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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
szervezet arra szólította fel a világszervezet tagállamait, hogy Szíriában játszott 
szerepe miatt Oroszország ne kerülhessen be újra az Emberi Jogi Tanácsba.

Az Emberi Jogi Tanács fontos kormányközi testülete a világszervezetnek. 
Az ENSZ Közgyûlése --- az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának utódjaként --- 
2006. március 15-én döntött a létrehozásáról. A tanácsban helyet foglaló 47 
állam képviselôjének feladata: az emberi jogok védelme, a megsértésük elleni 
fellépés és ajánlások megfogalmazása.

Magyarország egyszer már volt tagja, mégpedig 2009-tôl 2012-ig. A választás 
regionális alapon történik, a jelölteket a térségek választják ki, és ha nincs 
vetélytársuk, a megválasztásuk gyakorlatilag eldöntött kérdés. Így került be 
például most a testületbe Szaúd-Arábia is --- amelyet pedig rengeteg bírálat ér 
különbözô civil szervezetek részérôl jemeni hadjárata, az ottani bombázások 
miatt ---, méghozzá 152 szavazattal.

Magyarország ENSZ-nagykövete idén júniusban nyújtotta be az ENSZ-
közgyûlés elnökéhez azt a levelet, amelyben elôterjesztette, hogy Magyarország 
ismét jelölteti magát a tanácsba. A levélhez csatolt dokumentumban Budapest 
önkéntes ígéretet tett és kötelezettséget vállalt a többi között például az emberi 
jogok nemzetközi rendszerének erôsítésére, a párbeszédet és együttmûködést 
lehetôvé tevô “átfogó megközelítések” erôsítésére, melyek célja a tanács reagá-
lóképességének javítása. Szerepelt az önként vállalt kötelezettségek között az 
évente megrendezett Budapesti Emberi Jogi Fórum folytatása, a csatlakozás a 
különbözô nemzetközi emberi jogi kezdeményezésekhez vagy újabb diszkrimi-
náció-ellenes intézkedések foganatosítása.

A  szavazás után Vitalij Csurkin orosz ENSZ-nagykövet kifejtette: nagyon 
szoros volt a szavazás eredménye, Oroszország “nagyon jó országokkal, 
Magyarországgal és Horvátországgal versengett”. A nagykövet szerint hazánk 
és Horvátország két szerencsés állam, mert méreteik miatt “nincsenek kitéve a 
nemzetközi diplomácia forgószelének”.

Csurkin azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország pár évig tagja volt a tanács-
nak, és bizonyos abban, hogy késôbb újra megválasztják.

A Human Rights Watch nevû emberi jogi szervezet vezetôje, Louis Char-
bonneau szerint Oroszország újraválasztási kérelmének elutasítása “kemény 
üzenet a Kremlnek amiatt, hogy olyan rezsimet támogat, amely atrocitásokat 
követ el Szíriában”.

Az Emberi Jogi Tanács újonnan megválasztott tagjai: Magyarország, Hor-
vátország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Irak, Szaúd-Arábia, 
Egyiptom, Kína, Brazília, Ruanda, Kuba, Dél-Afrika, Japán és Tunézia.
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November 15-én Albert, Lipót 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Aisa, Aj-
sa, Alberta, Albertin, Albertina, Án-
gyán, Ányos, Artúr, Dezsér, Dezsider, 
Dezsô, Hajnácska, Ladomér, Leopold, 
Leopolda, Leopoldina, Marinusz, Pol-
da, Richárd, Vladimír, Vladiszláv név-
napja van.
November 16-án Ödön névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Aglent, 

Ágnes, Agnéta, Alfréd, Edmond, Ed-
munda, Gertrúd, Margit, Olinda, Ot-
már, Örs, Péter, Petô, Trudi névnapja 
van.
November 17-én Hortenzia, Gergô 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Brunhil-

da, Brünhild, Dienes, Ében, Ede, Ger-
gely, Gerô, Gertrúd, Györe, György, 
Györk, Györke, Hilda, Hilka, Ildikó, 
Salómé, Szalóme, Trudi, Viki, Viktória, 
Zágon, Zakeus, Zekô névnapja van.
November 18-án Jenô névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Csende, 

Csendike, Jolán, Jónás, Noé, Odiló, 
Odó, Ottó, Péter, Petô, Román névnap-
ja van.
November 19-én Erzsébet névnap-

ja van.
Kibôvített naptárak szerint Abda, 

Abdéel, Abdi, Abdiás, Abdon, Ábner, 
Barlám, Béta, Betsabé, Bodor, Csöre, 
Ilze, Lizavéta, Lizett, Lizetta, Maxim, 
Obadiás, Örzse, Örzsébet, Szavéta, Vé-
ta, Zobor névnapja van.
November 20-án Jolán névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Amál, 

Amália, Bódog, Brendon, Edmond, Ed-
munda, Emiliána, Félix, Jónás, Korio-
lán, Ödön, Zolta, Zoltán, Zsolt névnapja 
van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM

2016. nov. 3-án
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Letört orrú Sztálin 
és mártír diákok

Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójára a Magyar Képzômûvészeti 
Egyetem kimeríthetetlen kincstárából elôvette a negyvenes évek második 
felétôl a népfelkelésig készült mûveket.

A Forradalom elôtt címû tárlaton ötven év után elôször látható Berény 
Róbert nagyméretû mûteremképe, de kiállították például Csernus Tibor, 
Kondor Béla, Lakner László, Kokas Ignác, Szurcsik János és Gross 
Arnold alkotásait is. Pátzay Pál letört orrú Sztálinja szintén helyet kapott, 
amely eddig az Epreskertben hevert a fûben, és itt vannak a pincében kivégzett 
fôiskolás, Kamondy Sándor önarcképei is.

Forradalom elôtt –-- A Képzômûvészeti Fôiskola története 1945–1956 között 
címmel látható tárlat a ma már egyetemként mûködô intézményben december 
4-ig, a népfelkelés hatvanadik évfordulója alkalmából. A B. Majkó Katalin és 
Révész Emese kurátorok által összeállított válogatás háromnegyede a saját 
gyûjteménybôl került ki, amelyben ott vannak a növendékek rajzai, vizsga-
munkái, és a szemléltetés céljára megvásárolt alkotások is. Emellett megkeres-
ték az akkori növendékeket, illetve számos nagy nemzeti intézménybôl is 
kölcsönöztek. 

Láthatók olyan különlegességek, mint Csernus Tibor elveszett diplomamun-
kájának most elôkerült szénrajzai, Keserü Ilona ifjúkori tanulmányképei, 
Lakner László sokáig lappangó 1956-os tárgyú festménye, vagy Berény 
Róbert nagyméretû mûteremképe, amely fél évszázad után látható újra a 
nyilvánosság elôtt. 

A parlament elôtt szülôtartásról 
szóló törvénymódosítás

A kormány beterjesztette a szülôtartásról szóló törvénymódosítást. Eszerint 
nemcsak a rászoruló szülô, hanem az a magánszemély vagy intézmény is 
követelhet költségtérítést, amely a felnôtt korú gyermek helyett gondoskodik a 
rászoruló idôs szülôrôl ---- tájékoztatta az Emberi Erôforrások Minisztériuma 
(Emmi) az MTI-t.

Közleményükben hangsúlyozták: a szülôtartás célja a rászoruló idôsek vé-
delme; az idôs vagy rászoruló családtagokról gondoskodás pedig “erkölcsi és 
alkotmányos alapelv”. Ismertették: a törvénymódosítás a magyar jogrendben 
meglévô intézmény továbbvitele és kiterjesztése. A rászoruló szülôknek eddig 
is jogukban volt pert indítani felnôtt gyermekük ellen a járási hivatalon ke-
resztül a tartási követelésért. A változás az, hogy nemcsak a rászoruló szülô, 
hanem az a magánszemély vagy intézmény is követelhet költségtérítést, amely 
a felnôtt korú gyermek helyett gondoskodik a rászoruló idôs szülôrôl. A minisz-
térium azt írta, a magyar állam “biztonságot nyújt idôs vagy rászoruló 
állampolgárainak”. Ahogy azonban a gyermeknevelés felelôsségét, az idôs 
szülôrôl gondoskodást sem vállalhatja át teljes egészében az állam, mert annak 
elsô számú felelôse a család --- fûzték hozzá.

Az Emmi úgy fogalmazott: “az, aki képes rá és mégsem gondoskodik a 
szülôjérôl, hálátlan”. Akinek van pénze és mégsem gondoskodik a szülôjérôl, 
“valójában a többi adófizetôt terheli”. Jelezték, az Európai Unió 28 tagállamából 
18-ban jogi normák szabályozzák a gyermekek tartási kötelezettségét szüleik 
iránt. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a szülôtartás mint méltányos jogintéz-
mény nem veszélyeztetheti a nagykorú gyermek vagy családja megélhetését. 
Az ellátás költségeit csak attól lehet kérni, aki az anyagi helyzete alapján képes 
megsegíteni szülôjét. Nem köteles a szülôjét eltartani az, aki ezzel saját vagy 
gyermekei tartását veszélyeztetné --- közölte a tárca. Kitértek arra is, hogy a 
kormány célja az idôseknek nyújtott intézményes ellátás minôségének és a 
szakápolás feltételeinek további javítása, az erre fordított források bôvítése.

Az állam továbbra is gondoskodik az erre jogosult rászorulók szociális 
ellátásáról. Az állam által az idôseknek biztosított nyugdíj, anyagi és egyéb 
szociális ellátások változatlanul megmaradnak --- olvasható a közleményben.

Magyarországot beválasztották 
az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába

A 47 tagú testület új tagjairól tartott voksoláson a világszervezet közgyûlé-
sének 144 tagja szavazott Magyarország mellett. A mandátum három évre szól 
és 2017-ben kezdôdik.

A kelet-európai térségnek fenntartott két helyért három ország versengett: 
Magyarország mellett Horvátország és Oroszország, ez utóbbi a most lejáró 3 
éves ciklusban már tagja volt a szervezetnek. Horvátország a maga 114 voksá-
val szintén megelôzte az oroszokat, akik csak 112 szavazatot kaptak. Ebben 
valószínûleg része volt annak is, hogy a hét elején több mint 80 humanitárius 

A Magyar Élet 
szerkesztôsége és olvasói 

szeretettel köszöntik
 Csapó Endrét 

95. születésnapján.



Tehetôsebbek lettek a magyarok
A magyar lakosság vagyonának durván fele vállalkozói vagyon (részvények, 

részesedések, befektetési jegyek), a másik fele pénzügyi vagyonból tevôdik 
össze. A hazai privát bankokban kezelt vagyon 2015-ben a pénzügyi vagyon 
egészéhez hasonló mértékben, több mint tíz százalékkal gyarapodott. A lakosság 
nettó pénzügyi vagyona 2015 decemberében 32,5 ezer milliárd forint volt, s egy 
év alatt 13,9 százalékkal emelkedett.

A vagyoni rétegzôdés és az extrém magas családi, vállalkozói vagyonok 
kialakulása már régóta kedvelt témája a közgazdasági és szociológiai szakiro-
dalomnak, de természetesen a szélesebb társadalmi nyilvánosságot -– kiváltkép-
pen a bulvársajtót –- is érdekeli a gazdagok, a „felsô tízezer” exkluzív világa –- 
olvasható Kolosi Tamás–Fábián Zoltán Vagyoneloszlás Magyarországon 
címû tanulmányában. A Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Nemzeti 
Bank makrostatisztikai adataiból viszonylag pontos képpel rendelkezünk a 
nemzeti vagyon nagyságáról és szerkezetérôl. A Credit Suisse vagyoni adat-
bankja és az Allianz globális vagyoni riportja ezeket az adatokat nemzetközi 
összehasonlításban is elemzi. Ebbôl kiderül, hogy 2015-ben Magyarországon az 
egy felnôttre (majd nyolcmillió felnôttel számolva, ami a háztartások számának 
durván a kétszerese) jutó vagyon 30796 dollár (körülbelül kilencmillió forint), 
amely 17533 dollár pénzbeli, 17155 dollár nem pénzbeli (fôként lakóingatlan) 
vagyonból és egy felnôttre vetítve mínusz 3893 dollár adósságból áll össze. Ez a 
háztartási vagyon elmarad például az Ausztriában mérttôl (196092 dollár), 
kevesebb a Portugáliában (73843 dollár) megfigyeltnél. Elmarad Szlovéniától 
(56406 dollár) és Csehországtól, de magasabb, mint Lengyelországban (24370 
dollár) és Szlovákiában (24062 dollár), de meghaladja a román (13295 dollár) és 
a szerb (6585 dollár) értéket. A háztartási vagyon mértéke tehát globálisan jól 
követi az egyes országok gazdagságát hagyományosan mérô bruttó hazai 
össztermék (GDP) adatokat, de robusztusabb annál. Magyarország esetében 
például igaz, hogy a GDP vonatkozásában 2015-re a szlovákok és a lengyelek 
megelôztek bennünket, de a háztartási vagyon nagyságát tekintve még mindig 
jobban állunk, mint ôk.

Egymillió dollár feletti vagyonnal tizenötmillió amerikai, csaknem kétszáze-
zer osztrák, negyvenkétezer lengyel, huszonhétezer cseh és tízezer magyar 
felnôtt rendelkezik. A magyar adatokat összefoglalva azt látjuk, hogy 44,4 
százalékuk tízezer dollár alatti, 50,6 százalékuk tízezer és százezer dollár közötti, 
4,9 százalékuk százezer és egymillió dollár közötti vagyonnal rendelkezik és egy 
ezrelékük tartozik az egymillió dollár feletti vagyonosok körébe. A Credit Suis-
se elemzôi szerint a globális középosztályhoz a vásárlóerô-paritáson ötvenezer 
és ötszázezer dollár (hét- és hetvenmillió forint) közötti vagyonnal rendelkezôk 
tartoznak. Ez Nyugat-Európában és az angolszász országokban a lakosság 
hatvan-hetven százaléka. A háztartási vagyon nemzetközi összehasonlításban 
viszonylag magas szintje Magyarországon elsôsorban a lakástulajdon magas 
arányából adódik. A tanulmány írói szerint ezért is fontos az Allianz elemzése a 
nettó (tehát adóssággal csökkentett) egy fôre jutó pénzügyi vagyonról. Ez 
Magyarországon 2014-ben 9178 euró volt, ami az ötvenhárom vizsgált országot 
tekintve nemcsak az Egyesült Államokétól (132 ezer euró), Japánétól (74 ezer 
euró) és a nyugat-európai átlagtól (54 ezer euró), hanem néhány volt szocialista 
országban (Szlovénia, Észtország, Csehország) mért átlagtól is elmarad. Ugyan-
akkor a többi volt szocialista, ma már EU-tagország, hat-nyolcezer eurós szint-
jét meghaladja, és durván tízszerese az oroszországi egy fôre jutó pénzügyi 
vagyonnak. Az átlagos vagyoni szint mellett nem árt azonban felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy az eltérô lakosságszám és az eltérô egyenlôtlenségek tovább 
színezik a képet.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a lakosság nettó pénzügyi vagyona 
2015 decemberében 32,5 ezer milliárd forint volt, és egy év alatt 13,9 százalékkal 
emelkedett.

A szerzôk rámutatnak, a magyar lakosság pénzügyi vagyonának durván fele 
vállalkozói vagyon (részvények, részesedések, befektetési jegyek) és a másik 
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fele a lakossági pénzügyi vagyonból tevôdik össze. A hazai privát bankokban 
kezelt vagyon 2015-ben a pénzügyi vagyon egészéhez hasonló mértékben, több 
mint tíz százalékkal gyarapodott 2014-hez képest. A háztartások 8,4 százaléka 
(345 ezer) rendelkezik a lakóingatlanán felül ingatlanvagyonnal, ennek össze-
sített értéke további négy-ötezermilliárd forintot tesz ki. A háztartások három 
százaléka számolt be egyéb ingóvagyonról, például nagy értékû jármûrôl, ék-
szerrôl, vagyontárgyról. Ezek becsült összege 501 milliárd forint.

Amikor a magánháztartások vagyonát szeretnénk felmérni, akkor a követ-
kezô fô elemeket kell számba venni: 1. lakóingatlan; 2. egyéb ingatlan; 3. jár-
mûvek; 4. egyéb ingóvagyon; 5. pénzügyi vagyon; 6. vállalkozói vagyon; 7. 
adósságok. A nettó vagyont úgy kapjuk meg, hogy az iménti felsorolás elsô hat 
elemének összegébôl kivonjuk a hetedik elem értékét. Szoros értelemben véve 
a vállalkozói vagyon a pénzügyi vagyon része, de a tanulmány készítôi elkü-
lönítették a kettôt egymástól. Kérdôíves felmérésekbôl csak igen hiányosan 
lehet megbecsülni a nettó lakossági vagyon összesített értékét, de kiegészítve a 
rendelkezésre álló makrostatisztikai adatokkal mikroszinten is elemezhetjük a 
lakosság vagyonalapú rétegzôdését.

Strasbourg visszaadja 
Magyarországnak a börtönpereket

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán meg fogják szüntetni azokat 
az ügyeket, amiket magyarországi fogvatartottak indítottak a börtönök túlzsú-
foltsága miatt. Egy új jogszabály miatt ugyanis a magyar rabok már magyar 
bírósághoz is fordulhatnak.

Meg fogják szüntetni a magyarországi börtönök túlzsúfoltságával kapcsola-
tos ügyeket az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB), miután olyan törvényt 
fogadott el az országgyûlés, amely lehetôvé teszi a nemzeti szintû jogorvoslatot 
--- közölte Trócsányi László igazságügyi miniszter, miután megbeszélést foly-
tatott Thorbjorn Jaglanddal, az Európa Tanács fôtitkárával október 25-én Stras-
bourgban.

A tárcavezetô a tárgyalást követôen azt közölte, hogy az elfogadott jogszabály 
nyomán a fogvatartási körülményeikkel elégedetlen elítéltek már hazai szinten 
is kaphatnak jogorvoslatot, nem kell a strasbourgi székhelyû bírósághoz for-
dulniuk.

Trócsányi elmondta, hogy a törvény nyomán mintegy hatszáz ügyet szüntet-
nek meg az emberi jogi bíróságon. “Ennek nagyon fontos költségvetési kihatása 
van” --- tette hozzá.

A miniszter az eljárások elhúzódásával kapcsolatban afelôl biztosította 
Thorbjorn Jaglandot, hogy az új büntetôeljárási kódex és a polgári perrend-
tartásról szóló törvény megszületésével ezt a kérdés is sikerülni fog megol-
dani.

A tárgyaláson szóba került a magyar alkotmánybíróság kérdése is, amelyrôl 
szólva Trócsányi hangsúlyozta, hogy a testület 2011 óta töretlen védelmezôje a 
magyar alkotmányosságnak”. Hozzátette, “az alkotmányjogi panasz intézménye 
beváltotta a hozzá fûzött reményeket”.

Népszerû  a bliccelés
Nagyjából tizenöt százalékkal emelkedett idén a pénzbehajtások száma, 

kilenc hónap alatt összesen 375 ezer eljárás indult. Az esetek kétharmadában a 
rezsicégek és a telefontársaságok terelték jogi útra nem fizetô adósaik ügyét, 
de szép számmal akadtak parkolási és bliccelési esetek, valamint volt példa 
céges elszámolási vitákra is. Az eljárások számának emelkedése a gazdaság 
fellendülésének jele is lehet.

A hitelezôk a korábbinál jóval többször kezdeményeztek hivatalos eljárást az 
idén adósaik ügyében –-- tudta meg a Magyar Idôk. A Magyar Országos Köz-
jegyzôi Kamara érdeklôdésünkre elkészítette a 2016-os kimutatását, melybôl 
kiderült: január eleje és szeptember vége között szinte pontosan 375 ezer pro-
cedúra vette kezdetét, vagyis a hitelezôk ennyi alkalommal kérték a követelés 
hatósági beszedésének megindításához szükséges dokumentum, az úgynevezett 
fizetési meghagyás kiállítását a közjegyzôktôl. Az érték majdnem tizenöt száza-
lékkal magasabb a múlt esztendô azonos idôszakában rögzített kérelemnél.

Az emelkedés lehetséges okai között a közjegyzôi kamara elnöke elôször az 
érvényesített követelések megoszlására tért ki. Tóth Ádám felidézte: az eljá-
rások nagyjából kétharmadát kezdeményezték a közmûcégek és a telekom-
munikációs társaságok, ami nem meglepô, hiszen az elmaradt díjak és a 
kifizetetlen telefonszámlák hosszú évek óta vezetik a pénzbehajtási listát. Ezek 
mellett bôven akadtak parkolási büntetések miatt indult procedúrák.

Manapság is sokan döntenek úgy: mivel indokolatlannak tartják, hogy a 
városok parkolódíjat szednek, ezért inkább nem fizetnek, s ha kell, bíróság elôtt 
védik meg álláspontjukat. A tömegközlekedésért sem fizet mindenki, a 
bliccelôk ügyei így gyakorta kötöttek ki a közjegyzôk elôtt. –-- A hitelkártya- és 
az áruhitel-tartozásokat érintô ügyek viszont igen ritkák voltak idén, ahogy a 
cégek közötti elszámolási vitákból sem volt túl sok –-- mondta Tóth Ádám.

