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ELŐSZÓ 
Az évente megjelenő Krónikában elsősorban a Magyar Társaság 

által megrendezett Magyar Kongresszuson  elhangzott előadásokat 
közöljük, ugyanakkor néhány olyan előadást, közleményt is 
megjelentetünk abban, amely nézetünk szerint magyarságunkat 
érdekelheti. 

Ebben a 2000. évi anyagot többek között a szeretet meghatározása 
is jellemzi, ezért engedjék meg, hogy ezzel a kérdéssel is 
foglalkozhassak, de más megvilágításban. 

Mint aki a számok szerelmese, így fogalmazhatnám meg a kérdést: 
az életünket egy pozitív és egy negatív beállítottság jellemezheti. 
Kérdés, melyik van bennünk jobban kifejlődve. A pozitív 
életszemléletet a jóindulat, mások problémája iránt érdeklődő, 
segítőkész gondolkodás, embertársaink iránti szeretet   jellemezheti. 
Ennek ellenkezője egy negatív érzés – mondjuk  irigy személy 
gondolkozási beállítottsága, aki mindenben, elsősorban embertársában 
a rosszat látja, keresi, szinte irigyli, ha másnak valami jobban sikerül, 
ha a másik élete eredményesebb és nem működik a köz érdekében, csak 
kritizál. Mindkét típus közismert. 

Most vetítsük ezt a megállapításunkat a Magyar Társaságra 
vonatkozóan. 

Vannak tények, amelyeket előbb ismertetnem kell, hogy a kérdést 
jobban megközelítsem. Kérem, ne vegyék az alábbiakat dicsekvésnek, 
csak mint száraz tényt fogadják el. 

A Magyar Társaságot emigrációnk első éveiben dr. Nádas János 
alapította meg, azzal a pozitív meghatározással – amikor is a 
megalakuláskor kijelentette –, hogy “Uraim, most, hogy Hazánkat 
elhagytuk és egyelőre meg nem határozható ideig távol leszünk 
Hazánktól, szükségesnek tartom egy olyan szervezet létrehozását, 
amelynek célja emigrációba került magyar véreink összefogása, hogy 
abban egymást megsegítsük. De megtiltom, hogy itt, közöttünk 
politikai kérdéseket tárgyaljanak és vitatkozzanak, hanem ha majd 
egyszer hazatérünk, ott folytathassák a vitatkozást”. Szerintem, ebben a 
kijelentésben benne van a szeretet gondolata, egy pozitív összefogást 
hirdetett meg.  

A Magyar Társaság először Ausztriában, Innsbruckban alakult 
meg. Majd amikor sorsunk Amerikába hozott, akkor itt, Clevelandben 
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újra alakultunk, ahol már egy sokkal nagyobb társadalmi réteg 
csatlakozott hozzánk. Ugyanakkor már jelentkeztek a negatív erők is, 
akiknek felfogása nem egyezett a mienkkel.  

A kezdeti megélhetési nehézségek – az angol nyelv nem kellő 
ismerete, közismerten, a mindennapi életszükséglet kielégítése – arra 
kényszerítették a magyarság legtöbbjét, hogy a leggyengébb fizikai 
munkát vállalják, amely természetesen a legalacsonyabb fizetést és 
megélhetési lehetőséget bíztosította csupán. Újra megalakult a Magyar 
Társaság s ez volt a szeretet első megnyilvánulása. A Társaságnak 
vagyona nem volt, tehát szükségszerűen a saját keresetünkből kellett a 
költségeket előteremteni. Az elindulásnál a súly az alapítókra hárult: 
János bátyám irányított, szervezett, Rózsika adminisztrált, 
személyemben pedig elláttam a fizikai munkát, amelyben egész 
családom is segített. Órabérünk 1 dollár körül volt, de a posta is csak 
helyben 2 cent, vidékre 3 centbe került. Vettem egy sokszorosító gépet, 
majd később egy címírógépet, még később hajtogató gépet. Tíz év alatti 
gyermekeink látták el a postázás munkáját és több száz értelmiségi, de 
gyári munkás tagjaink megelégedettek voltak – mi is. A Nádas család 
soha pénzt nem kezelt, csak János bátyám neve szerepelhetett, hogy 
csökkentsük az irigység hangjait, akik csak kritizáltak, nem 
csatlakoztak és nem segítettek az összefogásban. 

