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Torockó,	  Fő	  utca	  -‐	  részletes	  
információ	  a	  Hírlevél	  3.	  oldalán	  
	  
*	  AZ	  EMBERKERESKEDELEM	  
AKTUÁLIS	  KÉRDÉSEI	  	  KÜLÖNÖS	  
FIGYELEMMEL	  A	  MAGYAR	  
HELYZETRE	  -‐	  nemzetközi	  
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II.	  évfolyam	  
2017	  szeptember	  	  

KITÜNTETÉSEK	  
Nezeti	   ünnepünk	   Augusztus	   20	   alkalmából	   több	  
díjátadásra	   került	   sor,	   a	   díjazottak	   között	   több	  
tevékenységünkben	   aktívan	   részt	   vevő	   személy	   is	  
szerepelt.	  

Külhoni	   Magyarságért	   Díjak	   átadására	   került	   sor	   az	  
Országgyűlés	   Vadásztermében.	   Az	   idei	   díjazottak	   között	  
volt	   a	   venezuelai	   magyar	   közösség.	   	   Semjén	   Zsolt	  
miniszterelnök	   helyettes	   laudációjában	   külön	   kiemelte	   a	  
venezuelai	  magyarság	  nehéz	  helyzetét,	  felhívta	  a	  figyelmet,	  
hogy	   Magyarország	   bárkit	   szívesen	   lát	   közülük,	   mégha	   a	  
nyelvet	  nem	  is	  beszélik	  jól	  vagy	  egyáltalán	  nem	  beszélik	  -‐	  a	  
Magyar	  Állam	  megad	  minden	  tőle	  telhető	  segítséget	  nekik	  
a	  beilleszkedéshez,	  az	  új	  élethez.	  

A	  kitüntetést	  a	  venezuelai	  magyarság	  nevében	  Kunckelné	  	  
Fényes	  Ildikó	  vette	  át.	  

A	   Pesti	   Vigadóban	   Balog	   Zoltán	   az	   emberi	   erőforrások	  
minisztere	   kiemelkedő	   tevékenysége	   elismeréseként	  	  
Magyar	  Bronz	  Érdemkereszt	  polgári	  tagozat	  kitüntetésben	  
részesítette	   Engert	   Jakabnét,	   Kecskemét	   város	  
önkormányzati	   képviselőjét,	   a	   Nők	   a	   Nemzet	   Jövőjéért	  
Egyesület	  elnökét.	  

A	  díjazottaknak	  szeretettel	  gratulálunk!	  
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Megnyílt az ország első Áldozatsegítő Központja 
	  
Trócsányi László 
igazságügy miniszter 
beszédével megnyilt 
Magyarország első 
Áldozatsegítő Központja 
Budapest VII. 
kerületében a 
Wesselényi utca  69 
szám alatt.  A Központ 
küldetése a minél inkább 
személyre szabott 
segítség nyújtása az 
áldozatnak - mondta az 
igazságügyi miniszter. 
Trócsányi László arra is 
rámutatott:, hogy az 
áldozat fogalma 
viszonylag új, a 
büntetőjog sokáig csak a 
sértett szót használta. Az 
új büntetőeljárási kódex 
korszerű módon tovább erősítette a sértett fogalmának a büntetőeljárásban meghatározott jogállását, újabb eljárási 
jogokat és garanciákat nyújtott. Az áldozat fogalma azonban tágabb személyi kört jelöl és  azt külön jogszabály 
rögzíti. Minden sértett áldozat, de nem minden áldozat sértett - fejtette ki a miniszter. Példaként említette, hogy egy 
bűncselekmény sértettjének hozzátartozói vagy akár a bűncselekmény szemtanúi is lehetnek lelki sérüléseket 
elszenvedő áldozatok. 

Ékes Ilona az ERGO - Európai Regionális Szervezet elnöke a megnyitón azt mondta: az áldozatsegítő szakpolitika 
általános célja, hogy a társadalmi szolidaritás és a méltányosság elvei alapján nyújtson segítséget az állam azoknak, 
akiket nem tudott megvédeni a bűncselekményektől. Az új központ munkájába kapcsolódik be az általa vezetett 
szervezet is - tette hozzá. Célként fogalmazta meg, hogy felkeltsék az érdeklődést annak érdekében, hogy az 
önkéntesség minél több ember számára legyen vonzó. (Forrás: MTI, ERGO) 

Ékes Ilona az M1 2017. június 22-i Ma Reggel műsorában is beszélt az Áldozatsegítő Központról. Az Áldozatsegítő 
központról további információk az alábbi linken találhatóak: http://aldozatsegitokozpont.im.gov.hu 

ÉRTÉKES	  VAGY!	  TeenSTAR	  
	  
A	   TeenStar	   egy	   olyan	   személyiségfejlesztő	   szexuálpedagógiai	   program,	   amely	   segítséget	   nyújt	   a	   fiataloknak	  
kérdéseik	  megválaszolásában,	  családi	  kereteken	  kívül.	  Ezzel	   együtt	   a	   tanfolyam	  nyílt	   légköre	  hozzájárulhat	   a	  
szülők	  és	  gyermekeik	  közötti	  párbeszéd	  elősegítéséhez	  is.	  
	  
A	   TeenSTAR	   a	   szexualitást	   a	   testi	   lelki,	   szellemi	   hatások	   egységeként	   közelíti	   meg	   és	   célja,	   hogy	   a	   fiatalok	  
felismerjék	  a	  női	  és	  férfitermékenység	  jeleit,	  megértsék	  fizikai	  és	  érzelmi	  hatásait.	  
	  