Megjegyezte ugyanakkor: a pénzbehajtások számának emelkedése --– meg-
felelô gazdasági viszonyok között –-- a fellendülés jele is lehet. Követelés 
ugyanis csak akkor van, ha a cégek és a magánszemélyek szerzôdéseket kötnek, 
megrendeléseket adnak és kötelezettségeket vállalnak. Az ügyletek számának 
emelkedése pedig szükségképpen magával hozza a szerzôdésszegések számá-
nak emelkedését is. –-- Minden jel arra mutat, hogy a magyar gazdaság most 
ebben a helyzetben van –-- vélekedett az országos közjegyzôi kamara vezetôje.

Az idei adatsorban további lényeges elem, hogy a végrehajtók elé is több eset 
került, mint korábban. Ehhez tudni kell, hogy miután a közjegyzô kiállítja a 
fizetési meghagyást, az adós több megoldás közül választhat. Dönthet úgy, hogy 
kiegyenlíti tartozását, ekkor a folyamat abbamarad. Általában annak sincs külö-
nösebb akadálya, hogy az érintett egyezséget kössön hitelezôjével, s részletek-
ben vagy késôbbi idôpontban rója le adósságát, miként arra is van mód, hogy az 
adós bíróság elé vigye a tartozást. Ha azonban a jogorvoslathoz rendelkezésre 
álló idôszak az ügyfél ellenkezése, egyezségkötés vagy a hiányzó summa meg-
érkezése nélkül telik el, a hitelezô ismét a közjegyzôhöz fordulhat. 
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Fütyiológia
“Ha a médiumok tudósításai alapján 

megvonjuk az idei nemzeti ünneplés 
mérlegét, arra a megállapításra ju-
tunk, hogy az ünnephez méltó módon 
füttyögô és üvöltözô demokraták bé-
kés randalírozását durván megzavarta 
a lengyel elnök és a magyar miniszter-
elnök beszéde...

Egyébként pedig ne feledkezzünk 
meg arról a lényeges apróságról, hogy 
a füttyögés nem vélemény. Éppen el-
lenkezôleg: a vélemény hiánya. Sôt, 
pontosan az artikulált véleménynyil-
vánítás szabadságának a korlátozása a 
lényege. Aki arról panaszkodik, hogy 
nem engedték füttyögni, s ezzel meg-
sértették a legalapvetôbb szabadság-
jogait, az súlyos tévedésben van, 
ugyanis ô akarta megsérteni a többiek 
véleménynyilvánításhoz fûzôdô jogát. 
(A szabadságunk csak addig tart, amíg 
másokat nem korlátozunk.) Aki azzal a 
céllal megy egy tömegrendezvényre, 
hogy megzavarja, hogy másokat aka-
dályozzon az ünneplésben, megemlé-
kezésben, az provokál. Ne lepôdjék 
meg, ha ebben igyekeznek meggátolni, 
esetleg atrocitások is érik. Korlátozták 
a jogait? Aligha. Ugyanis Budapest 
számos más pontjára kérhet közte-
rület-foglalási engedélyt, ahol füttyög-
het kedvére, senki nem fogja akadá-
lyozni benne, sôt még rendôri biztosí-
tást is kérhet hozzá.”

Ugró Miklós,
(Magyar Nemzet)

MSZP:
Pancserforradalom

A szocialisták történelemszemlélete 
a rendszerváltás óta rengeteget fej-
lôdött 1956. október 23-ával kapcsolat-
ban. Az ellenforradalmat úgy nagyjá-
ból már elengedték, csak egyszer-
kétszer a Klubrádióban röppen fel a 
szó néhány régi elvtárs Szelestey 
Lajos vagy Bolgár György mûsorveze-
tôk szájából.

Az MSZP-sek a „kis októberi” idején 
általában ripsz-ropsz koszorúznak, 
méltatják egy kicsit a kommunista 
Nagy Imrét, majd sietve hazahúznak. 
Idônként azért bepróbálkoznak vala-
miféle átértékeléssel, mint az 50. év-
fordulón Hegyi Gyula akkori EP-kép-
viselô, hogy nem forradalom volt, csu-
pán felkelés, de inkább hallgatnak a 
témáról.

Most azonban egyikük elszólta ma-
gát. Komássy Ákos, egykori ifjú szoci-
alista, ma józsefvárosi MSZP-elnök a 
közelgô ünnep alkalmával a „pancser-
forradalom” kifejezést használta egy 
testületi ülésen. Hogy ki volt pancser 
56-ban, az nem derült ki. Talán Nagy 
Imre? Maléter? Vagy a pesti srácok 
voltak totál balekok?

A meglepôen újszerû történelmi 
látásmód még egy érettségi bizottságot 
is megdöbbentene, de a forradalom 
áldozatainak hozzátartozóit minden-
képpen.

Márpedig a megölt, kivégzett, meg-
hurcolt forradalmárokat nagyon nem 
illik sértegetni. Az egykori ifjú szocik 
idônként belegázolnak a hôsök emlé-
kezetébe. Komássy pancserpuccsozása 
elôtt, ha jól rémlik, Zuschlag János 
volt az, aki viccelôdött a holokauszt 
áldozatain.

Neki az akkor a karrierjébe került.

Szikszai Péter
(Magyar Idôk)



(Folytatás az 1. oldalról.)
Magyarok helyzete
Romániában 1918 óta alapjában vé-

ve változatlan, amennyiben nincs he-
lyük a román alkotmányban, amely 
szerint Románia nemzetállam. Van 
ugyan 19 nemzetiség a statisztika 
szerint, de gyakorlatilag Románia a 
románoké. Ezt az alaphelyzetet nem 
zavarta meg területének duplájára 
emelkedése se Erdély megszerzésé-
vel. A balkáni mononacionális szemlé-
let nem fog megváltozni. Ebben a 
szemléletben élte keserû életét Er-
dély magyarsága, váltakozva a tö-
meggyilkolástól a látszatautonómiáig. 

A kommunizmus bukását követŒen 
heves magyarülözésre került sor, ami 
azután fölengedett. Jelenleg a tapasz-
talat szerint a helyzet ismét a romlás 
jeleit mutatja. Ennek ma még nincs 
tapasztalati felméréssel igazolható  
oka, de félŒ, hogy a friss amerikai 
szövetség hátterrének biztonságában 
feléled újra a nagyromán homogen-
izálás programja. 

Ebben az írásban nem vállalkozunk 
a feltételezés vizsgálatára, csupán 
felsorolunk néhány olyan esetet, ami 
mostanában aggódásra ad okot.

Válogatás a hírek közül
Az Erdély Ma lap jelenti, hogy a 

román B1 Hírelevízió magyarellenes 
mósort ad.

Az október 2-i vasárnap esti mûsor-
ban Radu Banciu mûsorvezetŒ a 
magyarországi kvótanépszavazás kap-
csán arról értekezett, hogy a magyar 
is migránsnép, amelynek nincs mit 
keresnie Európában. „Orbán úr, tudja 
meg, hogy Romániának is jobb lenne 
magyarok nélkül” – idézte az MTI 
Banciut, aki így folytatta: „Az arabok 
Szíriában és Palesztinában, önök 
Magyarországon, mi itt, rendben?” A 
mûsorvezetŒ azt a nézetét is kifej-
tette, hogy a romániai magyarok „ha 
annyira magyarnak tartják magukat 
és annyira románellenesek, menjenek 
Magyarországra”.

Aztán, Orbán Viktor miniszterelnök 
egy rosszindulatú nem Európai veze-
tŒ, akinek nem itt volna a helye az 
Unión belül, mondta a hirhedt szer-
kesztö! „Tehát csakis, kivétel nélkül a 
magyar álláspont a helytelen az Unió-
ban – szögezte le mondókáját a be-
mondó.

*
Az utóbbi két évben nyolc magyar-

verésrŒl értesülhetett a nyilvánosság. 
Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredán 
gimnazistákat ért atrocitás, vagy 
gimnazisták között történt a konflik-
tus. 

Csíkszentsimonban egy magyar so-
rompóŒrt vertek meg civilben lévŒ 
román fegyŒrök, Csíkszentgyörgyön 
egy román rendŒr vert meg egy hely-
béli lakost. 

MagyarverésrŒl számoltak be még 
2005 márciusában Kolozsváron. 2006 
nyarán egy gyergyószentmiklósi disz-
kóban vertek meg fiatalokat csendŒ-
rök, szemtanúk szerint az erŒszakos-
kodók nem a helyi alakulat emberei 
voltak. 

Idén augusztusban a Szent Anna-
tónál történt egy rendŒri atrocitás. A 
szemtanúk szerint részeg rendŒrök 
bántalmaztak magyar motorosokat. A 
legutóbbi esetre a nyírábrányi határ-
átkelŒ, Érsemjén közelében került 
sor, két héttel az elŒbb említett rendŒ-
ri agresszió után.

A legkülönösebb és nyugtalanítóbb 
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verekedések a gimnazisták körében 
kialakuló agresszív összecsapások, 
ezeknek valóban lehet etnikai hátte-
rük, és feltételezhetŒ, hogy lehet 
olyan szubkulturális irányzat, amely 
ösztönzi ezeket a konfliktusokat.

Kántor Zoltán szerint úgy látszik, 
hogy az utóbbi idŒben állandósultak a 
magyarellenes megnyilvánulások Ro-
mániában.

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet ve-
zetŒje az M1 aktuális csatorna mûso-
rában elmondta: jövŒre választási év 
lesz Romániában és ilyenkor mindig 
kicsit intenzívebbek a magyarellenes 
megnyilvánulások. Ugyanakkor úgy 
látja, hogy az utóbbi idŒben állandó-
sultak a kedvezŒtlen megjegyzések: 
míg korábban talán félévente voltak 
a romániai magyarság számára ked-
vezŒtlenebb megnyilvánulások, most 
mintha havonta születne ilyen meg-
jegyzés, kijelentés román részrŒl.

Kántor Zoltán azt mondta, a két 
ország között, illetve a romániai ma-
gyarság és a román többség, az állam 
között kisebbségi kérdésekben fe-
szültségek vannak.

*
Magyar részrŒl a két ország közötti 

viszonyt ez meghatározza addig, míg 
az erdélyi magyar kisebbségi kérdést 
nem oldják meg megfelelŒ módon – 
fûzte hozzá.

Magyarországot revizionizmussal 
vádolni (...) a nevetségesség kate-
góriája” – fogalmazott Magyar Le-
vente, valószínleg belpolitikai okokkal 
magyarázható a vehemens reakció.

Magyar Levente, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium (KKM) államtit-
kára hivatalába kérette Victor Micula 
budapesti román nagykövetet.

A tárca közleménye szerint az 
államtitkár magyarázatot kért Victor 
Ponta román miniszterelnök egyes – 
a Romania TV esti adásában elhang-
zott – kijelentéseire, amelyekkel „Ma-
gyarországot elfogadhatatlan vádak-
kal illette”.

E vádak azt mutatják, hogy „a ro-
mán kormányfŒ újfent magyarellenes 
agitációval kívánja elfedni azt a bel-
politikai válságot, amelyet kormánya 
tagjainak sorozatos vád alá helyezése 
és elitélése okoz” – fogalmaztak.

*
Több mint két évtizeddel a rend-

szerváltás után Romániában az egysé-
ges nemzetállam eszméje dominálja 
a politikai elit gondolkodását.  

Továbbra sem beszélhetünk konszo- 
lidált pártrendszerrŒl, és – az európai 
uniós csatlakozás ellenére – a schen-
geni Œvezethez csatlakozás még várat 
magára. A magyarkérdés – habár 
javult a kilencvenes évek eleji álla-
pothoz képest – még mindig rendezet-
len, akár a kollektív jogokra, akár az 
autonómiára gondolunk, de a sort 
folytathatnánk a romániai magyarság 
régi sérelmeivel: az államilag támoga-
tott, önálló magyar egyetem hiányá-
val vagy a kisebbségi nyelvhasználat 
terén mutatkozó hiányosságokkal. 

A kisebbségi kérdés tekintetében a 
romániai magyarság belsŒ konflik-
tusai kiélezŒdtek, és kevés esély mu-
tatkozik arra, hogy az RMDSZ és 
magyar riválisai kiegyezzenek a 
közeljövŒben. Tény, hogy az RMDSZ 
meggyengült, de ez nem járt verseny-
társai jelentŒs megerŒsödésével. 

*
Gondoljunk csak a Brassóban nem-

rég megjelent „uram rasa ungure-
asca” vagyis „gyûlöljük a magyar 
fajt” tartalmú falfeliratokra, de közé-

Atlantizmus és Románia

jük sorolható a Szovátán szombaton 
lezajlott fasiszta rendezvény is, me-
lyen egész éjjel magyarellenes rig-
musokat üvöltöztek. A velünk szem-
ben túlzottan aktív karhatalmi szer-
vek viszont ilyenkor cinikus hallga-
tásba burkolóznak. Ráadásul mindez 
akkor történik, amikor a szomszédos 
Ukrajnában mesterségesen gerjesz-
tett etnikai konfliktusból kirobbant 
háború folyik, és Európa kultúráját 
elsöpréssel fenyegeti a ránk zúdított 
idegen áradat. 

Éppen ezért óhatatlanul feltevŒdik a 
kérdés, kinek az érdekeit szolgálják 
Románia jelenlegi vezetŒi, akik a 
megbékélésre és összefogásra irá-
nyuló erŒfeszítések helyett az ellen-
tétek kiélezésére, valamint gyûlölet-
szításra használják fel hatalmukat? 
Annyi bizonyos, nem a népét, amely a 
kormányzással megbízta Œket, de 
még az országét sem. 

Bedô Zoltán
[Forrás: hirmondo.ro]
*

Ismét magyarellenes rigmust skan-
dáltak egy romániai bajnoki mérkŒ-
zésen a CSU Nagyszeben kosárlab-
dacsapat szurkolói – írta kedden a 
Maszol.ro portál.

A Nagyszebenben játszott szombati 
mérkŒzésen a vendég U-BT Kolozs-
vár csatára, Török Rolland szabályta-
lankodott – a szebeni szurkolók meg-
ítélése szerint – sportszerûtlenül. Vá-
laszként a szebeni csapat vezérszur-
kolója a „Kifelé a magyarokkal az 
országból” szólamot kezdte skandálni, 
és ezt több százan átvették a zsúfolá-
sig telt sportcsarnokban.

Székely szabadság napja Vessen véget Bukarest a
magyarellenes kurzusnak!

Tôkés László, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke az 
elmúlt negyedszázad „önfeladó” poli-
tizálását bírálva az autonómia melletti 
következetes, megalkuvás nélküli ki-
állásra buzdította honfitársait a szé-
kely szabadság napjának csütörtöki 
marosvásárhelyi rendezvényén. 

„Székelyföld szabadságát éhezzük, 
szomjúhozzuk, és felemeljük érte sza-
vunkat, egy olyan helyzetben, mely-
ben nemhogy a jogainkat és autonó-
miánkat nem biztosítják, hanem még 
az értük való kiállás, politikai akarat-
nyilvánítás, a gyülekezés és szólás 
szabadságától is meg akarnak fosz-
tani bennünket” – fogalmazott az 
EMNT elnöke.

Nem vagyunk migránsok, tŒsgyö-
keres nép vagyunk – hangoztatta a 
szónok, igazat adva Kövér László 
házelnöknek abban, hogy nemcsak a 
szabad mozgáshoz, hanem a szülŒ-
földhöz való emberi jogot is biztosí-
tani kellene. Az EMNT elnöke szerint 
a románok és magyarok is kisebb-
ségbe juthatnak saját hazájukban, az 
európai nemzetek saját kontinensü-
kön, ha nem becsülik jobban a szülŒ-
földjüket.

TŒkés László „a magyarellenes kur-
zus garázdálkodásainak” beszünteté-
sére szólította fel a román kormányt, 
és egy román–magyar kerekasztal 
összehívását sürgette.

A határokat védelmezô
nép kér autonómiát
Szabolcs Attila fideszes ország-

gyûlési képviselŒ, a székely zászlót 
elsŒként kitûzŒ magyarországi önkor-
mányzat, Budafok-Tétény korábbi 
polgármestere úgy vélte, hogy a mig-
rációs nyomás alatt élŒ Európában 
hasznos lehet a székelység tapasztala-
ta.

„A kötelezŒ betelepítésbŒl láttak 
már az itt élŒk egyet s mást az elmúlt 
száz évben. A nyelvi elnyomásból, a 
kulturális kisemmizésbŒl pedig annyi 
tapasztalatuk van, hogy egyetemet 
nyithatnának. Persze nem magyar 
nyelven, mert az itt szinte lehetetlen” 
– jelentette ki a politikus. 

Szabolcs Attila azt is hangsúlyozta, 
hogy az a nép kéri Székelyföldön az 
autonómiát, amelyik ezer éven át 
védelmezte Európa határait.

Katalán és baszk támogatás 
Nyugat-Európából érkezett szóno-

kok is szóltak az összegyûlt tiltako-
zókhoz. Günther Dauwen, az Euró-
pai Szabad Szövetség (EFA) flamand 
nemzetiségû igazgatója kijelentette, 
nincs méltányos fejlŒdés, amíg min-
den döntést Bukarestben vagy Brüsz-
szelben hoznak. Nincs egyenlŒség, 
amíg Bukarest fenyegetésként tekint 
a székelyekre. A pártigazgató szerint 
Klaus Iohannis államfŒ, aki maga is 
egy nemzeti kisebbséghez tartozik, 
több megértéssel lehetne a székely 
követelések iránt. 

Nagy tapsot aratott Marc Gafarot 
i Monjó, a Katalán Demokratikus 
Konvergencia Párt külügyi kabinet 
vezetŒje, aki kijelentette: ha Kata-
lónia független állammá válik, nem 
fogja elfelejteni a székelységhez ha-

sonló, szabadságukért küzdŒ népeket. 
José Mari Etxebarria, a Baszk 

Nemzeti Párt képviselŒje többek 
között arról beszélt, hogy a népek 
békés együttéléséhez szükség van a 
bizalomra, és a bizalom megterem-
téséhez szükség van a tartós párbe-
szédre, a gesztusokra, és a bizalmat 
erŒsítŒ tettekre. 

A magyar pártok képviselôit
füttyszóval fogadták
Vegyes fogadtatásban volt részük a 

tömeg részérŒl az erdélyi magyar 
pártok vezetŒinek. Már TŒkés László 
utalt arra beszédében, hogy a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) Maros megyei vezetŒi beje-
lentésük szerint csak magánember-
ként vannak jelen, mert nem tartják 
olyan politikai rendezvénynek a szé-
kely szabadság napját, amelyre intéz-
ményes politikai választ kellene adni-
uk. A bejelentésre a tömeg fütty-
szóval válaszolt. 

Kifütyülték a tüntetŒk az RMDSZ-
szel szövetségben politizáló Magyar 
Polgári Párt (MPP) elnökét, Bíró 
Zsoltot is, aki megírt beszédét félre-
téve kijelentette: „ha a székely auto-
nómiát a megosztás eszközévé tesz-
szük, akkor az autonómia ügye biztos 
vesztésre van ítélve”.

Nagy tapsot aratott viszont Szilágyi 
Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) elnöke, aki kijelentette: az 
erdélyi magyarság és a székelység 
olyan országban akar élni, ahol egyik 
sem fél a másiktól, ahol a románok és 
magyarok együtt döntenek, és nem 
töltik „Bukarest feneketlen zsákjába” 
az adóikat, hogy Európa legdrágább 
autópályája épüljön belŒlük. 

„Tiszteletben tartjuk a románok 
nyelvét kultúráját, és ugyanezt vár-
juk mi is BukaresttŒl” – jelentette ki 
az EMNP elnöke, aki szerint a törté-
nelmi régiók újraélesztésével kell 
kialakítani Románia új közigazgatási 
régióit.

A székely vértanúk obeliszkje elŒtt 
adta át Izsák Balázs az SZNT által 
alapított Gábor Áron-díjat, amelyet 
idén Haáz Sándor zenepedagógus-
nak, a szentegyházi gyermekfilharmó-
nia alapítójának és vezetŒjének ítél-
tek oda. A pedagógus arra kérte a 
székelyeket, hogy minden nap énekel-
jenek, és menjenek el választani a 
június 5-i romániai önkormányzati 
választásokon.
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KívülállókHa ma egy magyar történész Nagyék 
sorsát Bárdossyékkal így kapcsolná 
össze, minden átkot a fejére zúdítaná-
nak...

Sok a kívülálló, az ’56-ot idegennek, 
távoli eseménynek tekintô ember or-
szágunkban. S a vita az egyre fur-
csább, egyre szomorúbbá váló narratí-
vákról csak az ötven-hatvan év felet-
tiek és a még idôsebbek, a seniorok 
dolga. S a fiatalok? Az áldozatkészség 
és a személyes kockázat, a vésztör-
vényszékek és a romantikus munkás-
ember biblikus víziói számukra egy 
értelmezhetetlen korszakhoz tartoz-
nak. Ironikus, hogy a fiatal nemzedék 
fejébe legutóbb Gyurcsány Ferenc 
verette bele azonosító jelvény nélküli 
rendôr cohorsaival tíz évvel ezelôtt 
azt, hogy milyen volt a Kádár-korszak 
indulása, amikor csehszlovák gumibo-
tokkal a pufajkások a fél országot vé-
gigverték. 

Félelmes pillanat volt. S még félelme-
tesebb, ahogy a rendszerváltoztatás 
után a formálódó politikai osztályok a 
tanári testületek liberális individualiz-
musára hagyták ötvenhat oktatását, és 
szemet hunytak a forradalom ötvene-
dik évfordulóján a nyílt erôszak fölött.