Első bálunkat egy lakewoodi szálloda nagy termében tartottuk, 1 
dollár 50 cent belépődíjjal. Kedves asszonytársainkkal közösen adtuk – 
díjmentesen – a büfét, végül is néhány dollár maradt, mint bevételi 
többlet. 

Pár nappal később egyik kedves barátunk máris előjött a 
javaslattal, mint aki semmi aktivítást nem fejtett ki, de meg volt 
elégedve az eredménnyel és javasolta, hogy hova ajándékozzuk el a 
bevételt, mire János bátyám kissé érdes hangon azt válaszolta: „Engedd 
meg, hogy az határozzon a bevételi többlet sorsa felől, aki 
megdolgozott érte”. (Ezt nevezhetem negatív támogatónak.) 

Ma – talán – a Magyar Társaság egyik legértékesebb, jövőnket 
szolgáló megnyilatkozása a Krónika. Ennek is megvan a története. Mint 
említettem, a Nádasok csak mint csendes résztvevők szerepelhettek és 
családi beszélgetésünk során azt javasoltam, hogy tárgyalásaink 
eredményét (a Találkozó anyagát) jelentessük meg könyv formájában, 
rögzítsük le az utókor részére és vállaltam az anyagi ráfizetést. 
Valóban, az első Krónika ráfizetéssel meg is jelent. Rózsika ezután 
kijelentette, hogy nekem családom van, neki pedig jobb fizetése (a G.E. 
főkönyvtárosaként  komoly fizetése volt.) és a továbbiakban ő fizette 
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meg a kiadás többletét, s talán csak a VI. Krónika megjelentetése volt 
az, amikor és azután, a Krónika költségei megtérültek tagjaink 
hozzájárulása révén. Ezt is  odasorolhatnánk a szeretet megnyil-
vánulásai közé, amiről mi nem szoktunk dicsekedni, csak azért, hogy 
elkerüljük az irigyek kritizálási  lehetőségét – nem volt sohasem célunk 
a mellünk veregetése.     

Múlt az idő, tagtársaink lassan anyagilag rendbe jöttek, a Társaság 
is takarékoskodott. Örömmel állapíthatom meg, hogy a szeretet anyagi 
vonalon is megmutatkozott: aki tudott, segített it is, ott is, támogatta 
otthoni rokonait, és az egyházakat. Valamennyien személy szerint 
kivettük részünket az otthoni szervezetek, családtagok megsegély-
ezésében, ami a szeretet valódi megnyilvánulását jelentette. 
Ugyanakkor komolyabb esetekben, pl. árvízkárosultakat a Magyar 
Társaság jelentős anyagi támogatásban részesített, de nem feledkezett 
el a kezdeti anyagi nehézségekről sem és a közös összefogás későbbi 
anyagi lehetősége érdekében jól takarékoskodott. Ma talán anyagilag a 
legjobban megalapozott szervezet, amit – ismétlem – köszönhetünk 
barátainknak és tagtársainknak egyaránt, amire képletesen rá is 
vagyunk szorulva, mert Kongresszusainkat csak azért tudjuk önköltség 
alatti árakon megrendezni, mert a tőke kamataiból fedezetet nyer 
(jelenleg)  kiadástöbbletünk. 

Összefoglalva a fentieket, a jóindulatú összefogás – ami pozitív 
szeretet megnyilvánulása, segít bennünket zászlónk magasra 
emelésében és figyelmen kívül hagyjuk az irigyek hadát, akik a mások 
által megtakarított pénzekből szeretnék vágyálmaikat kielégíteni. 

Talán még gyermekkorából mindenki ismeri a tücsök és a hangya 
meséjét. 

A szeretet tehát arra tanít bennünket, hogy összefogásban van az 
erő, és ki-ki a saját háza előtt seperjen. 

                                                                      Dr. Nádas Gyula                                 
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I. 
A MAGYAR KONGRESSZUS 

MEGNYITÁSA 
 
A XL. Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó ünnepélyes 

megnyítása 2000. november 24-én, pénteken délelőtt  a  Sheraton 
Cleveland City Centre Hotelban fél 10 órai kezdettel történt. 