Mivel	  a	  TeenSTAR	  tanfolyam	  a	  pozitív	  testképen	  és	  a	  termékenységünk	  nagyraértékelésén	  alapul,	  ezért	  az	  érési	  
folyamat	  lépésenként,	  az	  életkornak	  megfelelően	  érthető	  meg,	  és	  könnyebbé	  teszi,	  hogy	  a	  személyiség	  részévé	  
váljon.	  Így	  jutnak	  el	  a	  fiatalok	  a	  nemi	  identitásukhoz	  és	  így	  készülhetnek	  fel	  a	  felelősségteljes	  szexuális	  életre.	  
	  
A	   gyermekeknek	   szóló	   tanfolyam	   során	   több	   szülői	   találkozót	   is	   szervezünk,	   hogy	   tájékoztatást	   adjunk	   a	  
tanfolyam	   felépítéséről,	   témaköreiről	   és	   megerősítsük	   a	   szülőket	   a	   felelősségteljes	   nevelésben.	   A	   képzésre	  
magyarországi,	  felvidéki	  és	  kárpátaljai	  résztvevők	  is	  érkeztek.	  A	  képzést	  Helga	  Sebernik,	  az	  osztrák	  TeenSTAR	  
vezetője	  és	  dr.	  Pascal	  Glaeser,	  német	  TeenSTAR	  oktató	  és	  több	  szakkönyv	  szerzője	  tartotta.	  További	  információ	  
és	  jelentkezés	  az	  ergo-‐net.hu	  honlapon.	  
	  
Programunkról	  rádióbeszélgetés	  készült,	  melyet	  a	  Kossuth	  Rádió	  Vendég	  	  a	  háznál	  2017.	  július	  10-‐i	  adásában	  
volt	  hallható,	  az	  adás	  meghallgatható	  a	  www.mediaklikk.hu	  oldalon.	  
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ÁLDÁS NÉPESSÉG 2017  KONFERENCIA TOROCKÓN 
 

Az	   ember	   életének	   nagy	   misztériumai	   a	   születés	   és	   a	   halál.	   Mindkettőt	   intézményesítették,	   eltávolították	   a	  
család,	  a	  természetes,	  a	  szerető,	  a	  segítő	  közegéből,	  kapcsolatából.	  Ahol	  az	  ember	  személy,	  Valaki	  lehet.	  

Azt	  gondolom,	  hogy	  sok	  pszichés	  probléma,	  viselkedési	  zavar	  gyökere,	  
eredete	  itt	  is	  kereshető.	  	  

Amikor	  az	  én	  gyermekeim	  születtek,	  születésük	  után	  azonnal	  elvették	  
és	   egy	   pillanatra	   sem	   adták	   oda,	   hogy	   közelről	   is	   megnézzem,	  
megöleljem,	  megszeretgessem	  őket.	  

Örülnék,	   ha	   ezt	   az	   embertelen,	   fölöslegesen	   fájdalmas	   érzést	   minél	  
kevesebben	   tapasztalnák	   meg,	   az	   emberi	   élet	   misztériumával,	   a	  
születéssel	   kapcsolatban.	   Minél	   több	   gyermek	   érkezzen	   egy	   olyan	  
ember-‐	  és	  családközpontú	  társadalomba,	  ahol	  első	  élményük	  a	  szülői,	  
anyai-‐apai	   szeretet,	   öröm	   fizikai	   megtapasztalása	   háborítatlan	  
körülmények	  között.	  (Ékes	  Ilona)	  

Programunk	   védnöke	   és	   támogatója:	   Potápi	   Árpád	   János	  
nemzetpolitikáért	  felelős	  államtitkár.	  
Támogatónk:	  Dobos	  Menyhért,	  a	  Duna	  Médiaszolgáltató	  Nonprofit	  Zrt.	  
vezérigazgatója.	  
Regisztráció:	  http://aldasnepesseg2017.weebly.com/,	   Időpont:	  

2017	  október	  5-‐8.,	  helyszín:	  Torockó,	  Duna	  Ház,	  Fő	  utca	  	  292.,	  Románia	  -‐	  a	  részletes	  program	  elérhető	  az	  ergo-‐
net.hu	  honlapon.	  

A	   konferenciához	   kapcsolódik	   legutóbb	   	   "KÖTŐDÉS	   AZ	   ÉLTETŐ	   ERŐ"	   	   címmel	  megjelent	   kiadványunk	   is.	   A	  
kiadvány	   tartalmazza	   a	   TeeSTAR	   program	   ismertetőját	   valamint	   tájékozttaást	   ad	   a	   Creighton	   természetes	  
családtervezési	   renszererről.	   Segítséget	   ad	   az	   anya-‐	   és	   bababrát	   szülészetekhez.	   	   Nagyon	   fontosnak	   tartjuk,	  
hogy	   minél	   többen	   tudjanak	   ezekről	   a	   témákról	   és	   módszerekről.	   Mindannyian	   tudjuk,	   hogy	   mennyi	  
egészségügyi	   és	   környezeti	   problémát	   okoz	   a	   fogamzásgátló	   szerek	   használata,	   az	   erkölcsi/etikai	  
szempontokról	  nem	  is	  beszélve.	  És	  ugyanezt	  elmondhatjuk	  a	  lombikprogramokról	  is.	  	  

Azokat	  szeretnénk	  elérni,	  akik	  keresik	  azokat	  az	  utakat,	  amik	  nem	  járnak	  ekkora	  rombolással	  és	  szeretnének	  
harmóniában	   élni	   a	   saját	   szervezetükkel	   és	   a	   környezetükkel.	   Kiadványunk	   a	  mellékelt	   linkről	   	   ingyenesen	  
letölthető:	  http://ergo-‐net.hu/files/b9/01/b901b1783b9349ae26cd582469162ea2.pdf	  

	      

MEGHÍVÓ 
!