Pedig lett volna mit oktatni a magya-
rok októberérôl. Például azt, hogy öt-
venhat volt az utolsó klasszikus forra-
dalom, lévén, hogy a társadalom min-
den osztálya és rétege részt vett ben-
ne. Katonai értelemben is egy törté-
nelmi kort zárt le: utoljára gyôztek 
barikádharcosok reguláris hadoszlo-
pok ellen, úgy, mint ezt a francia for-
radalmak kapcsán okítjuk. S ott volt a 
tulajdon (marxi) forradalma is: az öne-
légült pártbürokrata kezébôl a mun-
kástanács kivette az állami tulajdon 
feletti rendelkezési jogot. A kisember-
nek is lehetnek csalóka vágyálmai: 
általa legyen ellenôrzött a nagyüzem, 
és mellette hadd virágozzanak a kis-
vállalkozások.

Nem véletlen, hogy Kádárék a mun-
kástanácsokat üldözték és törték meg 
a legkegyetlenebbül. Az ellenforra-
dal-már –-- s ezt az 1958-ban kivég-
zett Szilágyi József, a Nagy Imre-
per „elkülönített” vádlottja ki is 
mondta – Kádár volt. (S bár a szovjet 

birodalom delelôpontján vagyunk, a 
Vörös Hadsereg második támadása 
után Kádárék elsô röplapja még a for-
radalom jogosságáról beszél.) Borso-
dy István emigráns történész tollából 
1960-ban jelent meg A zsarnokság 
diadala. A könyv Közép-Európa törté-
netét tárgyalta a Nagy Háború végétôl 
az 1960. évi hidegháborús patthely-
zetig.

A magyar forradalmat taglaló rész-
ben Borsody kifejtette, hogy annak fô 
erejét az ipari munkásság és a népi 
származású friss értelmiség adta. Ezt 
a tényt –- állapította meg –-- csak vo-
nakodva vagy egyáltalán nem értették 
meg a Nyugat liberálisai, akik bal-
oldaliságukból fakadóan mindent az 
ország „reakciós” múltjából akartak 
levezetni. (De az ellenkezô, a reform-
kommunista vonal is problematikus 
szál: az ötvenhatos írószövetségben a 
nyugati szemtanú, Balog Bain szerint 
nagyobb izgalmat váltott ki Háy Gyula 
október 25-re tervezett színdarabja, 
mint a szegedi egyetemisták tizenhat 
pontja. Kérdésére, hogy nem csúszik-
e ki az írók kezébôl a forradalom, 
megnyugtatták, hogy szó sem lehet 
róla, és a színielôadásra két jegyet 
nyomtak a markába. Pedig másnap 
nem a reformkommunista, hanem az 
új, a népi értelmiség és a fiatal munkás 
lépett fel a vér áztatta történelmi 
színpadra.) Keserû tény, hogy a ma-
gyar önérzet mélypontján, ötven év 
múltán, a gyurcsányi években az euró-
pai értékekért elég visszafogottan ki-
álló parlamenti ellenzéknek is hasonló 
vádakkal, a reakciós múlt felidézésével 
kellett szembenéznie a nyugati média 
részérôl.

Hugh Seton Watson, az ifjabb, tisz-
tességesebb volt, mint a Nyugat balo-
sai. Apjától –- akinek nagy szerepe volt 
Közép-Európa és a történelmi Magyar-
ország feldarabolásában --– mondhatni 
örökölte a térség beható ismeretét: ré-
sze volt például a titói különút alakí-
tásában. Nagy Imre és társai kivégzése 
után, 1958 augusztusában az Encounter 
hasábjain Nagyék két alapvetô tévedé-

Meddig lehet ezt húzni?Kicsit hamis, kalmárkodó honvágy 
ez. Maradni is akar az ember a 
szerettei között, meg vágyakozik is a 
változásra...A legfurcsább érzés az a 
honvágy, amit az ember itthon érez. 
Nem valami másik otthon, haza iránti 
vágy ez, hiszen sehol olyan otthonosan, 
biztonságban, fesztelenül nem érez-
hetjük magunkat, mint a saját hazánk-
ban. Nem is olyasmi ez, mint amit 
Juhász Gyula érzett a sztyeppék iránt 
a beszûkült, majd zsugorított Magyar-
országon. Nem is elvágyódás, nem 
mehetnék. 

Nem is a szülôi ház, a gyermekkor 
varázsa. Inkább valami olyasmi, amit 
sokan éreztek már: hogy a jelenben 
élni nehéz, és bizonyos kortársaink 
között még nehezebb. Kicsit hamis, 
kalmárkodó honvágy ez. Maradni is 
akar az ember a szerettei között, 
megszokott környezetében, meg 
vágyakozik is a változásra. Az sem 
biztos, hogy szebbnek, jobbnak képzeli 
az országot ez a kósza álom. A leg-
furcsább, amikor tudjuk is, hogy 
szeretnek, megbecsülnek, és mégis! 
Csak nagyon kevés pillanat van az em-
ber életében, amikor maradéktalanul 
elégedett lehet. Elég, ha egyetlen van 
- az utolsó -, mert akkor valószínûleg a 
megszámlálhatatlan hasonlót észre 

sem vette. Ezért biztos, hogy az ember 
– még a mai felborzolt tollú idôkben is 
– megleli békéjét, ha eljô az idô.

Van úgy, hogy nekem is honvágyam 
van. S mivel a jövôt már nem ma-
gammal képzelem el - legfeljebb 
holnapig látok –, szívesen kalandozok 
a múltban. Nem mindig a nagy ta-
nulságok végett, nem a tudomány, a 
megvilágosodás igényével, csak mint 
egy kíváncsi gyerek, félrehúzni kicsit 
a súlyos függönyt, és az ablakból látni 
mosolyt, táncot, halált. Meglesni a 
múltat! A tudomány úgysem tudja ég-
tôl földig, tûztôl vízig, és fôleg ösz-
töntôl gondolatig megfejteni azt a 
pillanatot, amikor az utolsó matróz el-
hajózott.

Legfeljebb rekonstruálja, felidézi. A 
mûvészet talán. De mindig kimaradhat 
egy fontos részlet, sohasem tudhatunk 
minden mozgató erôrôl, gondolatról, 
érzésrôl, amely egy döntéshez, tetthez 
vagy éppen zsibbadt ernyedéshez ve-
zetett. Ehhez kell az empátia: ami va-
lami olyasmi, mint az itthoni honvágy. 
Érezni a tenger hullámait. Tudni, hogy 
magunk vagyunk az utolsó tenge-
részek ezen a tájon. Ebben az idôben, 

ezen az éjszakán, ezen a világon. 
Átálmodni magunkat a múltba, más 
korokba, jellemekbe, helyzetekbe. 
Nem kell keresni az igazságot, 
megfejteni a titkot: elég átélni.

Ilyen honvágy gyötör mostanában is. 
Hiányt jelez. Idô hiányát, szeretetét, 
erôét, célét, egészségét, barátét. 
Mindegyik egy csepp, de egy csepp 
víz is életet menthet és a hiánya lehet a 
végzet. Kinézek hát a csukott ablakon, 
és látom az örökké elszivárgó idô 
fátylán át a nem másolt múlt látszólag 
összefüggéstelen pillanatait. Furcsa 
forgatagot. A pesti Orfeumban va-
gyunk az elsô proletárdiktatúra alatt. 
A színpadon a kifestett zenész a vég-
telenségig húzza, húzza szét a tan-
góharmonikát. A feszültségtôl vibrál a 
levegô, az egyre magasabb hangok 
már fájnak. Valaki közbeszól:

- Meddig lehet ezt húzni?
Kun Béla közbeszól az egyik pá-

holyból:
- Higgye el, még sokáig!
A tanácsköztársaság akkor száz-

harminchárom napig tartott. Koestler 
is tudta, aki az anekdotát lejegyezte. 
De én hallottam azt a harmonikaszót! 

És elszörnyedve láttam, hogy késôbb a 
Bezerédy utcai lányiskolában „pú-
derrazzia” volt, és Szalai Lauránál 
találtak is púdert, aki a leleplezés után 
kiugrott az ablakon és meghalt. Talán 
a tenyerében szorította a szeren-
cseelefántját, amíg zuhant a har-
madikról. Az emberek álltak mereven 
a holtest körül.

Németország. Még 1933 elôtt. Lát-
hatóan már akkor készültek a há-
borúra. A katonai parádé, a díszmenet 
már kész. Füstfelhôvel takarják a 
parádé színhelyét a légitámadások 
ellen. Semmit sem ért. Csak 1942. 
május 31-én ezernegyvenhat angol 
bombázó támadása Köln ellen. 
Egyetlen napon. A füst a romos város-
ból kavarog az ég felé.

Budapesten, a pályaudvaron. Horthy 
Miklós kormányzó érkezik külföldrôl. 
Felnôtt fiai kézcsókkal köszönnek. 
Láttam. 

Elnökválasztás Németországban. 
Hindenburg tizennégyezer-hatszáz. 
Marx: tizenháromezer-hétszáz. Thell-
mann (kommunista) egymillió-kilen-
cszázezer. Ez a Marx nem az a bi-
zonyos Karl. A csaknem kétmillió 
kommunista a szakállas álpróféta szü-
leménye. Kun Béla is, meg az egy-
házak likvidálásának ötlete is. A vallás 

megbélyegzése, mint a „népek ópi-
uma”. Az már csak hab a tortán, hogy 
késôbb vita bontakozhatott ki arról, 
hogy mit is értett Karl Marx az 
ópiumon, gyógyszert vagy kábítószert. 
Szerintem az is kérdés, hogy melyik 
formájában vette magához, mert 
kismértékben gyógyszer, nagymér-
tékben méreg. A marxizmus alattomos 
kábítószer volt, százmilliók pusztultak 
bele. Jobb lett volna mindenkinek, ha 
Marx inkább maga lebeg egy 
ópiumbarlangban, mintsem, hogy a 
kommunizmus vágyképét lebegtesse 
meg a szálló idôben. Akkor talán az 
Orfeumban sem teszik fel a kérdést:

- Meddig lehet ezt húzni?
Honvágy itthon? 
Mesék. Menedékek. Furcsa érzések. 

Toporgás, ágaskodás, visszanézés. Né-
ha kell. Boldog honvágy ez. Azt jelenti, 
hogy jól érezzük magunkat itthon, 
csak minden húr túlfeszülhet, sírhat, s 
tudjuk: a jelen legfeljebb „még” élet. 
Az életet megrabló akarnok ellentétek 
ûznek régmúlt varázsviharokba. 

De holnap örülünk majd, hogy itt ver 
a szívünk a Jelenben.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

sérôl beszélt, ami megpecsételte sor-
sukat. Az egyik, hogy letértek a szovjet 
vezetés alapdogmájának helyi értel-
mezésében az 1917 és a Szovjetunió 
kitûzte forradalmi útról, s így moszk-
vai szemmel objektíven „ellenforradal-
márok, fasiszták, reakciósok, árulók” 
lettek. A másik –- amit ma Nagy Imre 
utolsó rádióbeszédébôl a médiában 
nap mint nap hallunk –-- a „csapataink 
harcban állnak” kitétel.

A szovjet doktrína szerint kétfajta 
háború van, a jogos és a jogtalan –- így 
Watson –-, jogos és igazságos pedig az, 
amit a Szovjetunió vagy valamelyik 
szövetségese folytat a nemzetközi pro-
letariátus érdekeinek és a nemzeti 
függetlenség követelményeinek meg-
felelôen. A grúz vagy üzbegisztáni 
függetlenségi mozgalmak viszont el-
lenforradalmak, a Szovjetunió elleni 
harc pedig egyenesen az emberiség 
ellen folytatott háború.

„Mindazok, akik háborút folytattak a 
Szovjetunió ellen és szovjet fogságba 
estek, életükkel fizettek ezért. Bár-
dossy László és Ion Antonescu a 
polgári erkölcs értelmében nem volt 
háborús bûnös, de Moszkva ragaszko-
dott kivégzéséhez. Sok magyar és ro-
mán fôtiszt, akinek egyetlen bûne az 
volt, hogy harcolt a szovjet hadsereg 
ellen, ugyanerre a sorsra jutott. Logi-
kus volt, hogy Nagyra és Maléterre 
ugyanezt az elvet alkalmazzák” -– 
szögezte le Watson. 

Ha ma egy magyar történész Nagyék 
sorsát Bárdossyékkal így kapcsolná 
össze, a bûnösségünket újra és újra a 
fejünkre olvasó honi liberális és balos 
szekták minden átkát a fejére zúdí-
tanák. Pedig nem ártana kibeszéletlen 
történelmünk kapcsán a Gyûjtô kis-
fogházának mártírjai után a Markó 
utcai Népbírósági Börtön foglyairól is 
szót ejteni. Történészek és kívülállók 
füttykoncertjében beszélni a magyar 
jellem mikéntjérôl, miértjérôl és a 
bûnbeesésrôl.

Tamáska Péter
(Magyar Hírlap)

Juhászné Bérces Anikó

Hazám, Te mindenem
 Ahol bárányfelhô táncot lejt az égen,
Gólyamadár sétál vadvirágos réten,
Puli büszkén terel széjjelszéledt nyájat,
Ez jelenti nekem édes, szép hazámat.

Hol a mindennapok anyanyelven szólnak,
Érzem árnyalatát a kimondott szónak,
Magyar nóta zengi örömöm, s bánatom,-
Ha az élet gondját viszem a hátamon.

Négy évszak varázsol körforgásban csodát, 
Ihatjuk Tokajnak manna ízû borát,
Gyógynövény, termálvíz gondoskodik rólunk,
Nem lelhetünk szebbet, itt van az otthonunk.  

Hol ôseim teste eggyé vált a földdel,
Én állok fölötte alázattal, könnyel,
S viszem tovább álmuk, megvalósulásig,
Nagy Magyarországunk feltámadásáig.

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.
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A szlovén és horvát állami vezetés 
részvételével a maribori emlékteme-
tôben közös emlékhelyre helyezték 
csütörtökön a titóista partizánok által 
több mint hetven éve lemészárolt, a 
Huda Jama-i tömegsírból exhumált 
civilek maradványait --– közölte a 
szlovén közszolgálati rádió.
Borut Pahor szlovén államfô az 

emléktemetôben mondott beszédében 
úgy fogalmazott: „Racionális emberi 
és állami kötelességünk, hogy civilizál-
tan eltemessük a háború áldozatait. 
Ezzel nem a múltunkat, hanem a jö-
vônket változtatjuk meg.”

A 778 áldozat közül 100 horvát nem-
zetiségû volt. A temetésen és megem-
lékezésen Kolinda Grabar-Kitaro-
vic horvát államfô, Andrej Plenkovic 
horvát miniszterelnök, Bozo Petrov 
horvát házelnök, továbbá a zágrábi 
kormány több tagja is részt vett.

A szlovén kormány nemrég 800 ezer 
eurót különített el arra, hogy a közel 
3000 áldozatot –-- akiket a partizánok a 
második világháború befejezése után 
néhány hét leforgása alatt végeztek ki 
–-- exhumálják és áthelyezzék egy kö-
zös emlékhelyre.

A Celje melletti Huda Jama település 
elhagyott bányájában 2009-ben buk-
kantak rá 432 mumifikálódott holtest-
re. Történészek szerint a szomszédos 
barlangokban további 2200-2500 áldo-
zat lehet még. Az áldozatokat –-- akik 
között nôk és gyerekek is voltak --– 
teherautókkal vitték a bányába, ahol 
kivégezték ôket.

A vesztôhely felfedezése megrázta a 
szlovén társadalmat, annak ellenére 
hogy az országban sokan feltételezték 
a létezését. A Huda Jama-i mészárlás 
miatt soha senki ellen nem indítottak 
eljárást Szlovéniában, még az ország 
1991-es függetlenné válása után sem.

A partizánok 1945 májusában az 
ausztriai Bleiburg közelében, a szlové-
niai Kocevski Rog mellett és a mari-
bori úton alig néhány nap alatt tízezre-
ket végeztek ki, közvetlenül a második 
világháború befejezése utáni legna-
gyobb tömegmészárlást hajtva végre 
ezzel Európában.

* * *
Közzétette az osztrák belügyminisz-

térium, hogy a bécsi szövetségi kor-
mány milyen közmunka végzését ten-
né lehetôvé a menedékkérôk számára.

A Der Standard címû osztrák lap által 
közölt listán az állam, a tartomány 
vagy a települések közfeladatait érintô 
32 féle munkát sorolnak fel. A mene-
dékkérôk így a közigazgatásban má-
solási, futár- vagy tolmácsolási fela-
datokat láthatnának el, összeállíthatnak 
Excel-táblát, sportesemények vagy 
bolhapiacok rendezésében segédkez-
hetnek. Végezhetnek továbbá utcasep-
rést, hóeltakarítást, idôsgondozást, ki-
segítô munkálatokat könyvtárakban, 
uszodákban vagy akár kórházakban. A 
most felsorolt szociális feladatok köz-
érdekû, egyszeri alkalommal vagy 
ideiglenesen végzendô munkák, ame-
lyek a tervek szerint “nem veszélyez-
tethetik és nem pótolhatják a már 
meglévô munkahelyeket”. 16 évesnél 
fiatalabbak nem végezhetnek közmun-
kát, és a menedékkérôk a munkavi-
szony idejére balesetbiztosítást is 
kapnak majd.

Az osztrák települések érdekvédelmi 
szövetsége, az ellenzéki Team Stro-
nach párt, valamint a Zöldek pártjának 
integrációért felelôs vezetôje, Alev 
Korun üdvözölte a listát. Korun sze-
rint így megelôzhetô, hogy a menedék-
kérôk hónapokon át tétlenül várakoz-
zanak, s elejét lehet venni az ebbôl 
fakadó pszichológiai problémáknak is. 
Ausztriában átlagosan mintegy nyolc 
hónapig tart a menedékkérelmek elbí-
rálása.

A kormány hónapon át dolgozott a 
listán. A pénzügyi, a belügyi és a szoci-
ális tárca által összeállított listát a kor-
mány már jóváhagyta, a tartományok 
és a települések azonnal alkalmazhat-
ják.

A román hatóságok arra panaszkod-
nak, hogy a Románia és Szerbia között 
létezô kétoldalú egyezmény ellenére 
Belgrád nem fogadja vissza a szerb-
román határt illegálisan átlépô mig-
ránsokat ---- adta hírül a román média. 
A Bursa címû hírportál a Digi 24 hír-
televízióra hivatkozva számolt be ar-
ról, hogy a menekültkérdés feszült-
séget okoz Bukarest és Belgrád között. 
A két ország kétoldalú egyezményt írt 

alá, amelynek értelmében a Szerbiából 
érkezô, zöldhatáron átlépô embereket 
Románia visszaadja Szerbiának. A ro-
mán határrendôrök viszont arra pa-
naszkodnak, hogy az idén elfogott 
migránsok zömét Belgrád nem volt 
hajlandó visszafogadni.
Alexandra Popescu, a határrendôr-

ség szóvivôje elmondta, az illegális 
határátlépésen idén tetten ért mintegy 
300 személy közül több mint 200 visz-
szafogadását elutasította Szerbia. A 
román hatóságok szerint Románia az 
egyezménynek megfelelôen elküldte 
az illegális határátlépést bizonyító ira-
tokat, ennek ellenére elutasító választ 
kapott. A szerb hatóságok arra hivat-
koztak, hogy ezekben az esetekben 
nem teljesültek a megállapodás által 
elôírt feltételek --- magyarázta a szó-
vivô. A mintegy 300 bevándorló Szí-
riából, Irakból és Afganisztánból ér-
kezett. A román hatóságok egyelôre 
zárt menekülttáborokban helyezték el 
ôket.

* * *
Az olasz kormány megvétóz minden 

olyan európai költségvetést, amely a 
tagállamok között nem osztja meg 
egyenlôen a terheket és elônyöket --- 
jelentette ki egy rádióinterjúban Mat-
teo Renzi olasz miniszterelnök, vi-
szontválaszt adva magyar 
kollégájának, Orbán Viktornak.

Matteo Renzi az olasz radikális párt 
rádiócsatornájának nyilatkozva úgy 
fogalmazott: “olyat mondtam, ami 
nem tette boldoggá Orbánt: az EU 
vagy tudomásul veszi azokat az intéz-
kedéseket, amelyeket az EU maga 
aláírt, tehát Magyarország is elkezdi 
magára vállalni a migránsokat, vagy ... 
az olasz miniszterelnök hivatalosan 
bejelenti, hogy megvétóz minden költ-
ségvetést, amely nem ugyanúgy osztja 
meg a terheket és az elônyöket”. Hoz-
zátette: Orbán Viktor nem látja pont-
osan Olaszország helyzetét, mivel az 
olasz államadósság nem nô, hanem 
csökken, és nem igaz, hogy Olaszor-
szág nehéz helyzetben van vagy ide-
ges lenne.

Az olasz kormányfô ezzel viszontvá-
laszt adott magyar kollégájának, aki a 
Kossuth Rádió 180 perc címû mûsorá-
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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

1956 pogrom 
volt?

Már régen nem titok, hogy az 1956-os 
forradalom eseményeit Moszkvában 
nem úgy értékelik mint Budapesten.

1993-ban oroszul, 1997 angol nyelven 
is, Grigorij Krivosev vezérezredes 
szerkesztôségével megjelent egy 
könyv, ami a történelmet orosz szem-
mel vizsgálta. A könyv címe: „Soviet 
casualties and combat losses in the 
twentieth century” azaz Szovjet hábo-
rús veszteségek a huszadik század-
ban.