* 
Ft. Antal András (Cleveland, Ohio), a Szent Erzsébet római 
katolikus magyar egyházközség plébánosa felemelő imát mondott. 

* 
Dr. Nádas János, M.D.(Canton, Ohio): 

MEGNYITÓ 
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim, magyar 

Testvéreim! 
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. A nevem: Nádas János. 
Szeretettel köszöntöm Kongresszusunk előadóit, a világ minden 

részéből megjelent tagjainkat, vendégeinket és művészeinket, akik 
jelenlétükkel bizonyítják, hogy nekik sem közömbös a magyar múlt és 
jövő. 

Ez a 40. Kongresszus, amit a Magyar Társaság rendez 
Clevelandben azért, hogy a külföldi és az otthoni magyarságnak legyen 
egy fóruma eszmecserére. Ebben az évben ünnepeljük a Magyar 
Társaságnak az 51. évét Amerikában. 

Hálás köszönettel tartozunk a Magyar Társaságnak, az alapí-
tójának, dr. Nádas Jánosnak, a tb. örökös elnöknek, dr. Nádas 
Rózsának, és a mostani ügyvezető elnöknek, édesapámnak, dr. Nádas 
Gyulának, hogy újból itt lehetünk együtt. Nekik köszönhetjük, hogy az 
évek folyamán ezt a végtelenül értékes Kongresszust összeállították és 
levezették. Itt emlékezünk meg azokról a kedves barátainkról, segítő 
testvéreinkről  és korábbi Kongresszusaink résztvevőiről, akik ma már 
nem lehetnek köztünk. Emléküket kegyelettel őrizzük.  
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Nagy büszkeséggel jelentjük, hogy a Magyar Társaság is  belépett 
a következő millenniumba. Itt vagyunk mi, a következő generáció, akik 
karöltve a múlt évek vezetőivel próbáljuk ugyanabban a megszokott 
formában megvalósítani szüleink terveit és reményeit. A Magyar 
Társaság és Kongresszus megadja nekünk a lehetőséget, hogy magyar 
kultúránkat ápolhassuk és ami talán a legfontosabb, közösségünk 
lelkesít, hogy Magyarországot mi is hazánknak tekintsük. Felkérjük 
magyarságunk fiatalabb tagjait, hogy csatlakozzanak hozzánk, s hozzák 
magukkal tehetségeiket és érdeklődésüket. 

Néhány különböző témáról lesz szó ezen a Kongresszuson. 
Magyarország mostani helyzete mindannyiunkat érdekel. Az elmúlt két 
ezer év történelméről emlékezünk meg és a következő ezer évet is 
megtervezzük. Ezenkívül, meg kell alapoznunk az egész magyarság 
folyamatos összefogását. 

Kérjük kedves előadóinkat, hogy előadásaik szövegét az előadás 
megtartását követően adják le titkárságunknál, hogy azokat 
Krónikánkban le tudjuk közölni. 

Mint tudják, kedves vendégeink, szabad fórum vagyunk, az 
előadók előadásait előre nem cenzúrázzuk, ezért mindenki maga felel 
az előadásában elhangzottakért. Kérjük tehát: legyenek tárgyilagosak és 
ne térjenek el a történelmi adatoktól. 

Köszönöm szíves türelmüket, a 40. Magyar Kongresszust ezennel 
tisztelettel megnyitom. 
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A Titkárság: 

Lent balról Beodray Ferenc, Cathry Emília, Alapi Endréné. 
Középen: dr. Somogyi Ferencné, Szabolcs Lászlóné. 

