnagy), Tarján Sándor 
egy vidéki hadgyakorlat so-
rán beleszeret a szép fiatal 
lányba, Jób Vilmába.    
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Médiaklikk

  13:45 Ízôrzôk (2016)
  Nekézsenybe egy kedves 
ismerôsünk ajánlására ér-
keztünk, és már sokadszor 
beigazolódott az aranysza-
bály: a kis települések nagy 
kincseket rejtenek.
14:20 Öt kontinens

  14:50 Itthon vagy!
  15:10 Roma Magazin
  15:45 Domovina
 Szlovák nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:10 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL A legvörösebb 
föld Gleccserkatonák
   2014-ben a nagy háború 

kitörésének századik évfor-
dulójára emlékezünk.
16:20 Hogy volt?!   Az 1988-

as év tévémû-soraiból
17:15 Az én ’56-om (2016)
17:25 Család-barát

  19:00         Kívánságkosár - 
válogatás
 20:00 Hogy volt?! (2015)

   Fenyô Miklóst köszöntjük
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
  23:25      Kulturális Híradó
 00:00MindenkiAkadémiája   
  00:30      Munkaügyek - Ir-
Reality show  Kampány
 Imre taktikai beavatkozó 

székének ügye pedig újabb 
fordulatokat vesz…
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?!   Az 1988-
as év tévémûsoraiból
02:25 Rákóczi induló (1933) 

  Magyar film
 03:50 Az én ’56-om (2016)

   Újlaki István Csaba
 04:05 Hogy volt?! (2015)

 Fenyô Miklóst köszöntjük
 05:00 HÍRADÓ
 05:15 Angol nyelvû hírek   

2016. október 20. MAGYAR ÉLET 19. oldal
Október 24. hétfô Október 25. kedd Október 26.  szerda

Október 27.  csütörtök

Október 28. péntek Október 29.  szombat Október 30.  vasárnap 

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

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

mûsor
10:45 Unitárius ifjúsági 

mûsor
10:55 Baptista ifjúsági 

mûsor
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Világörökség Portu-

gáliában A madeirai babér-
lombú erdôAz Atlanti Óceán 
gyöngyszeme, Madeira szi-
get egyik nevezetessége a 
mintegy 20 millió évesre 
becsült ôserdô.
11:45 Istenek és szerelme-

sek - avagy Az éjszakai 
vendég (1980)  Magyar té-
véjáték Hegedûs Géza 
klasszikus görög dráma stí-
lusban írt érzelmes komé-
diája életrôl, halálról és 
fôleg szerelemrôl. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Életkor

  13:40         Szeretettel Holly-
woodból
14:10 Térkép

  14:40 Magyar gazda
  15:05 Srpski Ekran
 Szerb nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:35 Unser Bildschirm

 Német nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:00 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL A legvörösebb 
föld  A levegô lovagja
Rendezte: Margittai Gábor
16:10 Útravaló

  16:25 Hogy volt?!  Az 1989-
es év tévémûsoraiból
17:25 Család-barát

 19:00 Kívánságkosár - 
válogatás  Találkozhatnak  
kedvenc elôadóikkal.
20:00 Dallamról dallamra 

(1997)  Emlékezetes elôadá-
sok, emlékezetes pillanatok  
-Bál a Savoyban
20:25 Dallamról dallamra 

(1997)  Luxemburg grófja
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
  23:25       Kulturális Híradó    
 23:55MindenkiAkadémiája     
  00:25      Munkaügyek - Ir-
Reality show  A blamázs
Csicsmán Kálmánné, Edit-

ke bepereli a Hivatalt.
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?! (2014)
 Szórakoztató mûsor
02:25 Istenek és szerelme-

sek - avagy Az éjszakai 
vendég (1980)
  03:30 Ízôrzôk (2012)
  Herencsény azt is megte-
kintheti, ahogy a cimettel 
díszített túrós lepényt bé-
teszik a masinába…
04:00 Dallamról dallamra 

(1997) Bál a Savoyban
04:30 Dallamról dallamra 

Luxemburg grófja
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

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

Monika
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika 
09:20 Médiaklikk 
09:50 Tessék!
10:15 A sokszínû vallás
10:30 Biblia és irodalom
10:45 Kereszt-Tények
10:55 Így szól az Úr!
11:10 Angol nyelvû hírek 
11:20 Az én ’56-om (2016)
11:40 A Fônök (1972)
Magyar tévéjáték
Rendezte: Mihályfi Imre
Szereplôk: Alfonzó, Bánffy 