A könyv a magyarországi 1956-os 
eseményekkel számadatokkal együtt 
kb. fél oldallal foglalkozik. Ez szerint 
1956-ban egy fegyveres felkelés volt a 
szocializmust ellenzô erôk által. Ennek 
szervezôi kihasználták a Magyar Dol-
gozók Pártja vezetôségének durva hi-
báit és törvénytelen cselekedeteit. Eb-
ben a bonyolult helyzetben 1956. no-
vember 4-én egy forradalmi munkás-
paraszt kormány alakult amely a 
Szovjetuniótól kért segítséget. A Var-
sói Szövetség szabályai szerint ezzel a 

segítséggel sikerült leverni ezt a kor-
mány ellenes felkelést.

Itt lehetne ezt a hamis „történelmet” 
elemezni, de itt a szovjet álláspont vi-
lágos: ô szerintük nem szegték meg a 
nemzetközi jogot azzal hogy egy or-
szág belügyeibe durván beavatkoztak 
a „szocializmus” --- érts a magyar 
hazára kényszerített bolsevizmus --- 
megvédése érdekében. Szó sincs a 
Nagy Imre kormányról, a Kádár 
putchról, a Maléter küldöttség letar-
tóztatásáról az Ávós sortüzekrôl Pes-
ten és vidéken.

1993 óta sokat fejlôdött” az orosz 
„történelem tudomány” mert azóta 
megjelennek a nyugati hatalmak, a 
CIA és még a nácik is. Alig néhány 
napja az orosz állami tévében meg-
gyalázták 1956 emklékét, amikor egy 
vasárnapi tévé mûsorban azt állították, 
hogy nyugati vagyis, amerikai hatal-
mak álltak a forradalom mögött. Ezen 
kívül olyan hazúgságokat állítottak 
tényként, hogy a forradalmárok töme-
gével nácikat engedtek ki a börtönök-
bôl.

Ezért aztán a Külgazdasági és Kü-
lügyminisztériumba kérették Oroszor-

szág budapesti nagykövetét írta közle-
ményben a minisztérium. A találkozón 
a tárca „világossá fogja tenni, senkitôl 
sem viseljük el, hogy megalázó módon 
beszéljen az 1956-os forradalomról és 
a forradalom hôseirôl”.

Az orosz tévé összeállításában --- irja 
a Magyar Nemzet- pogromnak nevez-
ték az 1956-os eseményeket. A mûsor-
ban megszólalt Havas Szófia MSZP-s 
szoci politikus is és kijelentette, hogy 
az orosz tévé értesülései helyt állók.
Ungár Péter az LMP elnökségi tagja 

szerint megengedhetetlen, hogy a 
Szovjetunió utódállama, szellemi örö-
köse Oroszország hazugságokkal 
nocskolja be az ellene vívott 1956-os 
forradalmat. A „Kettôs Mérce“ blog 
arra is emlékeztet, hogy tavaly amikor 
az 1968-as prágai tavasz leverésérôl 
állították azt az orosz tévében, hogy a 
NATO agressziója elleni védekezés 
volt, a cseh külügyminiszter behívatta 
az orosz nagykövetet.

 GLORIA VICTIS 1956
HAZÁDNAK RENDÜLETLE-

NÜL LÉGY HIVE ÓH MAGYAR!
Kroyherr Frigyes
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ban reagált Renzi korábbi kijelentése-
ire. Orbán Viktor azt mondta: az olasz 
politika nehéz terep, Olaszországnak 
költségvetési gondjai is vannak, és 
“jön a nyakukba a rengeteg migráns”, 
tehát az olasz miniszterelnöknek “jó 
oka van arra, hogy ideges legyen”. Ám 
“a sok megértés és együttérzés sem 
változtat azon a tényen”, hogy Olasz-
országnak kötelessége lenne betartani 
a schengeni szerzôdést, de ezt nem te-
szik meg, pedig a feladat, bár nehéz, 
nem lehetetlen --- fûzte hozzá. Orbán 
Viktor ugyanakkor azt is megjegyezte, 
hogy Európa nem adja meg a kellô se-
gítséget Olaszországnak.

Matteo Renzinek korábban Szijjártó
Péter külügyminiszter is válaszolt, ki-
jelentve, hogy Renzi a közös szabályo-
kat betartó közép-európai országokat 
támadja, miközben Olaszország nem 
teljesíti a kötelezettségeket, amelyek a 
schengeni tagságából adódnak. Ha be-
tartaná a közös szabályokat, jóval ki-
sebb bevándorlási nyomás hárulna az 
Európai Unióra. Erre Paolo Gentiloni 
olasz külügyminiszter Twitter-fiókján 
reagált, leszögezve, hogy “falakkal és 
népszavazással” Magyarország sértet-
te meg a migráció európai szabályait, 
“Magyarország most legalább ne lec-
kéztesse Olaszországot”.

A Róma és Budapest közötti vitát 
kommentálva, Roberto Calderoli, az 
Északi Liga olasz jobboldali ellenzéki 
párt tagja, a római szenátus alelnöke 
kijelentette, hogy a magyar külügymi-
niszternek van igaza, Olaszország nem 
teljesíti kötelességét, amikor nem biz-
tosítja határainak védelmét, és így a 
migrációval terheli egész Európát. 
Calderoli hangsúlyozta, hogy Spanyol-
országgal ellentétben Olaszország vízi 
járôrözéssel nem ellenôrzi saját tenge-
rét, és nem fordítja vissza az illegális 
bevándorlókat. “Ez az egyetlen lehet-
séges megoldás, amelyet a többi euró-
pai ország elvár tôlünk, nem a min-
denki elôtt nyitott kapuk politikája 
...”--- hangsúlyozta Roberto Calderoli.

Hozzátette, az olasz kormány hibázik, 
amikor szabályokat és jogokat sértve 
szállodákat vagy magántulajdont fog-
lal le, hogy itt migránsokat helyezzen 
el. Calderoli kijelentette: ha Olaszor-
szág fel akarja emelni a szavát Euró-
pában, elôször kezdje el tiszteletben 
tartani a szabályokat belföldön éppúgy 
mint közösségi szinten.

Visszautasította Robert Fico, az Eu-

rópai Unió soros elnökségét ellátó 
Szlovákia miniszterelnöke Matteo 
Renzi olasz kormányfô fenyegetését, 
hogy Olaszország megvétózza az EU 
költségvetését, ha a kelet-európai tag-
államok nem segítenek a migránsok 
befogadásában. “Fel kell hívni minden-
ki figyelmét --- Renzi miniszterelnök 
úrét is --- arra, hogy az elosztásra szánt 
160 ezer migráns közül csak párat 
osztottak szét, és ezért nem Szlovákia, 
Csehország, Magyarország vagy né-
hány más ország a felelôs” --- idézte a 
TASR szlovák közszolgálati hírügynök-
ség Robert Fico szavait, aki megismé-
telte azt a korábban többször hangoz-
tatott nézetét is, hogy a migránsok 
újraelosztását célzó kvóták “politikai-
lag halottak.”

A szlovák kormányfô rámutatott: a 
további kvótajavaslatoknak és szank-
cióknak sincs támogatottságuk. Hang-
súlyozta: soha nem fog visszaélni or-
szága uniós elnökségével olyan célra, 
hogy saját nézeteit és prioritásait meg-
valósítsa, ugyanakkor látni kell, hogy a 
kötelezô kvóták elképzelése csôdöt 
mondott, és a szlovák elnökség fela-
data, hogy kompromisszumos megol-
dást találjon. Ez a kompromisszum 
pedig nem indulhat ki a többség dik-
tátumából, hanem csak olyan szolida-
ritásból, amely Szlovákia és más tagál-
lamok nemzeti sajátságainak is 
megfelel --- szögezte le Robert Fico. A 
szlovák kormányfô ezzel vélhetôen 
arra az “alternatív javaslatra” utalt, 
amelyrôl --- részletek ismertetése nél-
kül --- beszélt a pozsonyi parlamentben, 
s amelyet Szlovákia a decemberi eu-
rópai uniós csúcstalálkozón akar be-
mutatni. A javaslat arra vonatkozna, 
hogy mit tegyen az EU a területén 
tartózkodó migránsokkal.

Pierre Moscovici, az EU gazdasági 
és pénzügyekért felelôs biztosa is rea-
gált Renzi kijelentésére. A pozsonyi 
Tatra Summit gazdasági konferencián 
tartózkodó biztos újságírói kérdésre 
válaszolva azt mondta: meggyôzôdése, 
hogy találnak megoldást az uniós költ-
ségvetés elfogadására. Hasonlóan vé-
lekedett Peter Kazimír szlovák pénz-
ügyminiszter is, aki kijelentette, nem 
tart attól, hogy az olasz félnél nem ta-
lálnak “racionális partnereket”.

* * *
A NATO felajánlotta logisztikai támo-

gatását és információkkal segíti az 

Európai Uniónak a Földközi-tenger 
középsô medencéjében az embercsem-
pész-hálózatok felderítésére és felszá-
molására indított, Sophia fedônevû 
haditengerészeti mûveletét --- jelentet-
te be Jens Stoltenberg NATO-fôtitkár 
a katonai szövetség védelmi miniszte-
reinek kétnapos tárgyalását követôen 
Brüsszelben.

Stoltenberg elmondta, a NATO hajói 
és repülôgépei két héten belül megér-
keznek a Földközi-tenger érintett me-
dencéjébe. A katonai szövetség és az 
Európai Unió együttmûködése sosem 
volt ennyire szoros. Az együttmûködés 
nagyban hozzájárul az Európai Unió 
külsô és belsô biztonságához, amely 
erôsebb Európát, ezáltal erôsebb 
NATO-t jelent --- mondta. A tanácsko-
zás nagyban hozzájárult az esetleges 
párhuzamos intézkedések és tevékeny-
ségek elkerüléséhez a hatékonyabb 
fellépés érdekében --- tette hozzá a 
fôtitkár.

Újságírói kérdésre válaszolva el-
mondta, a NATO számára nagyon 
hangsúlyos az iraki szerepvállalás. Az 
észak-atlanti szövetség felderítéseket 
végez, valamint légifelvételek és 
egyéb információk átadásával segíti 
az Iszlám Állam nevû terrorszervezet 
ellen vezetett koalíciós erôk munkáját. 
A tagországok némelyike már az ülé-
sen bejelentette, hogy légi, szárazföldi 
és tengeri csapatokkal is kész hozzájá-
rulni a NATO erôfeszítéseihez --- tette 
hozzá. Elmondta továbbá, hogy döntés 
született arról is, hogy a katonai szö-
vetség kiképzô és képességfejlesztô 
tevékenységet kezd Irakban.

Jens Stoltenberg elmondta azt is, 
hogy a júliusi varsói NATO-csúcstalál-
kozón hozott döntések végrehajtásával 
kapcsolatban a katonai szövetség tag-
államai megegyeztek a kanadai, ame-
rikai, német és a brit haderô vezeté-
sével abban, hogy 2017 tavaszán 
megerôsítik a NATO baltikumi és len-
gyelországi jelenlétét. A fôtitkár aggo-
dalmát fejezte ki Moszkva gyakran 
kiszámíthatatlan katonai tevékenysége 
miatt. Elmondta, Oroszország nyugati 
határainak közelében be nem jelentett 
hadgyakorlatokat tart és haditechnikát 
mozgat nemzetközi megfigyelôk jelen-
léte nélkül. Moszkva tevékenységére a 
NATO “megfontolt és felelôs módon 
válaszol” --- hangsúlyozta a fôtitkár.

A katonai szövetség tájékoztatása 
szerint Lettországba kanadai vezetés 
mellett Albánia, Olaszország, Lengyel-
ország küld katonákat. Litvániába pe-
dig német vezetés mellett Belgium, 
Horvátország, Franciaország, Hollan-
dia, Norvégia és Luxemburg. Észtor-
szágban brit vezetés mellett dán és 
francia katonák vesznek részt a mûve-
letben. Lengyelországban amerikai 
vezetés mellett Románia és a Nagy-

Britannia egységei lesznek jelen.
A NATO fôtitkára hangsúlyozta, a 

nemzetközi jelenlét félreérthetetlen 
üzenetet hordoz: egy NATO-tagország 
megtámadása minden tagállam meg-
támadását jelenti. Hozzátette, a szö-
vetség azt teszi, amit mond, betartja 
ígéreteit. A NATO minden összeütkö-
zést kerülni szeretne, ezért --- és a 
feszültség fokozódása miatt --- a kato-
nai szövetség még fontosabbnak tart-
ja, hogy a lehetô leghamarabb nagy-
követi szinten folytathassa a 
párbeszédet Oroszországgal.

* * *
A NATO védelmi miniszterei meg-

állapodtak abban, hogy a katonai szö-
vetség zászlóaljakat telepít 2017-ben a 
Baltikumba és Lengyelországba --- 
mondta Vargha Tamás, a Honvédel-
mi Minisztérium parlamenti állam-
titkára. Vargha Tamás elmondta, a 
kanadai, amerikai, német és a brit 
haderô vezetésével létrejövô észak-
keletei megerôsített jelenlét mûveletei 
mellett Magyarország a visegrádi or-
szágok felajánlása keretében egy szá-
zaddal vesz részt. Magyarország ki-
képzési feladatokat fog ellátni 
Észtországban három hónapon ke-
resztül 2017-ben. Vargha Tamás azt is 
elmondta, hogy az észak-keleti mege-
rôsített jelenlét mellett nagyon hang-
súlyos az iraki szerepvállalás, Magyar-
ország az iraki tevékenységben 150 
fôs missziójával vesz részt. Vargha 
Tamás elmondta, novemberben meg-
kezdi mûködését a NATO-erôket in-

tegráló parancsnoki központ Székesfe-
hérváron.

* * *
Dusik Gábor szlovákiai magyar ze-

neszerzô II. János Pál pápáról szóló 
musicaljét mutatja be novemberben a 
nyitrai Andrej Bagar Színház.

A lengyel származású, 2014-ben 
szentté avatott Karol Wojtyla életérôl 
szóló, Povolánie pápez (Hivatása: pá-
pa) címû darab ôsbemutatóját novem-
ber 11-én tartják.

A librettót Daniel Hevier, a fôleg 
gyermek- és ifjúsági könyveirôl is-
mert szerzô írta. A darabot a lengyel 
Jerzy Jan Polonski rendezi.

Az alkotók szándéka szerint az új da-
rab igyekszik valósághûen megragadni 
a pápa életének fontos vonásait, “az 
emberi oldalát”, a mû kulcsjelenete az 
egyházfô halálát ábrázolja.

A pápát játszó Jan Gallovic elmond-
ta, hogy annak idején személyesen is 
találkozott II. János Pállal nyitrai lá-
togatásakor. Mint felidézte: az ebbôl 
merített “energia és érzelmi töltés” 
most is sok támogatást nyújtott neki a 
felkészülésben. Játékával “egy olyan 
igazi személyiséget akar ábrázolni, aki 
egyik évezredbôl a másikba vezette át 
az egyházat és a kereszténységet” --- 
fûzte hozzá.

Dusik Gábor korábban Assisi Szent 
Ferencrôl és Marie Antoinette-rôl, 
valamint Henryk Sienkiewicz Quo 
Vadis címû regényébôl is készített 
musicalt, de az Eurovíziós Dalfesztivál 
számára is írt dalokat.

MIKES KELEMEN PROGRAM 

MELBOURNEBEN
2016. októberétôl a melbourne-i Magyar Központ könyvtárában, a 

tavalyi helyszínen folytatódik a Mikes Kelemen Program könyv- és 
dokumentumgyûjtô akciója, ahol szeretettel várjuk a magyarországi 
tudományos közgyûjtemények számára felajánlott anyagokat.
A Mikes Kelemen Program célja a régi könyvek, újságok, plakátok, 

térképek, programfüzetek, személyes iratok, kéziratok, okmányok, 
fényképek, kép- és hangfelvételek valamint az ausztráliai magyarság 
érdemes személyiségei írott hagyatékának tudományos célú össze-
gyûjtése, megôrzése és elérhetôvé tétele az utókor számára.
A gyûjtés helyszíne: Hungarian Community Center, 760 Boronia Road, 

Wantirna VIC 3152 – Library
 A gyûjtôpont minden pénteken délután 1-tôl 3-ig  - és minden második 

kedden 10-tôl 1 óráig tart nyitva, a felajánlott anyagot lehetôség szerint 
kérem dobozba rendezve átadni. Bármilyen kérdés esetén örömmel 
állok rendelkezésre!

Jánovszki Tamás
Mikes Kelemen Program

mkp.2016.melbourne@gmail.com , telefon: 422 561-360

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006



Hol született, hol végezte iskolát? 
Megtudhatnám személyi adatait?

Nagyszalontán születtem 1969-ben, 
47 éves vagyok. A gimnáziumi érettsé-
givel bezárólag az iskoláimat is ott vé-
geztem.

Hogyan született meg Önben az elha-
tározás, hogy fogorvos lesz és hol vé-
gezte el az egyetemet?

Temesváron, 1993-ban kaptam kéz-
hez a diplomámat. Az elhatározásom, 
hogy fogorvos leszek több meglátásból 
tevôdik össze. Mindenképp egyetemet 
végzett személy akartam lenni, mert 
láttam, hogy a tanárok, orvosok, ügy-
védek milyen tiszteletnek örvendtek, 
tehát más elbírálás alá estek a tanul-
tabb emberek és ez nagyon teszett 
nekem, mint gyereknek. Azonkívül 
kicsiként elég rossz fogaim voltak, így 
édesanyámmal sokat mentünk fogor-
voshoz, aki egyben osztálytársa volt a 
gimiben. Késôbb pedig volt egy román 
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Bagin Lívia

Beszélgetés Dr. 
Losonski Claudiával  

fogorvosom, aki beengedett, amikor 
gyermek páciense volt, így nagyon 
megragadott, érdekessé, vált számom-
ra a fogorvosi pálya. Anyai nagybá-
tyám és felesége is fogorvos. 

Tehát mondhatni, hogy kicsit családi 
tradícióvá vált a fogorvosság.

Sok ember fél a fogorvosi kezeléstôl, 
milyen hatással van ez Önre?

Az emberek megvannak ijedve, de én 
igyekszem eloszlatni ezt az érzést 
bennük, és valójában az eredmény a 
fontos, hogy segítettem és megköny-
nyebbülést okoztam embertársam-
nak.

Mi a története annak, hogy kijött 
Ausztráliába?

Férjhez mentem Losonski Ferenc-
hez, akivel Budapesten ismerkedtem 
meg és két évi udvarlás után 1997. 
februárjában házasodtunk össze. Van 
egy 16 éves kislányunk, Mária. Fe-
rencnek négy egyetemi végzettsége 
van többek között közgazdaság tudo-
mány,  földraj, történelem, tanárként 
is dolgozott.

Mennyi idô kellett Önnek ahhoz, hogy 
itt Ausztráliában is letegye a különbö-
zeti vizsgát, mint fogorvos?

Két év alatt tettem le.
Angolul tudott már?
Nem, itt tanultam meg az angol nyel-

vet.
Ez rendkívüli teljesítmény a nyelv 

tanulással együtt két év alatt doktorá-
tust szerezni. Nekem van egy kedves 
barátom, aki az orvosi vizsgát az angol 
nyelvtanulással együtt hét év alatt 
tette le. Hogyan sikerült Önnek ezt a 
rendkívül gyorsütemû tanulást elér-
ni?

Az igazsághoz tartozik, hogy én két 
évig semmi mást nem csináltam, csak 
tanultam, ez a férjemnek köszönhetô, 
aki egy szikla szilárd jellem, akinek az 
elsô a család, feleség és biztosította 
részemre az abszolút nyugodt tanulási 
idôt. A másik pedig az, hogy aki román 
nyel tudással rendelkezik gyorsabban 
tanulja meg az angolt és az orvosi 
szakszövegbe is besegít a latin, ami a 
román nyelv nagyrészét teszi ki. 
Megtörtént velem, hogy angolul nem 
jutott eszembe egy szó, azt behelyesí-
tettem román megfelelôjével és meg-
értettek.

Hány nyelven beszél?
Három nyelven beszélek, magyarul, 

románul, angolul és kicsit franciául. 
Édesapám, Bitin Nicolae dél-román 
származású, beszélt nagyszerûen ma-
gyarul is, postisztviselô volt, aki a 
testnevelési fôiskolát végezte el és 
futball bíró lett 22 évig. Édesanyám,  
Ilona könyvelôként dolgozott és ma-
gyar származású, de a román nyelvben 
is otthon van. Húgom, Nicoleta  ki-
lenc éve él Ausztráliában és marketing 
manager at Philip Island Nature Park.

Tehát egy értelmiségi családról be-
szélünk.

Miért van az, hogy Ausztráliában 
relatíve drágább a fogorvosi ellátás, 
mind például Magyarországon?

Nagyon sok a kiadás, 30 százalék tax 
alá kerül minden. Nagyon magas az 
orvosi biztosítás. Sok a kiadás a ház 
bérletére. Habár az én esetemben a  
ház nemsokára a tulajdonomba megy 
át. A dolgozók fizetése is itt sokkal 
magasabb, a rend, tisztaság fenntar-
tása is nagy kiadás, és az anyagok is 
drágábbak. Valójában a fogak tisztán-

tartása, fog tömések nem olyan drá-
gák, probléma csak akkor van, ha 
egész fogsorokat kell pótolni.

A szakorvosi ellátás a fogászatban, 
tehát szakosodás bizonyos területekre, 
Ön szerint ez jó?