Felső sorban: dr. Nádas János, dr. Nádas Jánosné, Somogyi F. Lél 
és Matavovszky Ádámné  

(Somogyi Lél) 
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II. 
A JELENLEGI HAZAI HELYZET 

 

Dr. Sasvári László (Lausanne, Svájc): 

TÖRTÉNELMI-JOGI KALEIDOSZKÓP 
Idei előadásom rendhagyó, – amint címéből is kitűnik, nem egy 

meghatározott témáról kívánok beszélni. – A történelmi részben egy 
érdekes találkozás emlékét, illetve anyagát akarom ismertetni, másrészt 
egy olyan eseményről akarok beszámolni, aminek a szerencsés véletlen 
folytán egyedüli szem- és fültanúja voltam. A két történet kiválasztása 
és egybevetése nem volt tudatos, csak pár napja döbbentem rá, hogy az 
egyik millenniumi év kezdő évéhez, az 1000-hez kapcsolódik, a másik 
pedig 2000 nyarán történt.  

50 évvel ezelőtt, 1950 nyarán megismerkedtem egy fiatal férfival, 
akit segítőül osztottak be mellém. A beszélgetések során megtudtam, 
hogy 3 gyermekét Csabának, Csillának és Tündének nevezik. Ez 
keltette fel az érdeklődésemet. Pár nap múlva elárulta, hogy ez nem 
volt véletlen. Azután augusztus 20-a táján egy Szent István érdemeit 
dicsérő szavaimra váratlanul igen élesen és ellenségesen reagált; a 
nemzet legnagyobb ellenségének, kártevőjének nevezte, aki az ősi 
öröklési rend megváltoztatásával és a kereszténység felvételével véres 
polgárháborúba taszította az országot, s elhagyva ősei hitét, több év-
századra lelki válságba döntötte a nemzetet, s a keleti orientáció helyett 
az átkos Nyugat mellett kötelezte el magát. Szavaiból a gyűlölet 
sugárzott. 

 Hiába sorakoztattam fel a legnyomósabb érveket a fentiek 
megcáfolására, nem lehetett őt meggyőzni. 

Ezért inkább arra koncentráltam, hogy megtudjam, honnan, miből 
fakad, táplálkozik ez a vad ellenségesség? Büszkén vallotta be, hogy ő 
őspogány, annak a 43 családnak az egyike, akik ezer éve őrzik ősi 
hitüket, táltosuk a budai hegyekben most is fehér lovat áldoz fel 
időnként a hadúrnak. Elmondta azt is, hogy 1934-ben a kisantant 
államok a népszövetséghez intézett beadványukban a 43 név között az 
övékét is felsorolták, elítélően rögzítve, hogy Magyarországon ma is 
vannak pogányok. 
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S most látszólagos kitérőként hadd idézzem fel az 1934-ben 
történteket. Vannak itt talán, akik emlékeznek rá, de sokak számára 
bizonyára újdonságként hat majd a történet.: 1934-ben, Marseilles-ben 
horvát usztasák megölték Sándor szerb királyt, feleségét és Barthou 
akkori francia külügyminisztert. A kisantant államok Magyarországot 
vádolták a felbújtással – azt állították –, hogy az usztasákat Janka-
pusztán horthysta tisztek képezték ki és készítették fel a merényletre. A 
népszövetségi vitában Eckhardt Tibor, a magyar küldöttség vezetője, 
brilliáns módon védte meg az ország becsületét s megcáfolta minden 
kétséget kirázóan az aljas vádat. Ezzel kapcsolatos volt tehát az a 
beadvány, amire az illető utalt. 

Ezt a történetet az elmúlt évtizedek során kétszer már elmondtam. 
De hogy még egyszer felidézem, annak oka az a számomra 
megdöbbentő tény, hogy a honfoglalás 1100. évfdordulója kapcsán egy 
magyar újságban – egész oldalas tudósításban – olvastam beszámolót 
arról, hogy  a budai hegyekben az ősei hitéhez és szellemvilágához 
ragaszkodó  több ezer magyar találkozott, hálát adott a hadúrnak  stb. 
Tisztában vagyok azzal, hogy mindig is voltak  és lesznek „különc” 
emberek, akik legtöbbször elszigetelten élnek, nincs befolyásuk széles 
társadalmi rétegekre. Az építő jellegű kritika jogosságát el kell 
ismernünk, hiszen tökéletes, tévedhetetlen ember nincs. De az ő 
esetükben nem erről van szó. Itt ősi beidegződések, ideológiai 
téveszmék öröklődtek évszázadokon át és váltak súlyosan negatív 
tartalmú fanatizmussá, s emiatt képtelenek felfogni, hogy az lett volna 
az igazi tragédia a magyarság számára, ha Szent István nem a 
kereszténységet, és nem annak nyugati formáját választja. 