A!VITA!HUMANA!polgári!társulás!
szeretettel!és!tisztelettel!meghívja!!

Önt!és!kedves!családját!

!

a"VITA"HUMANA"Központ!
ünnepélyes!megnyitójára!

!

Időpont:!2017.!szeptember!8.,!16:00!

Helyszín:!Somorja,!Tejfalusi!út!25.!

!

!

!

!

!

!!

„A!KCSSZ!és!a!VITA!HUMANA!közös!rendezvénye.”;!

!

Tervezett!programok!!

a!2017/2018Vas!

iskolaévben:!

!

VTermészetes!családtervezés!V!előadások!

V!BillingsVmódszer!V!előadások!

VTeen!STAR!V!szexuálpedagógiai!program!
tinédzsereknek!

V!BABAZENE!V!zenésVbábos!foglalkozások!a!
legkisebbeknek!(!0V4!éveseknek)!és!
kísérőiknek!

VAngolVnémet!nyelvi!foglalkozások!a!
legkisebbeknek!és!kísérőiknek!

VAngolVnémet!nyelvi!foglalkozások!!!!!!!!!!!!!!
a!7V11!éves!diákoknak!

V!Kézműves!foglalkozások!a!
legkisebbeknek!(2V5!évesek)!

!

További!információ:!www.vitahumana.org!

Mgr.!Bándy!Katalin!

Tel:!!!!0948!192!700!
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Anya	  -‐és	  csecsemőotthon	  épül	  Tolcsván	  

2017.	   augusztus	   29-‐én	   Tolcsván	   alapkőletételre	   került	   sor.	   Az	   alapkőletételen	   a	   görök	   katolikus	   egyház	  
képviseletében	   Orosz	   Atanáz	   volt	   jelen,	   aki	   megáldotta	   a	   felépülő	   anya-‐és	   gyermekotthon	   alapkövét.	   A	   magyar	  
kormányt	   Soltész	   Miklós	   egyházi,	   nemzetiségi	   és	   civil	   társadalmi	   kapcsolatokért	   felelős	   államtikár	   képviselte.	   Az	  
anya-‐	  és	  csecsemőotthonban	  felépülte	  után	  öt	  édesanya	  és	  gyermeke	  	  találhat	  majd	  otthont.	  Orosz	  Atanáz	  püspök	  
úr	  az	  eseményen	  az	  élet	  védelmére	  hívta	  fel	  a	  figyelmet,	  a	  "Ne	  ölj"parancsa	  a	  fogantatástól	  az	  utolsó	  szívdobbanásig	  
kell	   hogy	   terjedjen.	   Egy	   ilyen	   anyaotthon	   lehetőséget	   ad	   arra,	   hogy	   egy	   életellenes	   rossz	   döntés	   elkerülhetővé	  
válljék.	  

	  Soltész	  Miklós	  államtitkár	  úr	  arra	  hívta	   fel	  a	   figyelmet,	  hogy	  a	  gyermekvédelem	  nem	  csak	  az	  állam	  ügye,	  abból	  az	  
egyházak	  	  is	  kiveszik	  részüket	  -‐	  az	  ilyen	  létesítmények	  alapításával,	  fenntartásával	  is.	  

 
 
Citizengo:  
 
Tiltakozunk a viszony. hu oldal ellen, mivel véleményünk 
szerint az oldal: 
Hűtlenségre buzdít, és legitimizálja azt. 
Aláássa a házasságokat, azok felbomlását idézve elő. 
Szétrombolja a családokat. 
Családok, házasságok és kapcsolatok szétrombolása által tesz szert üzleti 
haszonra. 
 
Kérjük, csatlakozzon Ön is petíciónkhoz! 
A viszony. hu oldal családokat, házasságokat és kapcsolatokat rombol 
szét. Ne hagyjuk, hogy tovább terjedjen ez a demoralizáló jelenség 
hazánkban. 
Egy gyermek sem szeretné, hogy szétessen a családja egy 
viszony miatt… Lépjünk fel együtt gyermekeink, családjaink 
védelmében! 
 
http://www.citizengo.org/hu/fm/83658-le-fiatalokat-kihasznalo-
csaladrombolo-tarskeresokkel 
 
Pintér Sándor belügyminisztert és Székely Lászlót, az Alapvető Jogok 
Biztosát ezért arra kérjük, vizsgálják meg a viszony. hu oldal működését a 
magyar törvények, különösképp az Alaptörvény fényében, és tiltsák meg 
azok további működését. 
Meggyőződésünk, hogy a viszony. hu oldal a puncs. hu 
oldallal egyetemben aláássa a házasságokat, és hozzájárul a 
családok széthullásához. Olyan országban szeretnénk élni, 
ahol a családok, a házasságok és az emberi kapcsolatok 
szétrombolásából, illetve a fiatalok kihasználásából nem lehet 
hasznot húzni! 
Köszönjük, hogy Ön is csatlakozik petíciónkhoz! 
Üdvözlettel: 
Zaymus Eszter 

Alkotmánymódosító népszavazáson való részvételre bíztatnak 
2017. szeptember 13-án  a Marosvásárhelyen a Remete Szent Antal plébánián sajtótatájékoztató tartottak  a román 
alkotmány módosítására kiírt népszavazás érdekében. A kezedményezők azt kívánják, hogy a román alkotmány a 
jövőben  a "házasfelek" kifejezés helyett a házasságot, mint egy férfi és egy nő között létrejött intézményt 
szabályozza. A sajtótájékoztatón felszólalt többek között Ékes Ilona volt magyar parlamenti képviselő az ERGO 
elnöke, Boros Annamária az ERGO munkatársa  Zaymus Eszter a Citizen Go kampányigazgatója , Szénégető István a 
Gyulafehárvái Egyházmegye családreferense és  Sófalvi Szabolcs Marosszentgyörgy polgármestere. 
 