Helyesnek tartom mert egy általános 
fogorvosnak, így például a gyökértö-
mésre, szájsebészeti beavatkozásra, 
ahol vágni kell, vagy fogszabályzásra 
az itteni kötílmények között nincs 
ideje. 

Kikapcsolódásra mennyi ideje jut és 
a szabad idejében mit csinál?

Mióta a prakszisom megvan, nem sok 
idôm van kikapcsolódásra. Jógázom, 
Pilatest, gyalogolok, biciklizem, ha 
idôm engedi.

A családdal együtt?
Van hogy együtt, de van, hogy egye-

dül.
Szeret olvasni, mi az érdeklôdési 

köre, könyvet érintve?
Fogászati szakkönyveket forgatok 

leginkább, ha idôm van. Szeretem 
Vuty Turtko könyveit, melyet ma-
gyarra is lefordítottak. Megtörtént 
eseteket ír le, rendkívül mélyen meg-
fogja az embert.

Magyar közösségekbe szoktak járni?
Nem sokat. Megyünk misére, vagy a 

református Istentiszteletre --- én 
református vagyok ---, és utána ott 
ebédelünk. A Húsvéti búcsúra mindig 
elmegyünk.

Ön férjével, Losonski Ferenccel ke-
resztszülei egy gyermeknek a Szent 
Ferenc Alapítványnál. Tartják Önök a 
kapcsolatot ezzel a gyermekkel?

Szalontán egy kislány a keresztlá-
nyunk, férjem egyszer meglátogatta. 
De, Dr. Kalotai Eszter most, hogy itt 
volt, mondta, hogy a befolyó összeggel 
igazából minden kis nebuló támogatva 
van.

Ön is szeretne elmenni a Szent Fe-
renc Alapítványhoz, gyermekek fogait 
rendbe tenni?

Tervbe van véve és amint lehetôsé-
gem van rá megteszem. Nagyra érté-
keljük férjemmel együtt Csaba test-
vér munkáját, amit erôn felül is kifejt.

Mit jelent Önnek a szeretet?
Elkötelezettséget.

* * *
A tisztelet megadással nincs semmi 

probléma Dr. Losonski Claudia fog-
orvos esetében. Egy olyan személyi-
ség, akit azonnal szeretni, becsülni 
kell, mosolygos, kedves arca egybôl 
bizalmat kelt és ha valakiben lenne 
fogorvossal szembeni szorongás egy-
bôl átváltozik nyugalommá.
Maga a ház ---, mely a 32 Mason 

Street Newport (3015) szám alatt 
fekszik ---, az emberben jó han-
gulatot ébreszt, hiszen a rendelô 
nem egy cella szerû villannyal meg-
világított szoba, hanem egy helyég, 
melynek nagy amlakán todul be a 
fény és világosság, hangulatos, ami 
szintén a jóérzést fokozza. A sze-
mélyzet szintén kedves hölgyekbôl 
áll, akik régóta munkatársai Dr. 
Losonski Claudiának. 

Telefon elérhetôsége: 
         (03) 9399 5462
Fax: (03) 9391 5529
Az ember, ha vonattal megy, le-

száll a Newport-i állomáson, 5 perc 
séta onnan a rendelô.

PESTI ZAJOS UTCÁN…
Ma, mint annyi sokan, 
csak rátok gondolok
régi pesti srácok.
Kik nem tudhattátok,
hogy 60 év múlva
egy ország – mit ország,
egy egész Nemzet fog
októberben könnyel
emlékezni rátok.
Nem tudhattátok, hogy
harmincnégy év múltán
- ahogy akkor verten,
fáradtan, véresen,
csikorgó fogakkal
felimádkoztátok –
megfogan az átok,
s hôstettetek lassan,
csendben maró savként
széteszi, s lehullnak
majd a nehéz láncok.

Sokatok vérzett el
kapualjban, járdán,
penészes pincében,
törmelékes utcán.
Sokatok ôszült meg
halált várva zárkán,
mielôtt a nyûtt test
utolsókat rándult
a Kádár-bitófán.

S sokatok elfutott
nagyvilágba árván.
A sors rendelése,
hogy a hírt vigyétek:
a pesti srác elbukott,
de helytállt a vártán.
S majd ha öreg fejjel
újraélni néhány
régi fényes napot
feldobogó szívvel
hazazarándokol
néhány régi harcos,
futástokat soha
nehogy szégyelljétek!
A Ti szerepetek
-égetett bár honvágy-
a hírt vinni: az lett!

Októberben pedig
sok ôszhajú vén srác,
összegyûlve csendben,
némán, öregesen,
álljatok új vártát
kapuk alatt, utcán,
dohos pincék alján,
kutyapiszkos járdán…..
És könnyes szemekkel
legyetek jelzôfák
a szentté vált helyeken.
Kortól görbült testtel
kiáltsátok némán:
Itt halt meg barátom,
a géppuskás Laci!
Ott vérzett el lassan
a kis göndör Saci!
Éppen úgy nézett ki,
mint Te, kamasz kislány,
ki randira szaladsz,
s úgy kopog a cipôd
itt a kapu alatt,
mint akkor a golyók.
….A hangjuk itt maradt….

Rád most nem a halál,
hanem egy fiú vár
a Corvin-mozinál.
A bronz Jancsi mellett.
S Jancsi bronz-puskáján 
az ôszi hûs szellô
háromszín-szalagot
mementóként lenget….
Eszetekbe se jut,
-s jól van ez így nagyon-
hogy nektek béke van!
NEKTEK van a béke,
amihez közülünk
soknak kellett akkor
kamaszként a vére…. 

Ott, a túloldalon
csapat vidám fiú.
Hangos a nagy terem,
oda nem fér be bú!
Nem is sejti egy se, 
hogy ott 60 éve
egy véres csata dúlt.
S hogy kit lôttek fejbe 
épp’ a bejáratban,
s hány orosz katona
halt az égô tankban….

S Ti, öreg harcosok,
szerteszét a vártán,
akkor kifolyt vérre
kapuk alatt, járdán
múlt-idézôn nézve
álljatok csak némán.
Ne búsuljatok, ha
meséteket únva
tovatûnnek bambán,
dolgaikra futva
a mai emberek.
Ne fájjon az a sok
közömbös, fáradt arc,
s hogy nem kell híretek!
Ôk nem, Ti tudjátok:
az ô szabadságuk
híre jár veletek-
a szabadság akkor,
s tôletek született!
Ahogy az anya se
meséli naponta
gyerekének, hogy’ fájt
a véres születés,
úgy Ti se bánjátok,
ha a göndör kislány
nem titeket hallgat,
s szerelmesen szalad
elsô randijára:
amit 60 éve
a szíven lôtt Saci
már meg nem tehetett…..
Akkor… érte… haltak…
S most a karcsú lábak
Saci helyett futnak….
Nevében is viszik
csillogó szemekkel,
mit kamaszon halva
ô nem érezhetett:
az elsô szerelmet….

Pesti zajos utcán
így lett újra élet
kiömlött véretek…..
S így szövôdnek egybe
Hazává életek…..

Albert László, 
2016. október 23.

Miért?
Nagyi, mondjad miért 

törölgeti Papa a szemeit 

mikor mondja ötvenhat meséit?

Kicsikém... Papának meséi lelke-

sek

szomorúak is, de hatvan évesek.

Jól jegyezd meg ôket, mert mind 

igazak.

Emberek ha hallják, fejet hajtanak.

Papa húsz éves volt... ötvenhatot 

irták...

Szép emlékezni rá, de csak 

könnyeken át.

Emlékszik hol volt, mit látott, 

hallott

mely neki szíve-mélyéig hatolt.

De most eredj, gyorsan puszild meg 

a Papát;

töröld le könnyeit, öleld szorosan 

át.

Bodo Györgyi
Melbourne, 2016. október 23

A Melbourneben élö 56-os Sza-

badság-harcosok köszönik a Vic-

toriai Magyar Tanácsnak és a Ma-

gyar Konsulátusnak, az 56-os tör-

ténelmi programmokat. 

A tiszteletadás méltó volt 56-hoz.  

Nekünk az 56-ra emlékezés mindig 

szomorú... A 60 éves évforduló jó 

alkalom volt a képeket újra látni, 

találkozni, beszélgetni Honfitár-

sainkkal. Igen megtisztelve érez-

zük magunkat.

Köszönjük.
Bodo János.



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 Csapó Endre Œsz-
szállításában.

ElŒzŒ (8-as számú) közleményünk-
ben eljutottunk az események ismer-
tetésével 1991 év novemberéig, ami-
kor a II. Ausztráliai Magyar Tanács-
kozáson megérlelŒdött az ausztráliai 
magyar nemzeti emigráció döntése: 
nem fogadjuk el az akkori Magyarok 
Világszövetsége változatlan  folyama-
tosságát, csatlakoztunk a nyugati ma-
gyar szervezetek többsége döntésé-
hez: teljesen új szervezetet kell létre-
hozni az összmagyarság képviselete 
és szervezeti hálózata szerepére.

Az MVSZ akkori vezetŒi maximáli-
san kihasználva birtokon belüli hely-
zetüket, nagyarányú tevékenységbe 
fogtak egy gyorsan, még 1991 de-
cemberében megtartandó „újjáala-
kulási” közgyûlés megtartása érde-
kében, amelyen döntés legyen a Ma-
gyarok III. Világkongresszusa meg-
tartásáról 1992 augusztusában. 

Komlós Attila fŒtitkár Velencefür-
dŒre hívott meg magyar egyesületi 
vezetŒket november 9-ére megbeszé-
lésre az elszakított területekrŒl és 
még távolabbról, keleti országokból. 
ErdélybŒl 3 egyesületet, DélvidékrŒl 
5-öt, SzlovákföldrŒl 3-at, továbbá egy-
egy Kárpátalja, Lemberg, Kijev, 
Észtország, Litvánia, Csehország.

Ezek nevében és aláírásával meg-
jelent egy szívhez szóló üzenet, amit 
mi is megkaptunk:

„FELHÍVÁS a világ magyar szerve-
zeteihez és intézményeihez

A Magyarországgal szomszédos or-
szágokban kisebbségi sorsban és azok 
szórványaiban élŒ és dolgozó magyar 
szervezetek és egyesületek vezetŒi-
nek 1991. november 9-én Velencefür-
dŒre – a Magyarok Világszövetsége 
rendezésében – összehívott tanács-
kozása azzal a felhívással fordul a 
világ magyar szervezeteihez és intéz-
ményeihez, hogy képviseltessék ma-
gukat a Magyarok Világszövetsége 
december 11–12-én megrendezendŒ 
újjáalakító közgyûlésén. Számítunk a 
Világszövetség addigi tagjaira, egy-
szersmint mindenkire, aki a közgyû-
lésen vagy a közgyûlés után csatla-
kozni kíván a megújúló világszövet-
séghez. Vegyenek rész ennek munká-
jában és megválasztandó vezetŒ tes-
tületeinek tevékenységében.”

„Felhívunk minden Magyarország 
határain kívül tevékenykedŒ magyar 
szervezetet és intézményt, illetve 
minden magyar közéleti és kulturális 
személyiséget, hogy – ennek a nem-
zeti egységnek és magyar szolidari-
tásnak a jegyében – vállaljon szerepet 
a Magyarok Világszövetsége demok-
ratikus megújulásában. Különös nyo-

matékkal szólítjuk fel erre a nyugati 
magyarság, és ezen belül a nemzeti 
emigráció szervezeteit és képviselŒit. 
Kérjük a Magyar Köztársaság kor-
mányát, hogy támogassa az újjáala-
kító közgyûlés eredményes megszer-
vezését, valamint a Magyarok III. 
Világkongresszusának megrendezé-
sét.” [Akárha egy államfŒi felhívás 
lenne.]

*
Ez a lépés keresztbe tett a nyugati 

magyar egyesületek kívánságának: 
annak, hogy olyan legyen a Magyarok 
Világszövetsége, amely megfelel az 
eredeti célkitûzésnek. Ez nem lehet 
feladata egy közgyûlésnek, az már a 
szervezet kötött szabályaival történik. 
Ilyen feladat valamiféle szakértŒi 
gárda alapos munkája lehet.

Mindenki az eredeti, 1938-ban ala-
kot öltött világszövetség folytatását 
vallotta célként, ami már az elneve-
zésben sem fedte a kitûzött feladatot, 
ami akkor nem volt több, mint a kül-
földre távozott, ott új életet alapított 
sokaság magyarságában való megtar-
tása.

Akkor még nem volt téma az elsza-
kított területek magyarságát nemzeti 
mivoltában megtartani, hiszen a te-
rületi revízió, a magyarlakta területek 
visszaszerzése kormányprogram volt, 
ami 1938-tól 1941-ig általános megelé-
gedésre megvalósult. 

1991-ben természetes kívánság volt 
törŒdni az elszakított területek ma-
gyarságának, fŒleg szórvány része 
megtartásának igénye. 

Ezzel talán egyidŒben, talán az elne-
vezés értelmét követŒen egyszercsak 
elŒttünk állt a Magyarok Világszö-
vetsége, mint az összmagyarság kép-
viseletét, védelmét szolgáló szerve-
zet.

Ennek a háromságnak soha nem 
hangzott el az indokoltsága. Ha indo-
kolt a nagy idegenségben intéménye-
sen Œrizni nyelvünket, kultúránkat, 
ugyan mi ellen, kik ellen kell azt Œriz-
nünk ma a Magyar Köztársaság terü-
letén?

Erre utalt Lezsák Sándor Canber-
rában, amikor így szólt: „Komlós Atti-
láék tervezetében ki képviselje Ma-
gyarországot? Ki dönti el, hogy ki le-
gyen Magyarország, a hazai magyar-
ság képviselŒje? Ez egy olyan alkot-
mányjogi csapda, ami csak egy mó-
don kerülhetŒ el, ha megszûnik a 
Magyarok Világszövetsége.”

*
Amikor állami szervbŒl önálló pol-

gári társadalmi egyesületté alakítot-
ták a világszövetséget 1989-ben, még 
az egypártrendszer változásra elŒké-
szítŒ privatizációs buzgólkodás egyi-
keként, akkor fogalmazták meg az 
Alapszabályokat általános minta sze-
rint. Pátkai Róbert akkori elnökségi 
tag így emlékezik a történtekre:

„Változást hozott az MSZMP re-
formszárnyának hatalomra jutása 
1988-ban. A magyar kormányzat a kö-
vetkezŒ évben nemzeti megbékélést 
hirdetett meg. Ezután, 1989 áprilisá-
ban összeült a Magyarok Világszövet-
sége rendkívüli elnökségi ülése, 
amelyen Pozsgay Imre, a kormány 
és a társadalmi szervezetek kapcsola-
táért is felelŒs vezetŒ politikus, állam-
miniszter tartott döntŒ fontosságú 
elŒadást. A Magyarok Világszövetsé-
ge és a kormányzat viszonyát – hang-
súlyozta – az egyesületi törvény sza-
bályozza, és a továbbiakban autonó-
mia és partnerség kell hogy jellemez-

ze azt a viszonyt.  A politikai pluraliz-
mus ugyanis a Magyarok Világszövet-
ségét sem hagyhatja közömbösen, 
anélkül nem alakítható ki új gondol-
kodásmód a külföldi magyarságról. 
Végül javasolta az MVSZ elnöksé-
gének: a jövŒben fordítsanak nagyobb 
figyelmet arra is, hogyan foglalkoz-
hatnának azokkal a magyarokkal, 
akik ezer éve élnek szülŒföldükön, s 
akaratukon kívül kerültek a korábbi 
nemzeti határokon túlra.”

Tehát 1991 decemberében elŒttünk 
állt egy Magyarok Világszövetsége 
nevû társadalmi egyesület, ami a ko-
rábbi állami, azonos nevû intézmény 
néhány továbbszolgáló alkalmazottja 
igazgatása alatt állt. Az állami intézet 
átalakult társadalmi egyesületté, ami 
egyszerû eljárás, be kell csak jelen-
teni az illetékes állami hivatalnál. 
Kapnak egy sablon alapszabály szöve-
get, amiben megjelölik a célokat, és 
ha követik a szervezeti szabályzat 
utasításait, jogerŒsen létrejön egy új 
társadalmi egyesület.

Sem attól a kormánytól, sem Pozs-
gay ImrétŒl nem volt várható egy 
olyan feladatkör és munkarend meg-
határozása, ami alkalmas a merŒben 
új, három földrajzi alapú tagozat 
magyarságának érdekeit, képviseletét 
felvállalni.

 Az Alapszabályt már ismertettük a 
5. részben, de legyen itt a lényeg 
ismét röviden:

„Kapcsolat minden külföldön élŒ 
magyarral, körükben a magyar nyelv 
és hultúra, a magyarságtudat meg-
tartása, fejlesztése, magyarországi 
kapcsolataik kiépítése. A szétszórt-
ságban élŒ magyarság összefogása. 
támogatása.”

Tehát, elŒttünk áll egy szervezet, 
amely az egyesületi törvény alapján 
szabályosan megalakult, de mûködé-
sét csak nagyon általános feladatok-
ban jelöli meg, ami természetesen jól 
hangzik,  de a gyakorlatban örök vita 
forrása lesz: ki döntse el a mit, 
miként, miért kérdését, amikor zúdul 
majd az ötletek, igények áradata.*

*
Mindenki megegyezik abban, hogy 

szükség van a világ magyarságát 
összefogó szervezetre. A Miniszterel-
nöki Hivatal politikai államtitkára, 
Entz Géza tájékoztatót adott ki 1991. 
november 11-én, amelyben többek 
között a következŒket írta:

„Komlós Attila megbízott fŒtitkár 
1991. augusztus 1-én felkereste Antall 
József miniszterelnök urat azzal a 
céllal, hogy tisztázza a kormány és a 
világszövetség közötti kapcsolattartás 
kérdéseit. Ez alkalommal a minisz-
terelnök kifejtette: a kormány szük-
ségesnek és természetesnek tartja, 
hogy a világ magyarsága független, 
pártpolitikától mentes szervezetet 
hozzon létre, és kívánatos az, hogy 
ennek célszerû kerete a Magyarok 
Világszövetsége legyen. A kormány 
részérŒl a partneri viszony feltétele, 
hogy a rendszerváltozás a világszö-
vetségben is végbemenjen. A Magya-
rok Világszövetségének elnöksége 
közleményben (Magyar Nemzet 1991. 
11. 02.) jelentette be, hogy 1991. 
december 11–12-re összehívta a világ-
szövetség rendkívüli közgyûlését, 
melynek céljaként a tisztújítást 
jelölték meg, hivatkozva az idŒközben 
bekövetkezett és a magyarság egé-
szét érintŒ politikai változásokra. 
Erre a közgyûlésre a tagszerveze-
teken kívül meghívják azoknak a 

magyar szervezeteknek képviselŒit 
is, akik nyomós politikai fenntartásaik 
miatt a világszövetség tevékeny-
ségébe eddig nem kapcsolódtak be. A 
rendkívüli közgyûlés során az eddigi 
vezetŒség testületileg lemond. A köz-
gyûlésen résztvevŒ szervezeteknek 
és személyeknek lehetŒségük lesz 
résztvenni a világszövetség jövŒjét 
érintŒ döntésekben. ...”

Komlós Attila tehát megszerezte a 
kormány beleegyezését az egy hónap 
múlva megtartandó megújító köz-
gyûlés megtartásához. 

Ez volt az a kanyar, ami végleges 
hatállyal rögös útra vitte a szerve-
zetet. 

Komlós tudhatta jól, ilyen rövid idŒ 
alatt nem lesz módja senkinek új 
alapok megfogalmazására, de az is 
világos lehetett mindenkinek, hogy a 
nyugati, fŒként tengeren túli egye-
sületek nem tudnak rá felkészíteni 
határozatképes, kellŒen tájékozott  
képviselŒt. A fŒtitkár szándéka bejött, 
a nemzeti emigráció távolmaradt 
attól a közgyûléstŒl, amely lerakta 
véglegesen a világszövetség alapjait. 

*
Pátkai Róbert angliai evangélikus 

püspök „A Magyarok Világszövetsége 
– szövetség-e?” címû tájékoztató fü-
zete fontos megállapításokat tartal-
maz. A Csapó Endrének 1991. novem-
ber 20-án kelt kísérŒlevélben írja: 
„Félelmetesen felelŒtlenül jön össze a 
»rendkívüli« közgyûlés. Rendkívüli 
abban az értelemben is, hogy ilyen 
még eddig nem volt. Nyugati képvise-
let minimális lesz, kivéve a mai, 
eddig is bent levŒket.”

A püspök úr feltételekhez kötötten 
nyugati társelnöki tisztséget vállalt 
egy korábbi, az 1989 júliusi közgyûlé-
sen.

Néhány idézet a tanulmányból:
— Mint elsŒsorban a nyugati ma-

gyarág felé felelŒsséget hordozó társ-
elnök, múlt év augusztusában hosz-
szabb levélben kerestem fel a nyugati 
egyesületeket, társadalmi és egyházi 
vezetŒket. Akkor ezt írtam: „Úgy vé-
lem, amikor kiszélesedett a demokrá-
cia felé vezetŒ út Magyarországon, 
jogosan hívom fel a világ minden 
táján élŒ magyarokat, nyilvánítsanak 
véleményt arról, hogyan, miként, 
milyen vezetŒséggel dolgozzék majd 
a jövŒben a gyökeres változásokon 
átmenŒ Magyarok Világszövetsége, 
amelynek sorsáról a jövŒben nem 
felsŒbb szervek döntenek, hanem a 
tagok állásfoglalása, szavazata.” 