György, Bárdy György, Bul-
la Elma, Detre Annamária, 
Egy vidéki fiatalember 
munkát keres a nagyváros-
ban. Pártfogója bemutatja 
ôt a Fônöknek, Max Dok-
tornak.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó
13:40 Hazajáró (2016)
Mezôség - Tóvidék
14:10 Magyar Krónika
14:40 Család és otthon 
15:05 Rondó
16:00 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Rostás Pál feltá-
madása (2014)  Veteránok
Rendezte: Margittai Gábor
16:10 Útravaló 
16:30 Hogy volt?! Görbe 

Jánosra emlékezünk
17:25 Család-barát
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)
  21:00 HÍRADÓ 
 21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

 23:55MindenkiAkadémiája
(2016)
00:25   Munkaügyek - Ir-

Reality show (2015)
  Pszichodráma       János 
kapuzárási pánikja egyre 
elviselhetetlenebb, Róbert 
tétovább mint valaha, Ka-
resz retteg az ügyfelektôl - 
Albertrôl pedig kiderül, 
hogy örökbe fogadták. 
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:25 Hogy volt?! (2014)
Görbe Jánosra emlékezünk
 02:20 A Fônök (1972)

   Magyar tévéjáték
 Az író, a fônök és beosztott 

viszonyán keresztül mutatja 
be a neofasizmus lényegét.  
03:35 Ízôrzôk (2012)
 Kisnána Közel háromszáz 
éve szlovák családok tele-
pedtek le a Heves megye 
„mértani közepén” található 
Kisnánán.
04:05 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)  filmfelvé-
telekkel színesítve..
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

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

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

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

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
09:20 Iskolapad
09:45 Élô egyház
10:10 Katolikus krónika
10:40 Isten kezében
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 A bolondok grófja 

(1973) Magyar tévéjáték
Rendezte: Vámos László
Jókai Mór énekes bohósá-

gának televíziós feldolgo-
zása. Egy gazdag bankár 
fia, az ifjú Koromfi megér-
kezik újonnan vásárolt ura-
dalmába, melyet elôzô tulaj-
donosa halála után, az örö-
kösök, a cselédséggel együtt 
eladtak.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Tessék!
13:45 Rúzs és selyem
Mitôl leszünk jól öltözöttek 

és mit érdemes kerülni? 
14:15 Rejtélyes XX. század 

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

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
14:45 Kosár
15:10 P’amende
15:40 Öt kontinens
16:05 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Rostás Pál 
feltámadása (2014)
 Hadiösvényen
16:25 Hogy volt?! (2014)

Tóth Enikô születésnapjára
17:2 Család-barát

 Felelôs szerkesztô: Gáspár 
Monika
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték

  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

 22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó 

(2016)
23:55MindenkiAkadémiája     

  00:25         Munkaügyek - Ir-
Reality show (2015)
  Felnôttfilm
Magyar tévéfilmsorozat
Róbert véletlenül rábukkan 

egy erotikus filmre, amit az 
irodában vettek fel. 
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?! (2014)
Tóth Enikô születésnapjára
Mûsorvezetô: Radványi 

Dorottya, Gaskó Balázs
02:25 A bolondok grófja 

(1973)   Koromfi megdöb-
benve tapasztalja, hogy 
minden cselédje bolond. 
Ráadásul a kastély elôbbi 
lakója, Iringa grófkisasz-
szony is ott lakik, aki néma, 
illetve csak énekel. A 
rászedett Koromfi elôbb 
dühbe gurul, majd fejébe 
veszi, hogy kigyógyítja 
bolondjait...
04:00 Önök kérték

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát 
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika
07:00 Kulturális Híradó 
07:30 Örökzöld dallamok 