Mindannyian kifejették, hogy álláspontjuk szerint a házasság csak egy férfi és nő között létezhet, hogy a család az 
emberi fejlődés alapját képező alapvető egység, hogy minden gyermeknek joga van egy apához és anyához és ahhoz 
hogy egy ilyen alapokon nyugvó családban nőjön fel. Mindannyian arra buzdítottak, hogy amennyiben kiírásra kerül a 
népszavazás Romániában minél többen vegyenek azon részt és támogassák a kezdeményezők kérését. Az eseményről 
részletesebben a http://www.kozpont.ro/hirek/hirhatter/alkotmanymodosito-nepszavazason-valo-reszvetelre-biztatnak/ 
linken olvashatnak. 

	  
	  

ISTEN,	  SZEX	  &	  AZ	  ÉLET	  ÉRTELME	  
	  
Szervezetünk	  az	  ERGO-‐Európai	  Regionális	  Szervezet,	  meghívására	  
Christopher	  West,	  a	  test	  teológiájának	  világhírű	  szakértője	  
Budapestre	  látogatott.	  A	  2017.	  május	  18-‐án	  tartott	  előadás	  minden	  
előzetes	  várakozást	  felülmúlt	  és	  nagy	  sikerrel	  zárult.	  
	  
A	  megragadó	  előadásmódjáról	  ismert	  népszerű	  szerző	  első	  
alkalommal	  látogatott	  hazánkba,	  hogy	  Szent	  II.	  János	  Pál	  testről	  szóló	  
elmélkedései	  nyomán	  megismertesse	  velünk	  az	  egyház	  forradalmi	  
tanítását	  a	  szexualitásról.	  
	  
Előadása	  az	  örök,	  de	  elfeledett	  tanítást	  tárta	  fel,	  
mely	  szerint	  testünk	  és	  lelkünk	  legmélyebb	  vágyai	  a	  végtelenhez,	  
Istenhez	  vezetnek	  minket.	  További	  információk	  az	  eseményről	  az	  
ergo-‐net.hu	  honlapon	  érhetőek	  el.	  
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Haynalné	  Kesserű	  Zsuzsánna	  (Buenos	  Aires):	  
	  

	  „A	  kéjelgés	  keresetszerű	  űzése”	  
	  

Aki	  prostituálja	  magát:	  elveit,	  meggyőződését	  	  
pénzért	  vagy	  egyéb	  haszonért	  eladja.	  

 
Így	  -‐	  körülírva,	  mint	  a	  kéjelgés	  keresetszerű	  űzése	  -‐	  határozza	  

meg	  az	  idegen	  kifejezések	  szótára	  azt,	  amit	  mi	  egyszerűbben	  
prostitúciónak	  nevezünk.	  

Hiába	  tapossuk	  immár	  másfél	  évtizede	  a	  XXI.	  századot	  -‐	  
vannak	  dolgok,	  amelyek	  nem	  változnak.	  Sajnos	  ezek	  közé	  
tartozik	  a	  prostitúció.	  Nemhiába	  beszélnek	  cinikusan	  a	  világ	  
legrégibb	  foglalkozásáról.	  

*	  
Szeretném	  ismertetni	  az	  Argentínában	  fennálló	  helyzetet.	  	  
Történelmileg	  az	  1813-‐as	  Nemzeti	  Országos	  Nagygyűlés	  

megtette	  az	  első	  lépéseket	  a	  rabszolgaság	  végleges	  
megszüntetéséhez.	  Ez	  szabad	  közlekedéssel	  járt	  egész	  Argentína	  területén.	  Pontosan	  száz	  évre	  rá,	  
vagyis	  1913.	  szeptember	  23-‐án	  lépett	  hatályba	  az	  emberkereskedelem	  fölszámolására	  létrejött	  
törvény,	  amellyel	  Argentína	  e	  téren	  a	  világ	  törvényhozóinak	  élcsapatába	  helyeződött	  el,	  ui.	  az	  
argentin	  Parlament	  a	  9143	  szám	  alatt	  a	  világon	  elsőként	  törvényileg	  kijelentette,	  hogy	  a	  szexuális	  
kizsákmányolás	  áldozatait	  kötelesség	  védeni	  és	  a	  felelőseket	  büntetni.	  	  

Abban	  az	  időben	  valódi	  maffiák	  hálózták	  be	  az	  országot	  (köztük	  említhetünk	  magyar	  
szervezeteket,	  de	  kiváltképpen	  a	  más	  nemzetiségű	  Maquereaux-‐t,	  a	  Varsó-‐t	  és	  a	  Zwi	  Migdal-‐t).	  Ezek	  a	  
nemzetközileg	  működő	  maffiák	  európai	  származású	  fiatal	  nőket	  toboroztak	  hamis	  munkaígéretek	  
alapján.	  Amint	  az	  ily	  módon	  félrevezetettek	  ide	  megérkeztek,	  elszállították	  őket	  különböző	  
nagyvárosok	  (Buenos	  Aires,	  Rosario,	  sőt	  Córdoba	  és	  Mendoza)	  szexuális	  kizsákmányolási	  
központjaiba.	  Majd	  útleveleiket,	  papírjaikat	  elkobozták.	  Fenyegetések	  és	  erőszak	  által	  nemi	  
szolgálattal	  járó	  rabszolgasorsra	  jutottak.	  