A Szent István-i életmű jogos és magasztaló értékelése mellett volt 
egy-két parányi kritika is. Pl. Jakubinyi gyulafehérvári érsek – kb. 400 
soros abszolút pozitív hangú ünnepi megemlékezésében – két sorban 
azt írta, hogy a „gyenge az egynyelvű” ország tézisének évszázadokon 
történő alkalmazása vezetett Trianonhoz. Czegő Zoltán meg amiatt 
sajnálkozott, hogy milyen sok áldozattal járt a kereszténység meg-
szilárdítása. De senki nem vitatta a fent említett nagy horderejű 
döntések helyességét. Az idő, a történelem Szent Istvánt igazolta. – S 
most ugorjunk ezer esztendőt. 

2000. június 5-re volt meghírdetve a Parlamentben az új köztár-
sasági elnök személyének megválasztása. A koalíció előzetesen 
megállapodott az egyetlen jelölt személyéről az ellenzékkel: dr. Mádl 
Ferenc professzorról. Az alkotmány szerint az új elnök megválasz-
tásához az első fordulóban a leadott szavazatok kétharmada szükséges. 
A széles közvélemény meg volt győződve arról, hogy a fentiek alapján 
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ez az első fordulóban valóban meg is történik majd. Engem, mint a 
SMESZ főtitkárát, a miniszterelnök meghívott a május 19-20-i 
Magyarország 2000 tanácskozásra, majd utána részt vettem az MVSZ                      
által szervezett V. Magyar Világtalálkozón. Azt követően néhány napot 
magánemberként töltöttem Pesten. Ezt tudta egy képviselő barátom, és 
június 1-én vidékről felhívott, s megkérdezte, van-e kedvem jelen lenni 
a június 5-i parlamenti ülésen. Boldogan igent mondtam, s megálla-
podtunk abban, hogy 5-én ½ 4-kor a VI. kapunál találkozunk. 7-8 
perccel előbb ott voltam, s nagy szomorúságomra az őr közölte, hogy 
nincs leadva részemre belépő. Várnom kellet. Így láttam, amint sorra 
érkeznek elegánsan felöltözött diplomaták, egyházi méltóságok stb. 
Maga a jelölt is, családjával, ½ 4-kor megjött a barátom, s az őr feje 
felett kiszólt, hogy vidéki útja miatt csak most tudta meg, hogy a 
házelnök erre a napra megtiltotta, hogy a képviselők vendéget vigyenek 
be. De megpróbálja elintézni. Így további hosszú perceket kellett a 
kapuban, közvetlenül az őr mögött várnom. (Itt most meg kell magya-
ráznom valamit: A VI-os kapun belül van az irat, személy és csomag 
ellenőrzés, átvilágítókkal. Ha valakinél pl. egy kulcs miatt meg kell 
ismételni, akkor torlódás keletkezik, s az őrök megállítják a bemenetelt. 
Ez történt most is és ennek köszönhetem azt az élményt, aminek 
egyedül vagyok átélője és koronatanúja.) A lezárt kapuhoz jött szembe 
velem egy elegáns férfi (képviselő) a barátjával, akinek az arcát nem 
láttam, mert rögtön elém állt, az őr mellé. A barát hirtelen megkérdezte: 
„Na, mi lesz ma?” A kérdezett arca lemerevedett, s szinte sziszegő 
hangon mondta: „Ma, itt nem lesz semmi!” „Hogyhogy?” „Ma itt nem 
lesz semmi, 100%-ig biztos”, s a kezével egy határozott elutasító 
mozdulatot tett. Ebben a pillanatban kinyílott az ajtó és bementek. 
Nekem a döbbenettől összeszorult a torkom, hiszen előtte hosszú 
perceken át hallhattam az ünnapi készülődés szavait. Egy perc múlva 
megjött a barátom, boldogan lobogtatva a belépőt. Azonnal elmondtam 
neki. Egy pillanatra elsápadt, s ezt mondta: „Úristen, hisz itt mindenki 
az új elnök köszöntésére jött”. Aztán erőt vett magán, s azt mondta: „Ez 
lehetetlen, hisz megvan a pártközi megegyezés. Nem tudod, ki volt az? 
„Nem!” 