(1978)Randevú a Sole mio 
Bárban Összeállítás népsze-
rû slágerekbôl ismert 
elôadók tolmácsolásában.   
08:00 Száguldás - Szûcs 
Judith mûsora (1981) Ren-
dezte: Csenterics Ágnes
08:35 Német nyelvû hírek
08:40 Kínai nyelvû hírek
08:45 Orosz nyelvû hírek
09:00 Unió28
09:20 Itthon vagy!
09:45 Szeretettel Holly-

woodból
10:15 Rúzs és selyem
Frizura-és sminktippek, 
10:45 Öt kontinens 
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Jelmezbál (1942) 
Magyar játékfilm  (ff.)
Agáth doktor és felesége 

életét megzavarja Széky 
festômûvész rámenôs visel-
kedése, aki Agáthné vissza-
utasítása ellenére fölkeresi 
az asszonyt, férje távollété-
ben. Erôszakosan behatol a 
lakásba, és szerelmével ost-
romolja.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 MMA - portrésorozat 

(2016)    Simon Károly 
ipari formatervezô arcképe
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)   Mûso-
runk aktuális epizódjában 
az 1956-os hôsök dicsô tettei 
elôtt tisztelgünk. 
14:45 Hangvilla   „Zenén 

innen és túl…” Mit jelent 
ez? A mûsor az 56-os 
forradalom napjára esik. 
15:15 Új idôk, új dalai

  15:45 Hogy volt?! (2015)
 A Neoton-sztori Magyar 
szórakoztató mûsor
16:40 Fény a végeken - 1956 

Erdélyben és Kárpátalján
  17:35 Család-barát
 19:15 Szabadság tér ’56
  20:05Csináljuk a fesztivált! 
- Válogatás (2008)
  21:00 HÍRADÓ
  21:30 Fábry (2016)
 Rendezte: Lengyel Zsolt
22:50 Munkaügyek - IrRe-

ality Show (2016)    A széf
A megnövekedett bizton-

sági kockázat miatt Ond egy 
széfet kap
23:20 Evangélium

 23:55 Opera Café
 00:25 Értsünk hozzá! (2016)    
  00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek    

01:30 Gasztroangyal
Gyöngyös az úti célja ezút-
tal Marcsinak. 
02:25 Fölszállott a páva - 

2016 A tábor
ÓRAÁTÁLLÍTÁS

  02:20 A törökfejes kopja  
1973) 1500-asévek, Magyar-
ország. A 6 éves Dani rej-
tekhelyérôl nézi végig apja 
meggyilkolását és anyja el-
rablását.  kopjájára vési a 
gyilkos képmását, hogy fel-
nôttként bosszút állhasson. 
03:50 Világörökség Portu-

gáliában  A Pico sziget 
borvidéke
 04:10 Csináljuk a feszti-

vált! - Válogatás (2008)
  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát 
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal
Gyöngyös Bemutatkoznak 

a termelôk, a környékbeli 
borászok, és természetesen 
a remek receptek sem ma-
radnak ki az adásból.
08:25 Német nyelvû hírek 
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Minden tudás 
09:15 Profit7
09:40 Élô örökség (2016) 
10:15 Novum
10:45 Térkép
11:20 Angol nyelvû hírek
11:30 Világörökség Portu-

gáliában Porto Talán keve-
sen tudják, hogy Portugália 
neve híres városának, Por-
tónak a nevébôl származik. 
12:00 Fölszállott a páva - 
2 016 A tábor
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Nagyok 
’56-os pillanatok
13:45 Szabadság tér ’56 
14:30 Rejtélyes XX. század 

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

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
15:00 Rúzs és selyem
15:30 Önök kérték
16:25 Jobb az Úrban bízni - 

Csiha Kálmán püspök élete 
(2014)  Magyar dokumen-
tumfilm Együtt mondhatom 
és vallhatom Csiha Kálmán-
nal: Egyedül az Istené a dicsô-
ség!
17:25 Család-barát

  19:00 Öt kontinens
 19:30 Szeretettel Holly-
woodból
20:00 Gasztroangyal

  21:00 HÍRADÓ 
21:30 1956 - 60 A MAGYAR 

FILMMÛVÉSZET TÜKRÉ-
BEN - A MAGYAR MÉDIA 
MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Patria Nostra - 
’56-os menekült kamaszok a 
Francia Idegenlégióban 
Sorsuk sokféleképpen ala-
kult. Volt, aki eltûnt, elesett 
vagy dezertált, majd nem 
kevés viszontagság árán 
hazatért a „vasfüggönyön” 
át, míg mások további 20-25 
évig szolgáltak légiósként.
22:40 Bábel Hesnával a 

világ (2012)
Háború és Hollywood
vérre menô harc az életben 

és a filmvásznon. Vajon 
mennyi köze van a háborús 
filmeknek a valósághoz? 
23:40 Hangvilla      A lélek 

nyelve  A zenét többen is a 
lélek nyelvének nevezték.
00:10 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)
00:40 Az én ’56-om (2016)