A	  jelenhez	  érve:	  több	  mint	  100	  év	  múlt	  el	  a	  fenti	  törvény	  kikiáltása	  óta.	  Azonban	  a	  mai	  napig	  
nem	  sikerült	  kizárni	  azt	  az	  aberráns	  tényt,	  hogy	  emberi	  lényeket	  alávetnek	  megalázó	  szokásoknak,	  
megvonva	  elemi	  jogaiktól,	  mint	  szabadság,	  egészség,	  emberi	  méltóság.	  

Ha	  közelebbről	  elemezzük	  a	  kérdést,	  láthatjuk,	  hogy	  a	  leány-‐	  és	  (tágabb	  értelemben)	  
emberkereskedelem	  láncolatának	  célja	  nem	  az	  ember	  kizsákmányolása	  per	  se,	  hanem	  a	  
nyerészkedés,	  a	  haszonvadászat.	  Nagy	  üzlet	  van	  mögötte,	  amely	  bizony	  óriási	  pénzbevételt	  jelent,	  
annyira,	  hogy	  második	  helyen	  díszeleg	  a	  kábítószer-‐kereskedelem	  mögött!	  Fiatal	  fiúkat,	  gyerekeket	  
is	  felölel	  ez	  a	  fajta	  kereskedelem.	  

Elsősorban	  a	  társadalom	  leggyengébb	  eleme	  válik	  áldozatává	  a	  szervezett	  bűnözés	  haramiáinak.	  
Az	  ennek	  kitett	  nőket	  a	  társadalom	  nem	  védi	  eléggé.	  Főképpen	  szegénységük	  miatt	  sebezhető	  
egyénekről	  van	  szó.	  A	  nyomorban	  élők	  gyakran	  nem	  válogatnak.	  Megtalálhatók	  az	  argentínai	  
társadalom	  által	  kizárt,	  félrelökött,	  egyenlőtlenségbe	  és	  extrém	  szegénységbe	  sodort	  sokaságában.	  

A	  korrupció	  erősen	  belejátszik,	  t.i.	  ezáltal	  az	  ez	  a	  fajta	  szervezett	  bűnözés	  is	  nemcsak	  gyökereket	  
eresztett,	  hanem	  nagyméretűvé	  fejlődött,	  csápjait	  sokfelé	  kiterjeszti.	  Ezért	  elengedhetetlen,	  hogy	  a	  
kormány	  fenntartson	  egy	  őszinte	  és	  állandó	  harcot	  az	  ember-‐	  és	  kábítószer-‐kereskedelem,	  valamint	  a	  
mindkettővel	  járó	  korrupció	  ellen.	  

*	  
Ma	  világosan	  látható,	  milyen	  sok	  van	  még	  hátra,	  hogy	  gyökerestül	  és	  véglegesen	  kiirtsuk	  a	  

rabszolgaság	  különböző	  formáiban	  még	  mindig	  létező	  változatait.	  
Argentína	  függetlenségét	  1816.	  július	  9-‐én	  kiáltották	  ki,	  vagyis	  tavaly	  lett	  200	  éves	  az	  ország.	  Ez	  

minket,	  mint	  társadalom	  különösen	  kötelez	  arra,	  hogy	  hozzájáruljunk	  ama	  nagy	  kihívás	  sikerre	  
juttatásához,	  amely	  az	  emberiséget	  fölszabadítaná	  az	  új	  rabszolgaságok	  járma	  alól.	  (*)	  

	  
(*)	  Köszönet	  Diego	  Sebastiani	  Luciani	  országos	  főügyésznek	  a	  hivatalos	  adatok	  beszerzése	  terén	  való	  
segítségéért.	  HKZS	  	  

Az	  emberkereskedelem	  	  
aktuális	  kérdései	  

különös	  figyelemmel	  a	  
magyar	  helyzetre	  

	  
címmel	  2017.	  december	  4-‐én	  	  az	  
ERGO	  Regionális	  Szervezet	  és	  a	  	  
The	  Centre	  for	  the	  Study	  of	  New	  
Security	  Challanges	  Ltd	  (UK)	  
közös	  szervezésében	  
konferenciára	  kerül	  sor	  
Budapesten.	  Az	  eseményről	  
részletesen	  a	  későbbiekben	  a	  
www.	  csnsc.uk	  oldalon	  
olvashatnak
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Engedtessék	  meg	  nekem,	  hogy	  a	  fentiek	  illusztrálásaképpen	  továbbadjak	  egy	  -‐	  szerencsére	  jól	  végződő	  -‐	  
való	  történetet.	  	  

A	  Hungária	  Könyvbarátok	  Köre	  kölcsönkönyvtárt	  (HKK)	  1976-‐ban	  alapítottam	  és	  az	  óta	  vezetem.	  Az	  
évek	  folyamán	  igen	  sok	  ember	  fordult	  meg	  benne,	  sok	  
személyes	  történet	  birtokába	  jutottam.	  Olyan	  emberi	  
sorsok	  is	  tárultak	  föl	  előttem	  személyes	  elbeszélésekből,	  
amelyek	  megrázóak	  voltak,	  főleg	  azért,	  mert	  semmit	  sem	  
lehetett	  tenni	  késői	  orvoslásuk	  érdekében.	  Általában	  
egyenes	  leszármazottak	  számoltak	  be,	  spanyolul,	  mivel	  
magyarul	  nem	  beszéltek.	  	  