... — Ma már egyértelmû lehet szá-
munkra az, hogy az 1989-es közgyû-
lési választások, társadalmi szervvé 
való átalakulásunk, az 1938-as alap-
szabályra épült és elfogadott új alkot-
mányunk még nem oldotta meg meg-
nyugtató módon a Magyarok Világ-
szövetsége sima mûködését.

... — Ez év januári elnökségi ülésen 
javasoltam egy önértékelŒ munka 
összeállítását, látva annak szükségét, 
hogy a Szövetség múltján tájékozódva 
fŒ vonásokban kívánatos vázolni és 
vita tárgyává tenni jövŒbeli tevékeny-
ségünk elvi, poilitikai és stratégiai 
elgondolásait. Javslatomat egyhangú-
an elfogadták, és megbízást kaptam 
arra, hogy elnöktársaim és egy elnök-
ségi tag részvételével a munkabizott-
ság vezetŒje legyek, és a májusi 
ülésre terjesszem elŒ jelentésemet. 
Bizottságom minden tagjától ígéretet 
kaptam, elgondolásaikat eljuttatják, 
hogy azokat beépíthessem a tervezett 

munkába. Ezt egyikôjük sem tette 
meg. Még a májusi jelentésem elfo-
gadása után sem. És én mintha csak 
zavarogtam volna a dologban. Jellem-
zŒ vagy talán megdöbbentŒ, hogy 
miután dolgozatom teljes szövegét a 
Kanadában megjelenŒ Nyugati Ma-
gyarság megkapta, a már kiszedett 
szöveg megjelenését Komlós Attila 
megbízott fŒtitkár leállítatta.

... — E közös „szövetségi” munka 
nem sikerült. Hozzájárult ehhez a 
triumvirátus, a három társelnök há-
rom országban való léte és az alelnök 
dekorációs szerepre redukált helyze-
te. Az elnökségi ülések közöttt az 
ellenŒrzést ellátó szerv hiányzott. A 
kinövések közül csak néhányat: A 
megbízott fŒtitkár hivatalba lépése 
óta nincs jegyzŒkönyv sem az elnök-
ségi, sem pedig a választmányi ülé-
sekrŒl. Írásos visszautalásban nem 
ellenŒrizhetŒk a gyûlések. Szervezeti 
és egyéni tagsági jelentkezések visz-
szaigazolása hiányos. Hivatali hatás-
kör túllépésének tekinthetŒ, hogy 
csupán személyi döntés alapján ter-
jesztett fel nyugati magyar személyi-
ségeket állami kitüntetésre a Magyar 
Köztársaság elnökének. Nyilvánvló, 
nem a kitüntetettek személyi értéke a 
kérdés, egyedül és kizárólag a végre-
hajtó magatartás. 

— Szólnék a hamarjában összehívott 
rendkívüli közgyûlés hátterérŒl is. 
Nem szíveseen teszem, de a baj, ami 
ront bennünket oly nagyon, hogy er-
rŒl csak Œszintén szabad szólni. A 
mellébeszélés még a hallgatásnál is 
súlyosabb. Augusztus 1-re kell visz-
szatérnünk, akkor fogadta Antall Jó-
zsef miniszterelnök, Horváth Balázs 
miniszter és Entz Géza államtitkár 
társaságában Komlós Attilát, a meg-
bízott fŒtitkárt, aki az MVSZ nevében, 
képviseletében tárgyalt az elnökök 
tudta, meghatalmazása nélkül. Önkép-
zŒköri szinten is demokratikusabban 
mennek a dolgok.

— A Magyar Nemzet november 2-i 
számában jelentette be az MVSZ 
megbízott fŒtitkára a rendkívüli köz-
gyûlést. EbbŒl röviden idézek: „... úgy 
határoztunk egy szavazat ellenében 
(Pátkai Róbert), hogy élve az alapsza-
bály biztosította lehetŒséggel – rend-
kívüli közgyûlést hívunk össze de-
cember 10–12-ére, Budapestre.” 
Miután az egész tervrŒl csak október 
közepén értesültem, a hó végén jut-
tattam el azt a levelet Komlós Atti-
lának, amelybŒl most idézek, és 
amely világossá teszi magatartáso-
mat.

— Korábban említettem, hogy elha-
markodottnak, a remélt cél érdeké-
ben károsnak tartom a rendkívüli 
közgyûlés ezévben való megtartását. 
Annak legközelebbi hasznos dátumát 
nem tudom elképzelni hamarabbra 
mint a jövŒ év elsŒ negyedének vé-
gén. ....”

Pátkai püspök jól látta a helyzetet, 
azt hogy nagyravágyó ifjú lelkészkol-
légája a Világszövetségben látta nagy 
elŒmenetelét, amelynek vezetŒjeként 
fontos országos tekintély válik belŒje, 
aki kormánytényezŒkkel tárgyalva, 
de kormányok múlásával, cseréjével 
szemben állandó közéleti tényezŒ le-
het. Ehhez alkalmas a társadalmi 
egyesületi keret, csak távol kell tar-
tani az ellenvéleményt képviselŒ sze-
mélyeket, elsŒsorban a nyugaton a 
múltban oly sok kellemetlenséget 
okozott nemzeti emigrációt.

(Folytatjuk.)

A Magyarok Világszövetsége történeti áttekintése (9)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016.november 13-án vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,

1 órától Nôszövetségi gyûlés
(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. november 13-án vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2016. november 13-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 november 13-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.november (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. november 13-án 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

Stiletto Sisters
Melbourne kedvenc leányegyüttese, akik nemrégen a Melbourne-i Recital Centerben 

teltháznak játszottak. Szerepelni fognak november 27-én, vasárnap délután, a Magyar Ízek 
Vásárán. Csutoros Remény (hegedûn) és társai szórakoztatják kedves vendégeinket, 
közismert magyar és más nosztalgikus számokkal. 



Bara Margit Kossuth- és Balázs Bé-
la-díjas színésznô az 1950–1960-as 
években aratta legnagyobb sikereit 
filmszínésznôként és színházi szere-
peiben. Az egykori filmcsillag 1978 óta 
nem állt kamera elôtt vagy színpadon: 
fényesen induló karrierjét egy rosz-
szindulatú pletyka árnyékolta be. A 
rendszerváltás után azonban számos 
díjjal ismerték el a hosszú betegség 
után meghalt mûvész színészi teljesít-
ményét és erkölcsi helytállását.
Bara Margit 1928-ban, Kolozsváron 

született, kétnyelvû családban. Édes-
anyja gyergyóremetei, tôsgyökeres 
székely családból származott, de édes-
apja családneve is székely eredetû: 
korábbi formája úgy hangzott, hogy 
„Barra”, ezt a színésznô bôrgyári mun-
kás édesapja változtatta meg Barára. 
Bara Margit már középiskolás korá-
ban statisztának jelentkezett a Kolozs-
vári Magyar Színházba, ahol 10 éven 
át játszott.

Hivatalos színészi tanulmányait a ko-
lozsvári Színiakadémián kezdte meg: 
itt egy évig tanult, de ekkor az iskolát 
áthelyezték Marosvásárhelyre. Bara 
Margit ezután nem maradt az akadé-
mia hallgatója: a Kolozsvári Magyar 
Színház mûvésze lett. Olyan nagy sze-
repeket alakított, mint Roxane-t a Cy-
ranó-ban, Ledért a Csongor és Tündé-
ben, Mását A három nôvér-ben.

Eközben hozzáment a korszak egyik 
legnépszerûbb és legtehetségesebb 
színészeként számon tartott Halász 
Gézához, aki a budapesti Vígszínház 
és a Mûvész Színház után úgynevezett 
államközi szerzôdéssel játszott Ko-
lozsváron.

1955-ben a házaspár úgy döntött, 
hogy Budapestre jön, ami a férjnek a 
hazatérést, a feleségnek pedig a Ma-
gyarországra való áttelepülést jelen-
tette. Az akkoriban Kolozsvár legszebb 
színésznôjeként emlegetett Bara Mar-
git tudta, hogy így maga mögött kell 
hagynia addigi életét, mert a rendszer 
nem engedi majd, hogy visszatérjen: 
valóban, 21 évig nem léphette újra át a 
határt. Azonban, hiába volt Magyaror-
szágon ismeretlen, már Budapestre 
érkezése napján próbafelvételre hív-
ták, és Ranódy László neki adta a 
Szakadék címû film nôi fôszerepét -– 
ezt alig több mint egy évtized alatt 26 
további filmes feladat, többnyire fô-
szerep követte. Emellett a Petôfi Szín-
ház társulatában lépett fel, 1957-ben 
pedig a Nemzeti Színházba került, ahol 
az Élô holttest címû, Tolsztoj–Piscator-
darabban élete talán egyik legnagyobb 
sikerét aratta.

Az Élô holttestben mindenkit lemo-
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Bara Margit az egyik 
legnagyobb magyar 

filmcsillag volt

sott a színpadról” –-- mondta korábban 
Bara Margitról Törôcsik Mari.

A színésznô Halász Gézával kötött 
házassága azonban tragikusan végzô-
dött: a színész erôsödô alkoholprob-
lémái beárnyékolták közös életüket, 
majd Halász Géza 1957-ben, mindössze 
38 évesen öngyilkos lett.

A magánéleti tragédiával egy idôben 
viszont Bara Margit szakmai 
szempontból a csúcsra ért: az 1956-os 
Szakadék sikere nyomán Ranódy 
László szerepet osztott rá a következô 
filmjében, A tettes ismeretlenben is, 
és ugyanebben az évben készült el a 
magyar filmmûvészet egyik emblema-
tikus alkotása, a Bakaruhában címû 
film. A Hunyady Sándor mûvébôl for-
gatott történetben Darvas Iván ala-
kítja a szép cselédlány, Vilma meg-
nyerô, egyenruhás udvarlóját, aki 
nem az, akinek hazudja magát, és csú-
nyán becsapja az ártatlan, tiszta szívû 
lányt.

Ezután a Láz és a Csempészek címû 
filmekben is komoly szerepek vártak 
Bara Margitra, majd 1959-ben újabb 
kiemelkedô állomás volt pályáján a 
Jókai Mór regényébôl készült Sze-
gény gazdagok címû romantikus ka-
landfilm. Itt Bán Frigyes rendezésé-
ben Fatia Negra kedvesét alakította, 
majd még ugyanabban az évben egy 
másik fajsúlyos filmtörténeti klasszi-
kusban, Makk Károly Ház a sziklák 

alatt címû filmjében is játszott.
Emlékezetes alakításainak, nagyobb 

filmszerepeinek sorát hosszan lehetne 
folytatni: a Katonazene, a Pacsirta, a 
Hideg napok vagy az Aranysárkány 
csak néhány kiragadott cím a sok kö-
zül.

Bara Margit tehát karrierje csúcsán 
volt 1964-ben, amikor belekeverték ôt 
az úgynevezett Onódy-ügybe. A zava-
ros és máig több ponton tisztázatlan 
történet központi figurája Onódy La-
jos, az Éttermi és Büfé Vállalat 
egykori igazgatója volt, aki ellen csa-
lás és sikkasztás miatt indított vizs-
gálatot a rendôrség. A nyomozás aztán 
több gyanúsítottra is kiterjedt, több 
korabeli politikus és a gazdasági élet 
szereplôi is belekeveredtek az ügybe, 
amely a kor egyik legnagyobb botrá-
nyává duzzadt.

Onódy ellen lényegében koncepciós 
per zajlott, és rengeteg rágalommal, 
pletykával igyekeztek ôt minél jobban 
befeketíteni. Ezeknek a terjedô híresz-
teléseknek esett áldozatul a gyönyörû 
Bara Margit felfelé ívelô pályája: 
arctalan, névtelen vádak ôt is az Onó-
dy-per szereplôihez kapcsolták. Elké-
pesztô, vad történetek jártak szájról 
szájra arról, hogy az Onódy által irá-
nyított mulatókban vad orgiák zajlot-
tak magas beosztású funkcionáriusok 
és a legszebb magyar színésznôk rész-
vételével. Annak ellenére, hogy Bara 
Margit még csak nem is ismerte Onó-
dy Lajost, róla szóltak a legsúlyosabban 
becsületbe gázoló pletykák, rá vonat-

koztak a legobszcénabb megjegyzé-
sek. 

A színésznô hiába próbált védekezni 
a rágalmak ellen: gyalázkodó leveleket 
és telefonokat kapott, a Nemzeti Szín-
háztól elküldték, a kollégák, a barátok 
elfordultak tôle.

Egyedül Szirtes Ádám állt ki mel-
lette, akit annyira felháborítottak a 
Bara Margittal történtek, hogy még a 
pártkönyvét is visszaadta. Ettôl füg-
getlenül azonban a színésznô helyzete 
teljesen ellehetetlenedett, harminchat 
éves volt, amikor a pályafutása derék-
ba tört.

1966-ban szerzôdtette ugyan a József 
Attila Színház, de nem kapott alkatá-
hoz, tehetségéhez, színészi rangjához 
illô szerepeket, és ennek megfelelôen 
csak rossz kritika jelent meg róla. A 
filmes felkérések is elmaradoztak: 
utolsó magyarországi filmszerepét 
1969-ben játszotta, az Imposztorok 
címû Máriássy Félix-filmben.

Ebben a légkörben megváltással ért 
fel a színésznô számára, hogy második 
férjét, az olimpiai bajnok vízilabdázót, 
Gyarmati Dezsôt, akivel 1964-ben 
házasodtak össze, felkérték a kolum-
biai válogatott irányítására. Így a há-
zaspár kislányával 1970-ben Kolumbi-
ába költözött.

Hazatérésük után Bara Margit a Né-
met Demokratikus Köztársaságban 
kapott még egy filmszerepet, de ezt a 
filmet itthon be sem mutatták. A meg-
aláztatások és a méltatlan körülmé-
nyek miatt 1978-ban végül maga dön-
tött úgy, hogy a visszavonul a 

színpadtól. Bár a rendszerváltás után 
több szerepajánlattal is megkeresték, 
egyiket sem érezte visszautasíthatat-
lannak, inkább a családjának élt. Két 
unokája is született, egyikük Szilágyi 
Liliána ifjúsági olimpiai és Európa-
bajnok úszó.

2006-ban Bara Margit agyvérzést ka-
pott, rohammentôvel szállították kór-
házba. Napokig mozdulatlanul feküdt 
a betegágyában. Késôbb, kitartó mun-
kával, újra képes lett járni, de beszélni, 
írni, olvasni már nem sikerült újra 
megtanulnia: a mûvésznô hosszan 
tartó, súlyos betegség után halt meg 
október 25-re virradóra.

Bara Margit mûvészetét 1967-ben 
Balázs Béla-díjjal ismerték el, 1992-
ben a Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikeresztjét vehette át. 2002-
ben megkapta a Kossuth-díjat is, 
amelyet „kimagaslóan tehetséges szí-
nészi és filmmûvészi tevékenységéért, 
felejthetetlen, mélyen átélt és érzé-
kenységtôl sugárzó szerepformálá-
saiért, mûvészi életútjáért” ítéltek oda 
neki. 2011-ben, a 42. Magyar Film-
szemlén életmûdíjjal tüntették ki.

Halálával pótolhatatlan veszteség ér-
te a színészvilágot és a magyar kultú-
rát” –-- írta Tarlós István, Budapest 
fôpolgármestere az MTI-hez eljut-
tatott közleményében, amely szerint a 
kiemelkedô színészi teljesítményéért 
és példamutató erkölcsi helytállásáért 
2012-ben Budapest díszpolgára cím-
mel kitüntetett, 88 éves korában meg-
halt színésznôt a Fôvárosi Önkormány-
zat saját halottjának tekinti.

Jelenet Kovács András Hideg napok címû 1966-os 
filmjébôl, Bara Margit partnere Latinovits Zoltán

Darvas Iván és Bara Margit a Bakaruhában címû, 
1957-es filmben, amelyet Fehér Imre rendezett és Badal 
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KRÓNIKA

kezdetét vette a mûsor, mely az 1956 
október 23-ától november 4-éig 
tartó idôszak történéseit dolgozta 
fel, idôrendi sorrendben. A színpa-
don sorra jelentek meg azok az 
események, érzelmek és indulatok, 
melyek azt az ôszt jellemezték: az 
elnyomás, a remény a derû és a sza-
badság vélt öröme --- majd a kilá-
tástalanság, a kétségbeesés és a 
gyász érzései kavarogtak körülöt-
tünk. Minden egyes szereplô jól el-
talált, jellegzetes karaktereket szemé-
lyesített meg. Az elôadás szimbólum-
rendszere és látvány- és színvilága 
méltó emléket állított a huszadik szá-
zadi magyar történelem sorsfordító 
eseményének, ráirányítva a figyelmet 
az elôzményekre és máig érezhetô ha-
tásaira. A Kárpát-medence teljes nép-
zenei repertoárjából összeállított, au-
tentikus néptánc alapokra épített pro-
dukció modern, kortárs táncszínházi 
megvalósítással, dinamikus színpadi 
világgal törekedett a történet monda-
nivalójának jelen korban való elhelye-
zésére, aktualitásának érzékeltetésére.  
A néptánci elemekre épülô koreográ-
fia, mint a színpadi produkció alapja 

egyáltalán nem újkeletû eszköz a mû-
fajban, de tekintettel arra, hogy az 
elôadók részérôl elmélyült tudást és 
komoly felkészültséget követel megál-
lapíthatjuk, hogy ezen az estén minden 
szereplô kitûnôen teljesítette feladatát: 
valódi élménnyel ajándékozta meg a 
jelenlevôket. Az elôadás méltatásakor 
nem feledkezhetünk meg a mûsor 
élôzenei elemét szolgáltató, mindössze 
másfél esztendôs múltra visszatekintô 
melbourne-i „Micsoduck” zenekar 
produkciójáról, akik az élô népzene 
semmi mással össze nem hasonlítható 
élményét adták a közönségnek azon az 
estén.

A mûsor befejezése után a közönség 
óriási tapssal jutalmazta a szereplôket 
és közremûködôket --- ezen az elôadá-
son mindenki, aki jelen volt nagyszerû 
élménnyel, érzésekkel gazdagodott.

 Ezúton köszönöm, hogy ott 
lehettem és gratulálok minden 
szereplônek, közremûködônek!

/„Táncoló szabadság” r.: Farkas 
Tamás – Gál Nóra, Melbourne-i 
Magyar Központ, 2016. október 
23./

„Táncoló Szabadság” -
díszelôadás a Magyar 

Központban
Színes, izgalmas és minden elemében 

emlékezetes táncszínházi elôadással 
ünnepeltük az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hatvanadik évfordu-
lóját Melbourneben, a Magyar Köz-
pontban. Az elôadás, mely egyben a 
melbourne-i ünnepi emlékhét nyitó-
rendezvénye is volt az 1956. Október 
23-án Budapesten zajlott tömegtün-
tetés és az abból kirobbant országos és 
a Magyarország határain messze túl-
mutató népfelkelést idézte fel három 
helyi magyar néptáncegyüttes közös 
produkciójaként. 

A Magyar Központ melletti emlékhe-
lyen minden október 23-án elhelyezés-
re kerültek az emlékezés virágai és 
ünnepi mûsorral tisztelegnek a forra-
dalom emléke elôtt, de az „István a 
király”, az „Áldott Magyarország”, 
a „Híd Ausztráliába”, a „Pro Pat-
ria” vagy a „Megfeszített” címû 
színpadi adaptációk bemutatása 
óta ilyen nagyszabású koreográfia 
eleddig nem szerepelt a nagyközön-
ség elôtt. 

A tíz évvel ezelôtti ötvenedik évfor-
duló alkalmából a Federation Square-
en bemutatott rockballadát mindezi-
dáig úgy tûnt már semmi nem múlhat-
ja felül –-- mégis akadt városunkban 
egy lelkes és tehetséges csapat, akik 
magyarországi mûvészekkel együtt 
embert próbáló feladatra szánták el 
magukat. A Fonó, a Kultúrkör és a 
Gyöngyösbokréta tagjaiból a kü-
lönleges, ünnepi alkalomra összeállt 
társulat érett, minden részletében 
aprólékosan kidolgozott és nagy 
pontossággal megvalósított produk-
cióval ajándékozta meg azon a na-
pon a közönséget…
2016. október 23.-ának késô délu-

tánján valódi ôsbemutatónak lehet-
tünk részesei. „TÁNCOLÓ  SZA-
BADSÁG” –-- olvashattuk a hirdeté-
sekben –-- az elôadás  címének többféle 
olvasata ígéretesnek és figyelemfel-
keltônek bizonyult –-- ennek köszön-
hetôen már jóval az elôadás megkez-
dése elôtt zsúfolásig megtelt a színház-
terem az érdeklôdôkkel.
Szigeti Éva rövid köszöntôje után 



„Nagy vatikáni kémpernek” nevez-
te el a kommunista propaganda azt a 
koholt vádakon alapuló eljárást, ame-
lyet hatvanöt évvel ezelôtt kezdett 
tárgyalni a bukaresti katonai tör-
vényszék. A romániai katolikus fôpa-
pok és társaik ellen hozott ítéleteket 
1997-ig nem érvénytelenítették, sôt a 
hivatalos propaganda továbbra is bû-
nösségüket hirdette.