  00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ - 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?! Krencsey 
Marianne emlékére
02:25 Gyimesi vadvirág 

(1938) Magyar film   Mag-
dolna, aki korábban Fábián 
Gyurka menyasszonya volt, 
Palánka Imréhez megy 
feleségül.
03:45 Világörökség Portu-

gáliában  Évora
04:05 Slágertévé (1999)

 05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Nagyok
09:20 Esély
09:45 Kék bolygó
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:35 Világ-Nézet
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Világörökség Portu-

gáliában Sintra A 8. század 
környékén alapított Sintra 
Lisszabontól alig harminc 
kilométerre található.
11:45 Gyere hozzám fele-

ségül (1987) Magyar tévé-
film Luxuskörnyezetben 
játszódó, néhol frivol, néhol 
kesernyés szerelmi négy-
szög történet. 
13:00 HÍRADÓ
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai
14:10 Nagyok 
14:40 Kárpát expressz 
15:05 Hrvatska Kronika
Horvát nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Ecranul Nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:00 A MAGYAR MÉDIA 

MECANTÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Rostás Pál feltá-
madása (2014) Huszárkötés
16:15 Hogy volt?! (2014)

Az 1990-es év tévémûsora-
iból
17:10 Család-barát

 Felelôs szerkesztô: Gáspár 
Monika
18:40 Kívánságkosár - válo-

gatás  Felidézzük a nagy 
múltú mûsor legjobb pilla-
natait.
19:20 Merre jártál tegnap 

S. Nagy?-60 éves szerzôi 
jubileumi koncert (2014)
december 22-én rendezték 
meg S. Nagy István 60 éves 
jubileumi szerzôi koncertjét 
az Operettszínházban. Ez a 
felvétel ott készült.
20:40„Lehettem volna...”-

Psota Irén arcai (2004)
Archív összeállítás 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
  23:25       Kulturális Híradó     
23:55Mindenki Akadémiája     
  00:25     Munkaügyek - Ir-
Reality show (2015)
  A delegáció Morvániában 
azonban sem az életet, sem 
a szabadságjogokat, sem a 
nôket nem úgy tisztelik, 
ahogy Magyarországon. A 
diktatúra gôzhengere bein-
dul, a kartársak pedig kép-
telenek megfékezni…
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?! (2014)
Az 1990-es év tévémûso-
raiból
02:25 Gyere hozzám fele-

ségül (1987)    M a g y a r 
tévéfilm szembesít bennün-
ket mindennapi életünk 
érzelmi/értelmi konfliktu-
saival.
03:40 Merre jártál tegnap 

S. Nagy?-60 éves szerzôi 
jubileumi koncert 
05:00 HÍRADÓ

  05:15 Angol nyelvû hírek   

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 



  20. oldal                                                        MAGYAR ÉLET                                             2016. október 20.  

HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

Színes cementtel kúpcserepeit (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

71 ÉVES FÉRFI keresi Melbourne 

keleti oldalán élô, korban kizárólag 

hozzáillô, káros szenvedély nélküli 

hölgy barátságát. Ha kedvel kirándulni 

a természetben, kérem hivjon. 9792-

0913. 8-tól 8-ig.

KERESEM, 70-75 éves féfi tár-

saságát, akivel a szabadidômet kel-

lemesen el tudom tölteni. Elérhe-

tôségem: /03/ 9773-5239, vagy 0402 

844-971 

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

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

52 ÉVES TANULT, intelligens nô 

vállal eladói, kereskedôi, könnyû 

fizikai munkát, gyermekfelügyeletet, 

nyelvoktatást, bedolgozást.

Tel.: 0457 317-315 Annamaria

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

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

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

várják önöket 
az új évben is

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban

Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899

E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

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

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097