Egy	  történet	  számos	  más	  közül	  különcsen	  
megragadott.	  A	  nyolcvanas	  évek	  közepe	  tájt	  egy	  40-‐45	  év	  
körüli	  férfiember	  jött	  be	  és	  hozott	  egy	  füzetet,	  amely	  anyja	  
halála	  után	  került	  hozzá.	  A	  füzet	  tele	  volt	  elég	  elemi	  
kézírással	  beleírt	  magyar	  versekkel,	  talán	  kizárólag	  
Petőfivel.	  A	  férfi	  nem	  tudott	  magyarul;	  mondta,	  hogy	  
anyjától	  soha	  nem	  tanulta	  meg	  „azt	  a	  nyelvet”	  -‐,	  sőt,	  sokáig	  
azt	  sem	  tudta,	  hogy	  magyarról	  van	  szó.	  Most	  azért	  jött,	  mert	  
szeretné	  földeríteni,	  miket	  írt	  az	  anyja	  oly	  gyakran	  a	  füzetbe.	  Ígérte,	  hogy	  egy	  hét	  múlva	  eljön	  a	  
fölvilágosításért.	  

*	  
Volt	  tehát	  időm	  alaposan	  áttanulmányozni	  a	  füzet	  tartalmát.	  Uram	  Isten,	  csupa	  vers!	  Sorban	  egymásután	  

kimásolva,	  elég	  szabályos	  zsinórírás-‐szerű,	  kissé	  hurkos	  betűvetéssel.	  Szép	  lassan,	  rendre	  kibontakozott	  
előttem	  a	  kép,	  amelyet	  a	  versek	  tükröztek.	  Az	  1930-‐as	  években	  kezdhette	  el	  az	  illető	  a	  füzetbe	  írást.	  Falusi	  
leány	  volt,	  az	  „úrfi”	  megejtette.	  „Szerelmük	  zálogjaként”	  szép,	  családi	  brosst	  ajándékozott	  neki	  -‐	  ezt	  később	  
gyerekeinek	  megmutatta,	  ahogy	  fia	  mesélte.	  -‐	  Nagy	  megrázkódtatás	  érte,	  mert	  születhetett	  egy	  gyermek,	  amely	  
valahogy	  eltűnt	  -‐	  talán	  meghalt,	  vagy	  elvették	  tőle.	  Csak	  homályos	  utalásokból,	  néhány	  félmondatból	  
következtethettem,	  de	  mindezeken	  világosan	  átütött	  a	  fájdalom.	  

Folytatásként	  az	  történt,	  hogy	  szerelmi	  csalódással	  és	  egyéb	  bánattal	  telt	  szívvel	  elhatározta,	  hogy	  
válaszol	  egy	  újsághirdetésre,	  amely	  fizetett	  út	  után	  biztos	  háztartási	  állást	  kínált	  az	  érdeklődő	  lányoknak,	  
tengerentúlon.	  Beküldte	  jelentkezését,	  és	  rövidre	  rá	  már	  indult	  is	  Hamburgba,	  ahol	  behajózták	  és	  Buenos	  
Airesbe	  vitték.	  

Itt	  jó	  fogadtatásban	  részesült.	  Kiderült,	  hogy	  az	  „állás”	  egy	  nyilvánosházba	  vezette,	  ahol	  aztán	  
„klienseket”	  kellett	  fogadnia.	  Sorsa	  -‐	  a	  körülményekre	  való	  tekintettel	  bizony	  szerencsésen!	  -‐	  úgy	  fordult,	  hogy	  
egy	  idővel	  megérkezése	  után	  ide	  járt	  szórakozni	  egy	  gazdag	  földbirtokos,	  akinek	  megtetszett	  a	  szép,	  friss	  falusi	  
leány,	  őszinteségében	  és	  tudatlanságában.	  Egy	  idő	  után	  kivitte	  magával	  egyik	  birtokára,	  és	  attól	  kezdve	  
„mellék”-‐családot	  alapított	  vele.	  Három	  -‐	  így,	  „balkézről	  jött”	  -‐	  gyermeknek	  lett	  az	  apja,	  akiket	  tisztességesen	  
elismert.	  Ezek	  közül	  a	  legidősebb	  keresett	  engem	  föl	  a	  könyvtárban.	  	  

Volt	  előttem	  néhány	  nem	  világos	  részlet,	  amelyeket	  a	  füzet	  örököse	  készségesen	  föltárt,	  
megmagyarázott.	  A	  három	  gyermek	  szépen	  fölnőtt	  a	  birtokon.	  Apjuk	  rendszertelen	  időközökben	  meglátogatta	  
őket,	  mindig	  tiszteletteljesen	  bánt	  anyjukkal.	  Őket	  iskoláztatta,	  nem	  volt	  hiányuk	  semmiben	  mindaddig,	  amíg	  
apjuk	  meghalt.	  Attól	  kezdve	  nagy	  küzdelem	  lett	  az	  élet,	  a	  városba	  kellett	  költözniük	  igen	  szegény	  negyedbe;	  
mindhárom	  gyermek	  nagyon	  fiatalon	  ment	  dolgozni,	  hogy	  anyjuknak	  segítsen,	  aki	  a	  varrásból	  igyekezett	  
fönntartani	  magát.	  Azonban	  a	  brosstól	  soha	  sem	  volt	  hajlandó	  megválni.	  

Ilyen	  és	  hasonló	  sorsok	  nem	  voltak	  kifejezetten	  kivételek	  Argentínában	  az	  akkori,	  II.	  Világháború	  előtti	  
világban.	  Az	  érvényes	  törvények	  szerint	  -‐	  egészen	  1968-‐ig	  -‐	  nem	  létezett	  a	  válás,	  tehát	  újraházasodás	  sem.	  
Ezért	  számos	  „balkéz	  felöli”	  család	  létesült,	  mint	  fenti	  esetben,	  és	  ahol	  az	  asszony	  teljesen	  ki	  volt	  szolgáltatva	  a	  
nem	  hivatalosan	  elismert	  férj	  kénye-‐kedvének.	  A	  fenti	  történetre	  talán	  mondhatjuk,	  hogy	  az	  illetők	  nem	  jártak	  
túl	  rosszul,	  azért,	  mert	  alapjában	  véve	  tisztességes	  embert	  vitt	  az	  asszony	  életébe	  a	  sors.	  