Ha ezt felolvassuk, fôtisztelendôsé-
gedet azonnal letartóztatják –-- fordult 
a nyolcvanesztendôs Pacha Ágoston 
temesvári püspökhöz 1950. június 4-
én, Szentháromság vasárnapján az 
egyik kanonok közvetlenül a szertartás 
elôtt a sekrestyében. A püspök talán 
érezte, hogy utoljára mond ünnepi mi-
sét a székesegyházban.
–-- Nem baj –-- felelte. –-- Akkor is 

föl kell olvasni. Vállalom minden 
sorát.

A Vatikán által jóváhagyott szöveg a 
romániai katolikus egyházat ért atroci-
tások ellen tiltakozott; az evangélium 
után három nyelven –-- magyarul, 
németül és románul –-- ismertették a 
hívekkel. A római katolikus püspökök 
között ô volt a rangidôs, s tegyük hoz-
zá, az egyedüli, akit még megtûrt a 
román állam hivatalában. Márton 
Áront 1949 júniusában a Securitate 
csellel fogságba ejtette, majd két év-
vel késôbb életfogytig tartó börtön-
büntetésre ítélték. A bukaresti érsek, 
Alexandru Cisar állami nyomásra 
lemondott, Scheffler János szatmár–
nagyváradi püspököt pedig másfél 
héttel korábban a körösbányai feren-
ces kolostorba internálták. (A közel-
múltban boldoggá avatott Scheffler 
püspök 1952-ben a hírhedt jilavai bör-
tön föld alatti –-- megsemmisítô -– 
részlegében halt mártírhalált.)

Feszült csönd keletkezett, a hívek 
megdöbbentek a nyilatkozat kendôzet-
len ôszinteségétôl: „Öreg püspök 
atyátok lelkiismereti kötelességének 
tartja, hogy katolikus anyaszentegy-
házunk súlyos óráiban hozzátok szól-
jon. Noha az állam már nem ismer el 
tényleges püspöknek, mégis meg kell 
ezt tennem több püspöktársam nevé-
ben is, akik valamennyien már nin-
csenek személyes szabadságuk birto-
kában: hadd lássátok tisztán 
egyházunk helyzetét, melyért nem 
minket terhel a felelôsség.” Aznap 
este a Vatikáni Rádió is nyilvánosságra 
hozta a segélykiáltásnak beillô szöve-
get.

A romániai –-- a protestánsokat, a 
görögkatolikusokat, kisebb részben a 
pravoszlávokat is érintô --– egyház-
üldözés Mihály király 1947. december 
30-i lemondatása, a népköztársaság 
kikiáltása után, a kiteljesedô bolsevik 
hatalomátvétel hatására fokozatosan 
erôsödött, olyannyira, hogy idôvel a 
vallásgyakorlás alapjait fenyegette. 
1948 nyarán államosították a felekezeti 
iskolákat, majd Bukarest felmondta a 
Vatikánnal kötött, az egyház autonó-
miáját garantáló 1927-es konkordátu-
mot. A gyulafehérvárit és a bukarestit 
nem számítva az összes katolikus 
püspökséget felszámolták, egy kivéte-
lével pedig bezárták a papnevelô inté-
zeteket. Az államilag megszüntetett 
egyházmegyék püspökeit lemondásra 
szólították fel, ám ennek a fôpapok 
vonakodtak eleget tenni. Elkobozták a 
vallásoktatást szolgáló épületeket, a 
kántor- és tanítói lakásokat, elvették 
az 1921-es romániai földreform által 
meghagyott, az önfenntartást biztosító 
birtokokat, sôt 1950-ben az egyházi 
anyakönyvi nyilvántartások beszolgál-
tatását is elrendelték.
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A kultuszminisztérium közben megí-
ratta az egyházakkal a mûködési sza-
bályzatukat –-- akkori szóhasználattal 
statútumukat --–, amelyet meghátráló 
jellege miatt a reformátusok és az uni-
táriusok esetében rögtön el is fogad-
tak. (A protestáns felekezeteket 
együttmûködési készségüket látva a 
katolikushoz képest valamelyest ke-
vésbé üldözték. A megígért kivéte-
lezések azonban elmaradtak: történel-
mi hírû kollégiumaikat elvették, sôt 
1952-ben 12 református lelkészt és egy 
teológiai professzort bírósági ítélet 
nélkül kényszermunkára hurcoltak a 
Duna–Fekete-tenger-csatornához.)

A katolikusok benyújtott mûködési 
szabályzatát az állam három pont kivé-
telével visszautasította, és a késôbbi 
tárgyalások sem vezettek eredményre.

Az egyre nehezebb körülmények 
között a püspökök tisztában voltak 
helyzetükkel, készültek a letartózta-
tásra. Hogy a hatalom senkit ne ültet-
hessen a helyükre, 1948-tól kezdve -– 
legtöbbször a területenkívüliséget 
élvezô és ezért biztonságosnak tartott 
bukaresti nunciatúra kápolnájában --– 
új, titkos püspököket szenteltek fel. 
Emellett az egyházmegyét távollétük-
ben irányító, szintén titkos ordináriu-
sokat neveztek ki, akik utóbb a gyónási 
titkok terhe mellett fedték fel kilétüket 
a plébánosok elôtt, s adtak nekik uta-
sításokat. (Az ordináriusok nagy ré-
szét a konspiráció ellenére elôbb-utóbb 
letartóztatták, feltehetôen papi ügynö-
kök jelentése alapján.)

Másfél hónappal a temesvári nyilat-
kozat felolvasását követôen O’Hara 
vatikáni nunciust kiutasították Romá-
niából, az utolsó szabadlábon lévô 
püspököt, Pacha Ágostont pedig jú-
lius 19-én letartóztatták, elôbb Temes-

A nagy vatikáni 
magyar kémper titkai
„A hazaárulás volt a kenyerük és a 
dollár az istenük” – Pacha Ágoston 

püspök és társai bukaresti pere

váron, majd Bukarestben ôrizték, ám 
bíróság elé --– a nagy vatikáni kém-
pernek titulált monstre eljárás elsô-
rendû vádlottjaként –-- csupán 1951-
ben állították. Ekkor már sorozatban 
zajlottak az autodaféra emlékeztetô 
tárgyalások a fôpapok ellen. A szom-
szédos Magyarországon a nyár elején 
kezdôdött Grôsz József kalocsai 
érsek „ügyében” a koholt per, július–
augusztusban pedig Bukarestben ren-
dezték meg Márton Áron és „ösz-
szeesküvô társai” –-- köztük a 
kommunista Kurkó Gyárfásnak, a 
Magyar Népi Szövetség volt elnökének 
–-- bírósági tárgyalását.

Alig hangzott el a gyulafehérvári 
püspök ellen hozott ítélet, a bukaresti 
katonai törvényszék máris belevágott 
a „nagy vatikáni kémperbe”. A vád-
lottak padján kilenc, többnyire egyházi 
személy ült –-- köztük az elsôrendû 
terhelt, Pacha Ágoston. A vádakban 
–-- némi malíciával azt is mondhatnánk, 
fantáziátlanul –-- szinte a korabeli egy-
házellenes kirakatperek összes klisé-
jét felvonultatták. A Romániai Magyar 
Szó korabeli beszámolója szerint a 
bíróság elôtt „a papi palásttal álcázott 
összeesküvôk és hazaárulók maguk 
tesznek tanúvallomást arról, hogy a 
Vatikán, az amerikai imperializmusnak 
ez a kémügynöksége legfôbb fela-
datának nem az egyház és nem a hívek 
szolgálatát jelölte meg, hanem a kém-
tevékenységet”.

A nyilvánosság számára be kellett 
bizonyítani azt is, hogy a reakciós 
papok –-- akiknek „a hazaárulás volt a 
kenyerük és a dollár az istenük” --– 
erkölcsileg züllött, korrupt emberek 
voltak, akiket tetteik méltatlanná 
tettek fôpapi feladataikra is. Például 
„Pacha dollárért tartott miséket, és 

saját bevallása szerint akkor kapta 
meg püspöki kinevezését, amikor 
1923-ban a vatikáni kémközpont szol-
gálatába lépett. A püspöki süveg a 
kémkedés díja volt.” Az emberélet 
kioltásának szándéka sem állt messze 
tôlük, hiszen, mint a Szabad Nép meg-
jegyzi, „céljuk a rendszer megdöntése 
mellett a Román Népköztársaság 
vezetôinek és a Román Munkáspárt 
aktivistáinak meggyilkolása volt”. A 
nácikkal való cimborálás vádját (a 
sváb Pacha „tisztelgô látogatást tett 
Hitlernél”) különös tény támasztotta 
alá: Pacha Ágoston ugyanis 1934 feb-
ruárjában valóban járt a német kan-
cellárnál. Merényi-Metzger Gábor 
történész szerint azért, hogy szóvá te-
gye: nemzetiszocialista ágensek a ha-
talomátvétel óta egyre hangosabban 
uszítják a Bánságban élô svábokat az 
egyház ellen. Mint a tárgyaláson tett 
vallomásából kitûnik, és ez egészen 
más fénytörésben mutatja a Hitlerrel 
való beszélgetést, a látogatáshoz en-
gedélyt kért a berlini nunciustól, és 
egyeztette vele mondandóját is.

Egy hét elég volt az eljárás befejezé-
séhez; az ügy konstruálóinak cinizmu-
sát jól mutatják a szeptember 17-én 
kihirdetett bírósági döntések. A 81 
esztendôs Pacha Ágoston 18 évi nehéz 
börtönt kapott, az utódjává és helyet-
tesévé tett Boros Béla titkos püspököt 
életfogytiglani kényszermunkára, 
Schubert József titkos bukaresti 
segédpüspököt életfogytiglani nehéz 
börtönre, Gatti Kelemen olasz állam-
polgárságú ferences szerzetest 15 évi 
nehéz börtönre, Waltner József püs-
pöki irodaigazgatót 15 évi, Héber 
János püspöki titkárt pedig 12 évi 
kényszermunkára ítélték.

Az eljárás célja –-- túl a megfélem-
lítésen, a lefogottak és általában a 
Vatikán és a fôpapok lejáratásán, a 
katolikus hierarchia megsemmisítésén 
–-- a Rómától elszakított és ezért a 
kommunista államnak teljesen aláren-
delôdô „nemzeti katolikus egyház” 
létrehozása volt. Hasonló törekvések a 
többi szocialista országban –-- köztük 
Magyarországon –-- is megfigyelhetôk; 
az ambiciózus és merész elképzelés 
megvalósítása azonban csupán egyet-
len helyen, a Kínai Népköztársaságban 
járt sikerrel.

Elsô lépésként a minden szándék 
ellenére is meglehetôsen sovány béke-
papi mozgalmat hozták létre félig-
meddig erôszakkal Marosvásárhelyen 
–-- a megalakult Katolikus Akcióbi-
zottság tagjait a pápa válaszul azonnal 
kiközösítette. Az Erdélyben egyetlen, 
államilag is elismert gyulafehérvári 
püspökség irányítására pedig Márton 
Áron távollétében, kommunista sugal-
latra, Adorján Károly kanonok, káp-
talani helynök puccsszerûen és persze 
törvénytelenül életre hívta az Egyház-
megyei Tanács idôközi bizottságát, és 
a tanács nevében megkezdte az 
együttmûködésre hajlandó papok 
kulcspozícióba helyezését. (Az egyház-
megye vezetésében korábban szerepet 
játszó tanácsot Márton Áron közvet-
lenül a lefogása elôtt feloszlatta, ne-
hogy a katolikusok megosztására 
használja az állam.) A kinevezéseket 
kezdettôl fogva nehezítették a letartóz-
tatásuk miatt sorban egymást váltó 
titkos ordináriusok, akik folyamatosan 
nyilvánították érvénytelenné a rendel-
kezéseket. Kapóra jött viszont az ál-
lamnak, hogy az egyik letartóztatott 
ordinárius megtört, és –-- egyébként 
szintén az egyházi törvényekkel szem-
bemenve –-- átruházta korábbi hatal-
mát Adorjánra. (Utóbb a kiszabaduló 

Márton Áron tett rendet, feloszlatva 
az Egyházmegyei Tanácsot, érvény-
telenítve a kinevezéseket.)

A rendszer végül kudarcot vallott a 
Rómától független katolikus felekezet 
létrehozásával, annak ellenére, hogy a 
vallásüldözés jóval keményebb volt, 
mint a szomszédos Magyarországon. 
A testi-lelki kínzások nemcsak az 
eljárás idôszakát jellemezték, de oly-
kor a börtönben is folytatódtak a leg-
szigorúbb módon. A nagy vatikáni 
kémper ügyében lefogott, ám végül az 
eljárásba be nem vont és ítélet nélkül 
ôrzött görögkatolikus apácától, Maria 
Ionela Cotoitól orvosi utasításra (!) 
hetekre megvonták az ételt és az italt, 
azt vizsgálva, hogy segít-e rajta Isten. 
(A Krisztus sebeit hordozó nôvér 
valóságos csodaként túlélte a megpró-
báltatást, 1954-ben szabadon engedték, 
majd az ötvenes évek végén újabb hat 
év fogság várt rá.) A börtönben halt 
meg a titkos ordináriusok közül Bog-
dánffy Szilárd és Boga Alajos. 
Boros Fortunát ferences rendfônököt 
két héttel a nagy vatikáni kémper 
kezdete elôtt vitték el kényszermun-
kára a Duna-csatornához. Amikor ke-
zeletlen cukorbetegsége elhatalmaso-
dott rajta, és tüdôgyulladást is kapott, 
mint munkára alkalmatlant egy vas-
lapáttal agyonverték.

Pacha Ágoston gyomorrákja a több 
pappal, köztük Márton Áronnal közös 
börtöncellában alakult ki. Vizsgálni és 
kezelni nem engedték, a fôpap éjsza-
kánként összeszorított foggal zokogott 
a fájdalomtól. 1954 tavaszán a ható-
ságok megígérték a nagybeteg ember-
nek, hogy visszamehet Temesvárra, 
ha az állam iránt lojálisan viselkedik. 
Pacha beleegyezett, ám az együttmû-
ködésre már nem jutott idô. A püspök 
nem tudta ellátni feladatát, fél év múl-
va, 1954. november 4-én a temesvári 
kórházban meghalt.

Mint William Totok román törté-
nész megállapítja, a Pacha Ágostonnal 
folytatott tárgyalások szolgáltak min-
tául késôbb a szabaduló Márton Áron 
esetében, aki viszont kitért a kompro-
misszum elôl. Furcsa, ám korunkat jól 
jellemzô tény, hogy a nagy vatikáni 
kémper elítéltjeit csupán 1997-ben re-
habilitálta a román állam. Totok arra 
is figyelmeztet, hogy az igazságtétel 
szinte a nyilvánosság teljes kizárásával 
történt. Sôt, a propaganda tovább folyt 
a korábbi elítéltek ellen, igaz, jóval 
körmönfontabban. Nagy publicitást 
kapott például a kémelhárítás volt 
fônöke, Neagu Cosma, aki minden 
ellenvetés nélkül hangoztathatta nem 
sokkal az ezredforduló elôtt megjelent 
könyveiben, hogy a per jogos volt, 
igazságos ítélet született.

Pethô Tibor
(Magyar Nemzet)

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au
gh@grapevine.com.au
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Topkapi Szeraj, 2. 
Hipochondernek, 3. Sánta Ferenc, 4. 
Akit a mozdony füstje megcsapott c. 
könyvében, 5. Rimszkij-Korszakov, 6. 
Portugáliáé, 7. Lengyel Menyhért, 8. 
1955. december 14-én, 9. Madeleine 
Korbel Albright, 10. A teniszé.

E heti kérdéseink:
1. Mibôl készül a hasis?
2. Mivel foglalkozik az ozmológia 

tudománya?
3. Kit neveznek a mûvészettörténet-

ben a színek mesterének?
4. Melyik sportág kiválósága volt 

Körmöczi Zsuzsa?
5. Mit jelent az arab nevek elôtt álló 

ibn szócska?
6. Mi a címe Albrecht Dürer tizenöt 

fametszetbôl álló, híres sorozatának?
7. Ki írta a szövegkönyvét A csodála-

tos mandarin címû Bartok-táncjáték-
nak?

8. Mi volt Petôfi Sándor eredeti ne-
ve?

9. Hogy nevezték az ókorban a mai 
Tunézia területén élt föníciaikat?

10. Kit tartanak a világirodalomban 
a történeti regény atyjának? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Egy férfi felad egy társkeresô hirde-

tést:
„Feleséget keresek!”
Másnap kap egy csomó levelet, 

mindegyikben ez áll:
„Mit szólna az enyémhez?”

* * *
Összeveszik a házaspár, és a férj 

dühösen kiabálja:
--- Ha meghalsz, akkor azt fogom írni 

a sírkövedre, hogy „Itt nyugszik a fe-
leségem --- olyan hidegen, mint életé-
ben.”

A feleség dühösen vág vissza:
--- Ha te meghalsz, én meg azt írom a 

sírkövedre: „Itt nyugszik a férjem --- 
olyan mereven, mint még soha életé-
ben.”

* * *
Egy család új hûtôszekrényt vett. A 

régit kitették a ház elé, és ráírták: 
„Akinek kell, ingyen elviheti.”

A kiselejtezett hûtô még három nap 
múlva is ott állt, senki rá sem nézett. A 
férj ekkor gondolt egyet, és kicserélte 
rajta a feliratot: „Eladó 20.000 forin-
tért.”

Még aznap éjjel ellopták.
* * *

A 60 éves Józsi bácsi éppen a há-
zassági évfordulóját ünnepli vele egy-
korú feleségével, amikor megjelenik 
egy tündér azzal, hogy teljesíti egy 
kívánságukat. Józsi bácsi gyorsan le-
csap a kínálkozó lehetôségre:

--- Azt kívánom, hogy legyen egy 
harminc évvel fiatalabb feleségem!

Így lett aztán Józsi bácsi egy pillanat 
alatt 90 éves...

* * *
Tanárnô: Na, Móricka itt van ez a 

térkép. Mutasd meg rajta Amerikát!
Móricka: Tessék, itt van!
Tanárnô: Na, osztály, azt tudjátok, ki 

fedezte fel Amerikát?
Osztály: Móricka!

* * *
--- Hogy hívják az afrikai buszsofôrt?
--- ???
--- Busman.

* * *
A zsidó fiának új barátnôje van, aki 

igazából transzvesztita. Eljött az ideje, 
hogy bemutassa a családnak. Le is 
ülnek vacsorázni. Megszólal az apa:

--- Fiam, hogy hívják a barátnôdet?
--- Laci.
Egész család elhûl, mire az apuka:
--- Hát, ez nem egy echte zsidó név...

* * *
--- Tudod, hogyan edzenek a pasik 

astrandon?
--- ???
--- Ahányszor egy jó csajt látnak, 

behúzzák a pocakjukat.
* * *

Két számítógépes rendszergazda be-
szélget:

--- Te, hogy lehetsz olyan hülye, hogy 
a kutyád nevét adod meg jelszónak?

--- Miért, mi a bajod azzal, hogy 
wfK41a2s?

* * *
A tanárnéni matekórán megkérdezi 

Mórickától.
--- Móricka, ha apukád 40 éves, 

anyukád meg 35, mennyi összesen a 
kettô?

--- 70 --- válaszolja Móricka.
--- Már miért lenne 70? ---- kérdi a 

tanárnéni.
--- Mert anyu mindig letagad 5 évet.

* * *
Tyúk fut a kakas elôl, és közben 

gondolkodik. „Ha megállok, könnyû-
vérûnek hisz. Ha nem, frigidnek. In-
kább csak véletlenül elesek...”

* * *
Egy fickó családi házban lakik, de a 

Egyperces tudományTudja, melyik állatot fenyegetik 
leginkább az orvvadászok?

Ha az orvvadászatra gondolunk, 
mindenkinek elsôsorban a nagy nö-
vényevô emlôsök, például az elefántok 
vagy az orrszarvúk jutnak az eszébe. 
Holott van egy nem kevésbé különle-
ges, félénk állat, amelyet Ázsiából már 
szinte teljesen kiirtottak, és most Af-
rikában folyik a pusztítása. Ez a tob-
zoska.

A pikkelyes testû tobzoska balvég-
zetét az okozza, hogy a hagyományos 
kínai és vietnami orvoslásban szinte 
mindenre felhasználják a szarupikke-
lyeit a rák és az izzadás gyógyításától 
az ízületi gyulladásig. Ezenkívül ét-
termekben is felszolgálják ínyencfalat-
ként.
Afrikából Kínába
Mivel Ázsiában nagyon megfogyatko-

zott már a számuk, és büntetik az ille-
gális kereskedelmüket, ezért az orv-
vadászok áttették székhelyüket Dél-
Afrikába.

Innen évente több mint 1 millió tob-
zoskát szállítanak Kínába részben 
csempészáruként, részben hamis pa-
pírokkal.
Világszerte be akarják tiltani a 

kereskedelmét
A szakemberek a veszélyeztetett ál-

latok nemzetközi kereskedelmével 
foglalkozó szervezet (Convention on 
International Trade in Endangered 
Species, CITES) e heti johannesburgi 
ülésén kongatták meg a vészharangot.

A kutatók szeretnék elérni, hogy a 
tobzoskák kereskedelmét mindenütt 
illegálissá nyilvánítsák a világon. Ta-
lán így megállítható a fajok egyed-
számának vészes csökkenése.
Csak kinézetre hasonlít a tatuhoz
A tobzoska (Pholidota sp.) hasonlít az 

„articsókába öltöztetett” tatura, azon-
ban nincs köztük kapcsolat.