Tehát	  a	  három	  gyerek	  fölcseperedett.	  Anyjuk	  beléjük	  nevelte	  azt,	  hogy	  „félmagyarok”,	  noha	  a	  nyelvre	  
nem	  tanította	  meg	  őket	  -‐	  talán	  félelemből,	  ahogy	  fia	  említette.	  Csak	  azt	  látták,	  hogy	  anyjuk	  gyakran	  félrevonult,	  
és	  akkor	  mindig	  egy	  verseskönyvet	  forgatott.	  Volt	  egy	  füzete	  is,	  amibe	  versformában	  írt.	  Azt	  hihették,	  hogy	  
saját	  költeményeket	  ír...	  Jóval	  később	  derítették	  ki,	  hogy	  ezt	  magyarul	  tette.	  

*	  
Így	  kereste	  föl	  aztán	  a	  legidősebb	  fiú	  Magyarország	  külképviseletét,	  ahonnan	  átirányították	  hozzám,	  

mert	  ott	  tudtak	  a	  könyvtárról,	  noha	  a	  kolónia	  akkor	  még	  nem	  volt	  kapcsolatban	  a	  „hivatalos	  Magyarországgal”.	  
-‐	  	  Egy	  hétre	  első	  látogatása	  után	  valóban	  visszajött	  a	  füzetért,	  és	  addigra	  sok	  mindenről	  föl	  tudtam	  világosítani.	  
Láthatóan	  erősen	  zavarta	  a	  nyilvánosház	  részlet,	  de	  ekkor	  kifejthettem,	  mennyire	  rendes	  volt	  az	  apjuk	  elbánása	  
jövendő	  anyjukkal	  szemben,	  valószínűleg	  szerelem	  rejlett	  mögötte.	  Látogatóm,	  a	  múltja,	  eredete	  tudatában	  
sorsával	  kibékülve,	  megnyugodva	  távozott	  a	  könyvtárból.	  	  

Hát	  ilyesmivel	  is	  járt	  a	  magyarságszolgálat...	  
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A	  MENEKÜLŐ	  EGYETEM	  

Friedrich Ireghy Annamária (Hamburg, Németország) írása	  

A	  II.	  világháború	  végének	  egy	  tragikus	  eseménye.	  

Megrázó,	   személyes	   vonatkozású	   történetet,	   történelmet	   hallhattunk	   a	   Hamburgi	   Magyarok	   Egyesületében,	  
annak	  volt	  elnöke,	  Szily	  Ádám	  előadásában.	  Vetítésre	  került	  Papp	  Gábor	  Zsigmond,	  a	  kitűnő	   	   filmrendező	   	  „A	  
menekülő	   egyetem”	   című,	   2005-‐ben	   készült	   dokumentumfilmje.	   1944-‐ben	   a	   magyarországi	   német	  
parancsnokság	  elrendelte	  a	  Budapesti	  Műszaki	  Egyetem	  	  Németországba	  telepítését.	  Kálváriájuknak,	  mely	  36	  
diák	   és	   tanár,	   köztük	   az	   előadó	   a	   képen	   látható	   édesapja,	   Szily	   József	   életébe	   került,	   állít	   emléket	   a	  	  
dokumentumfilm..	  

A	  háború	  esztelensége,	  mely	  még	  az	  utolsó	  napokban	  is	  fiatal	  életeket	  oltott	  ki.	  Miért?	  –	  tesszük	  fel	  a	  kérdést.	  
Választ	  nem	  kapunk.	  

 

Miért	  döntöttek	  az	  egyetem	  kitelepítése	  mellett	  a	  németek?	  	  
	  
Ennek	  egyik	  oka	  a	  végző	  egyetemisták	  szakemberi	  értéke	  volt,	  	  hogy	  a	  háború	  után	  legyen,	  akik	  újjáépítik	  a	  
lerombolt	  városokat.	  	  	  
A	  másik	  ok	  bevetésük	  a	  harcokban	  lehetett.	  Erre	  hamarosan	  sor	  is	  került	  volna	  útjuk	  első	  állomásán	  
Breslauban	  (	  a	  mai	  Wroclav	  ).	  	  	  
	  
1944	  Karácsonyán	  a	  társaság	  egyik	  felét	  -‐	  a	  gépész-‐	  és	  vegyészmérnököket	  helyszűke	  miatt	  továbbirányították	  
Drezdába.	  (Nekem	  is	  van	  családi	  vonatkozásom	  e	  történethez.	  Nagybátyám	  Drezdába	  került,	  a	  bombázást	  
megelőző	  napon	  hagyta	  el	  többedmagával	  a	  várost.	  )	  
	  
Az	  építész-‐	  és	  építőmérnökök	  	  maradtak	  Breslauban,	  s	  folytatták	  	  tanulmányaikat.	  1945	  január	  22-‐én	  	  a	  
breslaui	  rádió	  bemondta,	  hogy	  a	  szovjetek	  elérték	  a	  város	  határát,	  de	  semmi	  vész,	  itt	  van	  rengeteg	  magyar	  
egyetemista,	  ők	  fogják	  majd	  Breslaut	  megvédeni.	  Erre	  ők	  nem	  vállalkoztak,	  ezt	  közölték	  is	  a	  magyar	  
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parancsnoksággal. A menekülés mellett döntöttek, éjszaka egyszerűen elszöktek a városból,	  gyalog	  elindultak	  Halle	  
irányába.	  Szily	  József	  tanáruk	  vezette	  a	  csoportot.	  	  
	  
Mínusz	  20	  fok	  volt,	  egyik	  oldalról	  a	  szovjetek	  lőttek,	  másik	  oldalról	  a	  németek.	  Másfél	  hétig	  mentek	  a	  hóban,	  
átázva,	  a	  rajztábláikon,	  mint	  egy	  szánon	  húzva	  maguk	  után	  csomagjaikat.	  1945.	  február	  3-‐án	  értek	  Halléba,	  ahol	  
két	  hónapig	  tartózkodtak.	  Ez	  idő	  alatt	  folytatták	  az	  oktatást	  áprilisig.	  Többen	  utolsó	  vizsgáikat	  is	  letették.	  1945	  
április	  5-‐én	  a	  hallei	  főpályaudvaron	  kapták	  meg	  diplomájukat.	  A	  város	  lebombázása	  után	  a	  társaság	  két	  
csoportra	  oszlott:	  az	  egyik	  úgy	  gondolta,	  visszamegy	  Magyarországra	  -‐	  ahol,	  bár	  szovjet	  megszállás	  volt,	  de	  a	  
harcok	  legalább	  már	  véget	  értek.	  A	  másik	  csoport	  viszont	  úgy	  döntött,	  hogy	  	  Dánia	  felé	  veszi	  az	  irányt.	  A	  dánok	  
szívélyesen	  fogadták	  őket,	  	  a	  háború	  végét	  együtt	  	  ünnepelték.	  Többen	  ott	  telepedtek	  le	  –	  	  szép	  és	  kedves	  dán	  
leányok	  szerepe	  e	  döntésekben	  vitathatalan!	  
	  
A	  filmben	  	  túlélő	  diákok	  mesélik	  el	  történetüket.	  	  Végigjárják	  akkori	  útjuk	  színhelyeit.	  Emlékeznek,	  s	  mi	  velük	  
éljük	  át	  e	  hónapokat,	  s	  tudjuk	  meg	  sorsuk	  különböző	  alakulását.	  
Archiv	  felvételek	  váltják	  egymást	  elbeszélésekkel	  a	  mai	  Budapest,	  Breslau,	  Halle,	  majd	  dániai	  színtereken.	  
Darvas	  Ferenc	  zenéje	  a	  hangulat	  kitűnő	  kifejezője.	  
	  
A	  csehországi	  Haslov	  város	  temetőjében	  tudjuk	  meg	  	  mi	  történt	  a	  hazatérést	  választó	  szerencsétlen	  csoporttal.	  
A	  Magyarország	  felé	  tartó	  szerelvényt	  	  amerikai	  légitámadás	  érte.	  	  
	  
1945.	  április	  11-‐én!	  36	  halott,	  50	  sebesült.	  „A	  pilóta	  kihajolt	  a	  gépből,	  	  kézzel	  dobta	  	  a	  gránátot	  a	  vonatra“	  –	  
emlékezik	  az	  egyik	  túlélő.	  
	  	  
Az	  akkor	  5	  éves	  Szily	  Ádám	  édesanyjával	  és	  hugával	  	  Hallében	  tartózkodott,	  	  hogy	  közel	  legyenek	  
édesapjukhoz,	  mintha	  előre	  	  érezte	  volna	  édesanyja	  a	  bekövetkező	  tragédiát.	  	  A	  hír	  hallatán	  2	  nap	  alatt	  
megőszült.	  Soha	  többé	  nem	  ment	  férjhez.	  1956	  után	  	  Brazíliába	  kerültek.	  	  
	  
Ádám	  később	  visszatért	  Európába,	  ma	  is	  Hamburgban	  él.	  Hosszú	  időn	  keresztül	  nem	  tudtott	  semmit,	  hol	  
temették	  el	  édesapját	  s	  szerencsétlen	  kollégáit,	  diákjait.	  Érdeklődött	  	  a	  környéken,	  de	  a	  cseh	  hivatalos	  
szervektől	  azt	  az	  információt	  kapta,	  hogy	  a	  sírokat	  beszántották,	  helyükön	  teniszpálya	  található.	  	  
A	  véletlen	  50	  év	  múlva	  mégis	  segített.	  Egy	  diák	  megsárgult	  naplóját	  juttatták	  el	  	  hozzá	  a	  Szily	  nevet	  hallva.	  
Ebből	  tudta	  meg	  a	  	  részleteket,	  hogy	  mi	  történt,	  és	  azt	  hogy	  Haslov	  városában	  tömegsírba	  temették	  az	  
áldozatokat.	  	  
	  	  	  
Nagy	  	  hálát	  érdemel	  az	  akkor	  10	  éves	  német	  kislány	  –	  mára	  a	  cseh	  formára	  változtatott	  nevű	  	  Alzbeta	  Stukova	  -‐	  
aki	  közvetlenül	  a	  bombatámadás	  előtt	  még	  a	  sorompónál	  állva	  visszaintegetett	  a	  Haslov	  állomásán	  áthaladó	  
diákoknak.	  A	  mai	  napig	  gondozza	  a	  	  tömegsírt.	  Édesanyja	  akkor	  azt	  mondta	  neki:	  "	  Ezek	  a	  fiatalok	  oly	  messze	  
hazájuktól	  haltak	  meg,	  a	  mi	  feladatunk	  ezt	  a	  sírt	  gondozni."	  	  
	  
Isten	  áldja	  meg	  őket	  érte!	  
	  

Friedrich	  Ireghy	  Annamária	  
A	  Hamburgi	  Magyar	  Egyesület	  elnöke	  

	  
	  