A tobzoska és a tatu hasonlósága ki-
tûnô példa a konvergens evolúcióra, 
amely esetben a két faj külön fejlôdik, 
de hasonló tulajdonságokra tesznek 

szert. Ebben az esetben mindez a ter-
meszek és hangyák evésében merül 
ki.

A ragadozó emlôs támadás esetén 
labda formájúra gömbölyödik össze, 
és éles pikkelyeivel áthatolhatatlan 
páncélt hoz létre. Második védelmi 
funkciója a mérgezô gáz kibocsátása. 

Nyelvük a testüknél is hosszabb lehet.
Kiváló a szaglásuk, ahhoz képest a 

látásuk rosszabb és alig hallanak. Csu-
pán négy fajt találtak belôle Afrikában, 
és négyet Ázsiában. A félénk állat éj-
szaka a legelevenebb, magányos életet 
él, a hím és a nôstény is csak párzási 
idôszakban találkoznak egymással.

kertje végében van egy kis ház, amit 
szeretne kiadni. Készít egy táblát „A 
HÁTSÓ RÉSZ KIADÓ” szöveggel, 
bekeni ragasztóval, és a széken hagyja 
száradni. Véletlenül ráül a felesége, 
aztán elindul a közértbe. Egy pasi oda-
szól:

--- Bocsánat, kisasszony, de kiadó 
még a hátsó rész?

--- Igen.
--- De én az ... khmm... elsô részt 

jobban szeretném!
--- Azt sajnos nem lehet, ott a férjem 

dolgozik.
* * *

--- Tengerparton van egy kô. A kövön 
ül egy nô. Míg a nô mormolja imáját, a 
tenger hulláma nyaldossa a térdét...

--- De Pistike, ez nem is rímel.
--- Nyugi-nyugi, semmi aggály, lesz 

majd rím, ha jô a dagály!
* * *

Két barát beszélget:
--- Hallom, megnôsültél. Gratulálok!
--- Köszönöm.
--- És milyen az anyósod? Kijössz 

vele?
--- Baromi ronda, de az üzletmenetet 

kiválóan elôsegíti.
--- És a sógornôd?
--- Hú, ne tudd meg! Az, ha lehet, még 

rondább, de az üzletmenetben kivá-
lóbb, mint az anyósom.

--- Na és a feleséged?
--- Ne is kérdezd! Olyan ronda sze-

gény, hogy az hihetetlen, viszont az 
üzletmenetet ô segíti elôre a legjob-
ban.

--- Te, mondd már, mi ez a családi 
biznisz, amit csináltok?

--- Szellemvasút.
* * *

A repülôgép pilótája észreveszi, hogy 
hatalmas nagy baj van. Minden mû-
szer elromlott, folyik az üzemanyag, 
vesztenek a magasságból. Nem tud 
úrrá lenni a problémán, ezért be-
mondja az utasoknak:

--- Hölgyeim és uraim. Nagyon nagy 
baj van. Elromlott minden mûszer a 
gépen. Meg kell kísérelnünk a kény-
szerleszállást, de sajnos jelen körül-
mények közt ez sem kecsegtet túl sok 
eséllyel. 

Kérem készüljenek fel a végre.
Erre egy nô felpattan, és elkiáltja 

magát:
--- Ha már így áll a helyzet, akkor 

valaki utoljára tudatosítsa bennem, 
hogy nô vagyok.

Erre felpattan egy férfi utas is. Ki-
gombolja az ingét, odavágja a nôhöz, 
és így szól: Akkor nesze. Vasald ki!

* * *
Baleset történt. A rendôr magyarázza 

a vezetônek:
--- Hölgyem, ha nem mûködik az in-

dexlámpa, akkor a kezével kell jelez-
nie.

--- Hiszen jeleztem a bal kezemmel, 
hogy kanyarodom.

--- Miért nem vette figyelembe, hogy 
a hölgy kanyarodik? --- kérdezi a 
rendôr a másik autó vezetôjét.

--- Azt hittem, csak a körömlakkot 
szárítja. A feleségem is mindig így 
csinálja...

* * *
--- Képzeld, meghalt az anyósom!
--- Mi történt vele?
--- Levitte az ujját a busz.
--- Ne viccelj, abba nem lehet bele-

halni!
--- Na igen, csakhogy épp a fejét 

vakarta...
* * *
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11:20 Az én ’56-om (2016)
11:35 Nemes Rózsa (1943)
Magyar romantikus film  

Rendezte: Martonffy Emil
Szereplôk: Bulla Elma 

,Medgyaszay Vilma, Simor 
Erzsi, Pataky Jenô , Halmay 
Tibor Rózsa és öregapja a 
külvárosi szegénynegyed-
ben élnek. Alig hisznek a 
fülüknek, amikor megtud-
ják, hogy Veszprémy gróf 
Rózsára hagyta a vagyonát, 
mert a lány apja valamikor 
megmentette az életét. 
13:00 HÍRADÓ
13:20 Médiaklikk
13:40 Ízôrzôk (2016)
Szentkirály   Kovácsné Lá-

zár Ilonával zöldfûszeres 
báránysültet készítsünk kö-
leskásával, amihez a rozma-
ringot és zsályát a falu fû-
szerkertjébôl szedtük.  Ho-
gyan érheti el a ház asszo-
nya, hogy a hagyma szele-
telés közben ne csípje a sze-
mét?
14:15 Öt kontinens

  14:45 Itthon vagy!
  15:10 Roma Magazin
  15:40Domovina
Szlovák nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:10 Hogy volt?! (2014)

Hámori Ildikó felvételeibôl
17:10 Az én ’56-om (2016)

  17:20 Család-barát
 19:00       Kívánságkosár - 
válogatás
20:00 Cziffra 100 (2016)

  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

 Rendezte: Kázsmér Kál-
mán, Lakatos András
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó 

(2016)
23:55Mindenki Akadémiája 

(2016)
00:25 Munkaügyek - IrRe-

ality Show (2016)
   Az irodafelújítás
Magyar tévéfilmsorozat
A leszerelt radiátorszelepek 

miatt hôhullám söpör végig 
az irodán. Ond Elvirát és 
Róbertet teszi felelôssé az 
áldatlan helyzetért. 
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2014)
  02:30 Nemes Rózsa  1943 
 Leutaznak a vidéki kas-
télyba. A család ellensége-
sen fogadja az esetlenül vi-
selkedô jövevényeket, noha 
Rózsa megengedi, hogy a 
házban maradjanak. Vesz-
prémy Péter beleszeret.
03:50 Az én ’56-om (2016)

  04:05 Hogy volt?! (2016)
 Hofi Géza és Kovács Kati, 
de kísérték koncerteken és 
lemezeken Aradszky Lász-
lót, Koós Jánost és Korda 
Györgyöt is. 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

2016. november 10. MAGYAR ÉLET 15. oldal
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05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Család-barát 
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Térkép
09:20 Család és otthon
09:45 Minden tudás
10:05 Baptista magazin
10:35 Református riportok 
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Ráktérítô (1969)
Magyar tévéfilm  (ff.)
Operatôr: Mestyán Tibor;
Rendezte: Szônyi G.Sándor
Komáromi Zoltán  Szemé-

lyes válsága elôl ciprusi 
kiküldetésébe menekül és a 
kitörô polgárháború miatt 
két hét helyett hónapokra a 
szi-get és a szép idegenve-
zetô lány,Melina „foglya” 
marad.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar Szórvány 

Napja
14:30 Srpski Ekran
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:00 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:35 Csángók (2006)
Magyar dokumentumfilm  
A Csángók címû dokumen-

tumfilm romantikától és il-
lúzióktól mentesen mutatja 
be a népcsoport mai helyze-
tét és vizsgálja esélyeit a 
megmaradásra.
17:05 Az én ’56-om (2016)
17:15 Ábel a rengetegben 

(1993)  Magyar játékfilm
Rendezte:Mihályfy Sándor
1920-as évek, Erdély. Ábel, 

betöltvén tizennegyedik 
életévét, pénzkereset céljá-
ból elszegôdik fafelvigyázó-
nak a Hargitára, a bank tu-
lajdonát képezô erdôségbe, 
hogy segítse családját.
19:00 Magyar  Szórvány 

Napja
20:00 Dallamról dallamra 

(1997) Figaro az operettben 
- Bende Zsolt vendégjátéka 
a könnyû mûfajban
20:30 Dallamról dallamra 

(1997)  Gyere Josephine! - 
Márkus Lászlóra emléke-
zünk 70. születésnapján
Közremûködik Psota Irén,
Dajka Margit, Márkus László
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

 23:55MindenkiAkadémiája     
 00:25 Munkaügyek - IrRe-
ality Show (2016)  A köztiszt-
viselôk szakácskönyveOnd 
a hivatal népszerûsítése ér-
dekében elvállalja a közre-
mûködést egy fôzômûsor-
ban, miután csúnyán felsül    
00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35        Magyar Szórvány 
Napja
02:45 Ráktérítô (1969)

 Megelégedésre szolgáló 
munkát is kap és végre 
árnyék nélkül élhetne. 
Végül és mindezek ellenére 
mégis úgy dönt, hogy „jobb 
az otthoni zûr”.
04:20 Magyar Szórvány 

Napja    Összefoglaló
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:55 Család-barát 
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika
09:20 Médiaklikk
09:45 Tessék! 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:35 Kereszt-Tények 
10:45 Így szól az Úr!
11:00 Angol nyelvû hírek
11:10 Virágzó Magyaror-

szág 2011 Fertôszentmiklós
Magyar ismeretterjesztô 

sorozat  A város Gyôr-
Moson-Sopron megyében, a 
Sopron–Fertôdi kistérség-
ben található. Kedvezô föld-
rajzi környezetének köszön-
hetôen az emberiség legô-
sibb idôszakában is lakott 
hely volt. A Fertô tó és part-
vidéke,
11:40 Harminchárom név-

telen levél (1985)
Magyar tévéjáték
A harminchárom névtelen 

levél fôhôse, a Bács Ferenc 
által nagyszerûen alakított 
Tamás, a gimnáziumi igaz-
gató becsületes, elvekkel 
rendelkezô ember. Úgy 
tûnik, mégis megalkuvásra 
kényszerül.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó

  13:45 Hazajáró (2016)
Mátyusföld Csák Máté ôsi 
birtoka, a Kis-Duna, a Vág 
és a Kis-Kárpátok határolta 
sík vidék: Mátyusföld.  A 
kistáj magyarságát sok vész 
gyérítette, mégis: a hit min-
den nehézségen átsegítette 
14:15 Magyar Krónika

  14:45 Család és otthon
  15:05 Slovenski utrinki
 nemzetiségi magazin
15:40 Alpok-Duna-Adria

 16:10 Hogy volt?! (2014)
Piros Ildikó születésnapjára  
17:10 Az én ’56-om (2016)

  17:20 Család-barát
  19:00         Kívánságkosár - 
válogatás
20:00 Szenes Iván írta 

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

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55Mindenki Akadémiája     
  00:25  Munkaügyek - 
IrReality Show (2016)
Döntésfóbia Róbert negy-
ven éves. Más ennyi idôsen 
már vagy híres, vagy halott, 
véli az ünnepelt,
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2014)
Piros Ildikó születésnapjára
02:30 Harminchárom 

névtelen levél (1985)
03:40 Világörökség Portugá-
liában Alcobaca kolostor
 04:05 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)
 05:00 HÍRADÓ
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
(2016)
05:50 Család-barát 
07:25 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Rejtélyes XX. század 

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

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
09:20 Iskolapad
09:40 Élô egyház 
10:10 Katolikus krónika
10:35 Isten kezében 
11:10 Angol nyelvû hírek
11:20 Az én ’56-om (2016)
11:40 Francia négyes 

(1983)  Magyar tévéfilm
Rendezte: Bán Róbert
Két ifjú házaspár nôtagjai 

testvérek. Egy spicces éj-
szaka hajnalán a sógorok 
eltévesztik hálószobájuk aj-
taját...
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Tessék!
13:40 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 Életkerék (2016)
15:40 P´amende - Roma 

kultúra (2012)   Cingani - 
Cigányok Görögországban
Rendezte: Horváth Éva
Bepillantás a görögországi 

cigány közösségek életébe.
16:10 Hogy volt?! (2014)
Csala Zsuzsára emléke-

zünk  Szórakoztató mûsor
17:10 Az én ’56-om (2016)
40. rész
17:20 Család-barát 
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás Találkozhat ked-
venc elôadójával.
20:00 Önök kérték
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Van képünk hozzá 

(2011)  Régi és újabb, nép-
szerû rádiókabaré-jelene-
teket láthatnak a nézôk új 
szereposztásban.
22:25 Ridikül
23:20 Kulturális Híradó

23:55Mindenki Akadémiája 
(2016)
00:25 Munkaügyek - IrRe-

ality Show (2016)
 Érdekkapcsolatok        Egy 
átmulatott irodai éjszaka 
után Elvira irodájában Ond 
és Krisztina hiányos öltö-
zetben, félreérthetô test-
helyzetben ébred. 
00:55 Himnusz

  00:55 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2014)
  Szórakoztató mûsor
02:25 Francia négyes 

(1983) Két ifjú házaspár 
nôtagjai testvérek. 
03:40 Világörökség Portu-

gáliában Krisztus rendi 
kolostor, Tomarvilágörökség 
egyik legcsodálatosabb épü-
letegyüttesét  a templomo-
sok építették a XII. század-
ban, ez volt az elsô váruk és 
templomuk.
04:05 Önök kérték

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát
07:00 Kulturális Híradó 

(2016)
07:30 Legenda - válogatás 

(2015)  3. rész
Rendezte: Koós György
07:55 Legenda - válogatás 

(2015)  4. rész 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Unió28
09:10 Itthon vagy!
09:35 Szeretettel Holly-

woodból
10:05 Rúzs és selyem
 Mit viselnek szívesen a 

hazai közélet ismert szemé-
lyiségei- mindez szerepel a 
kínálatában.”
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvû hírek
11:25 Kísértés (1941) 
Magyar játékfilm  (ff.)
Forgatókönyvíró: Szatmári 

Jenô; Zene: Fényes Sza-
bolcs; Operatôr: Eiben Ist-
ván; Szereplôk: Karády Ka-
talin  Cecil testvérét bank-
rablás miatt elítélik, Cecil 
ezért bosszút esküszik a 
bíró, Dr. Kétzy Péter ellen. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 MMA - portré sorozat 

(2016)  Zárványidô Szilágyi 
István portré A kortárs 
erdélyi magyar irodalomnak 
a hatvanas évektôl publikáló 
képviselôje
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)
Mûsorunk aktuális epizód-

jában az 1956-os forradalom 
leverésének idôszakát mu-
tatjuk be. 
14:45 Hangvilla  Szerkesztô: 

Petrovics Eszter; Tökéletes 
csend létrehozása csak ter-
mészet-ellenes körülmé-
nyek között, egy un. „süket” 
szobában lehetséges.
15:20 Hogy volt?! (2016)

  Rómeók és Júliák a világ-
irodalom legromantikusabb, 
egyben  legtragikusabb da-
rabja
16:20   A  MAGYARMÉDIA 

MECANATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Jó boroknak 
szép hazája a Délvidék - 
Szerémség (Szerbia) (2016)  
 17:15 Az én ’56-om (2016)

  17:25 Család-barát
 19:05  Szabadság tér ’56
 20:00 Mindenbôl egy van  
Az árverés  A tönkrement 
Conditorei-t a bank interne-
tes árverésre bocsátja. 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 A Bagi Nacsa Show            

22:30 Munkaügyek - 
IrReality Show (2016)
János románca Ond egyre 
harciasabb, militánsabbNE-
MÜK-öt vizionál, 
23:00 Hazajáró (2016)

            Szamos-hátság
23:35 Opera Café (2016)

  00:05Értsünk hozzá! (2016)    
  00:40 Útravaló
Felelôs szerkesztô: Varga 

Krisztina; Operatôr: Bedô 
Csaba, Fehér Krisztián;
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Gasztroangyal   a ha-
zai rizstermesztés egyik 
fellegvárába,  látogat. 
02:30 Fölszállott a páva 
05:00 HÍRADÓ

 05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát 
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal
A Gasztroangyal a hazai 

rizstermesztés egyik fel-
legvárába, a Nagykunságba 
látogat. Marcsi kideríti, ho-
gyan mûvelik a rizsföldeket,   
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Élô örökség (2016)
09:20 Novum
09:50 Térkép
10:20 Angol nyelvû hírek
10:35 Fölszállott a páva - 

2016
13:00 HÍRADÓ
13:20 Nagyok
Bereményi Géza 2.
13:50 Szabadság tér ’56 

(2016) Rendezte: Kriskó 
László, Ombódi Tamás
14:35 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016
A XX. század meghatározó 

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

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
„Áldom a Teremtôt...” - 

Portréfilm László Gyuláról 
(2015)  Magyar portré soro-
zat A film célja, hogy a ma-
gyar ôstörténet-kutatásnak, 
a kiemelkedô tudású László 
Gyulának állítson emléket, 
magyarként éltem át az 
európaiságot és hogy édes 
anyanyelvünk élt bennem”   
17:30 Család-barát
19:00 Öt kontinens
19:30 Szeretettel Holly-

woodból
20:00 Gasztroangyal 
 Marcsi kideríti, hogyan 

mûvelik a rizsföldeket, mi-
ként zajlik a betakarítás, és 
megmutatja, mit érdemes 
készíteni a különfélékbôl 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 1956-60 A FILMMÛ-

VÉSZET TÜKRÉBEN Hol 
zsarnokság van… (1989)
 A filmet készítette Gyar-

mathy Lívia és Böszörményi 
Géza egy bíróról, aki az öt-
venes években szép karriert 
futott be. 
22:55 Bábel - Hesnával a 

világ (2012)   Megfigyelés
Kamerák, lehallgatókészü-

lékek, térfigyelôk szinte 
minden sarkon - egy világ, 
ahol szinte minden lépé-
sünket követhetik 
23:55 Hangvilla    A zene 

és a zenetörténet vezérmo-
tívuma. A szerelemtôl el-
választhatatlan a zene. 
00:25Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)
00:55 Himnusz

 01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2016)
  02:30 Rozmaring  1938
Magyar romantikus film  
Páger Antal, Vaszary Piri, 
Kabos Gyula, Somlay Art-
húr Kevy István kanalas-
dombi birtokán mintagaz-
daságról álmodozik,
04:00 Slágertévé (1999)

 Kovács Kati és Haumann 
Péter mûsorvezetésével.    
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

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

Vatikáni híradó 
10:35 Új nemzedék 
11:10 Angol nyelvû hírek
11:20 Útravaló 
Felelôs szerkesztô: Varga 

Krisztina; Operatôr: Bedô 
Csaba, Fehér Krisztián;
11:40 Lángelmék a szigeten 

(1976)  Magyartévéjáték
Az Oktáviusz család élete 

felfordul a szigeten lévô kis 
házban egymás hegyén-há-
tán töltött hetek alatt. Nem-
csak az anyakönyvvezetô 
apa (Páger Antal) és a váló-
peres ügyvéd lány, Klára  
foglalkozása közti antago-
nisztikus ellentmondás bor-
zolja a kedélyeket
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda
13:40 Noé barátai 
Rendezte: Körmendi Ta-

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

magazin
15:35 Ecranul Nostru
Román nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:05 Hogy volt?! (2014)

Mikó István felvételeibôl
17:05 Az én ’56-om (2016)

  17:15 Család-barát
  18:55         Kívánságkosár - 
válogatás  Felidézzük anagy 
múltú mûsor legjobb pilla-
natait.
19:25 Magyarország, sze-

retlek! mûsorvezetôje Szen-
te Vajk, a megmérkôzô csa-
patok csapatkapitányai pe-
dig Kraszkó Zita és Har-
sányi Levente 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55Mindenki Akadémiája 
00:25 Munkaügyek - 

IrReality Show (2016)
 Átcímkézôk   Albert és Ka-
resz belenyúl az évszázad 
üzletébe: az élelmiszer-biz-
tonságiak egyik embere, 
Piroska korlátlan mennyisé-
get tud szerezni olyan át-
címkézett, lejárt húsáruk-
ból, amelyeket ô foglalt le.    
00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:30 Hogy volt?! (2014)
  Mikó István felvételeibôl
02:25Lángelmék a szigeten 

(1976)  Magyartévéjáték
de az ifjú házas Oktáviusz 

Gyula (Vogt Károly) és friss 
felesége, Magda (Szerencsi 
Éva), valamint a házassági 
válságba jutott pár, Eszti és 
Laci (Halász Judit és Bod-
rogi Gyula) érzelmi élete is 
felfordul.
03:35 Magyarország, 

szeretlek! (2016)
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

71 ÉVES FÉRFI keresi Melbourne 

keleti oldalán élô, korban kizárólag 

hozzáillô, káros szenvedély nélküli 

hölgy barátságát. Ha kedvel kirándulni 

a természetben, kérem hivjon. 9792-

0913. 8-tól 8-ig.

KERESEM, 70-75 éves féfi tár-

saságát, akivel a szabadidômet kel-

lemesen el tudom tölteni. Elérhe-

tôségem: /03/ 9773-5239, vagy 0402 

844-971 

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

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

52 ÉVES TANULT, intelligens nô 

vállal eladói, kereskedôi, könnyû 

fizikai munkát, gyermekfelügyeletet, 

nyelvoktatást, bedolgozást.

Tel.: 0457 317-315 Annamaria

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

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

KIADÓ budapesti lakás –– 3 

percre a Nyugatitól. Mérsékelt bér. 

Hívja a (03) 9578-4640 számot.

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