Aztán ½ 6 előtt pár perccel közölték a negatív eredményt: 7 
szavazat hiányzott a megválasztáshoz, 90-en szavaztak ellene. Soha 
nem felejtem el azt a halotti csendet, azt a döbbenetet, ami úrrá lett az 
embereken. Tétovaság, tanácstalanság, óriási csalódás. Majd jóval 
később a két tábor egymásra mutogatása és vádolása. Izgatott, rövid 
nyilatkozatok, majd Dávid Ibolya ig.min. véleménye: „Meg kellene 
változtatni a szavazás módját, külön urna kellene a koalíciónak, s külön 
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az ellenzéknek, rögtön tisztán látna mindenki”. Forrázva hagyták el az 
épületet. Én persze, rögtön a ¾ 4-kor hallottakra gondoltam, s vilá-
gossá vált: előre megírt forgatókönyv szerint történt az ország 
nemzetközi tekintélyének csorbítása, a koalíció arculcsapása, az adott 
szó durva megszegése és Mádl Ferenc megalázása. S mindez folyta-
tódott másnap, a 2. fordulói szavazás is eredménytelen volt, s csak a 3.-
ban egyszerű szótöbbséggel választották meg az új elnököt. 

Amint kijöttem a Parlamentből, a sors megajándékozott még egy 
váratlan élménnyel. Felszálltam a 2-es villamosra (ami egy keskeny 
jármű, két szélén van 1-1 szék, középen állóhelyek. Álltam. Hirtelen 
arra lettem figyelmes, hogy valaki beszél. A hang irányába fordultam, 
kb. ½  méterre tőlem ült egy fiatalember, nyakában különböző 
apparátusok, a kezében mikrofon s mondja: „Pista, jól figyelj, olyant 
diktálok, amit csak nekem mondott a Horn. Mehet?” „Igen!” Tehát az E 
hírügynökségnek nyilatkozott az ülés végén Horn Gyula: „A szavazás 
azért alakult így, mert a házelnök Mádl életrajzának ismertetése után 
elkezdte őt dicsérni, s ez a képviselők jelentős részét elriasztotta”.  Hát 
nem ördögi ez az egész, Horn pontosan ismerte a forgatókönyvet, (mint 
az én akaratlan véletlen informátorom) – de kapóra jött neki ez a 
kétségtelen hiba, s most erre akarta ráfogni, mint spontán fejleményre a 
történteket. 

Ezt a történetet azért tartottam kötelességemnek elmondani, hogy 
egy kis kockával hozzájáruljak a tisztánlátáshoz, a hazai, belpolitikai 
helyzetet illetően. A hazai ellenzék gátlástalanul mindent megtesz a 
mostani kormányzat lejáratására, a féktelen hataloméhség következ-
tében. Befejezésül egy nagy horderejű és az egyetemes magyarság 
jövőjét talán hosszú időkre meghatározó témával szeretnék foglalkozni: 
az állampolgárság kérdésével. Önöket itt Amerikában talán kevésbé 
érinti ez a probléma, de a kárpát-medencei magyarság számára a 
megoldás mikéntje döntő fontosságú. S mivel a Clevelandi Magyar 
Kongresszus mindig az egyetemes nemzetben való gondolkodást 
hirdette és tekintette kötelességének, ezért bátorkodom önökkel 
megosztani az alábbi gondolatokat. 

Én az 1993. évi LX. tc.-et, az új állampolgársági törvényt, az első 
perctől kezdve támadtam (itt is tartottam erről előadást 1994. novem-
berében), mert sérelmeztem, hogy az elszakított területekről elmenekült 
magyarok számára a megszerzés elé ugyanolyan súlyos feltételeket 
szabott, mint az idegenek elé azzal, hogy az 1957. évi V. tc. 7%-ának 
az eltörlésével, ott lakást, sok évi várakozást stb. írt elő. A Horn-
komány hatalomra jutása után, 4 évig nem volt lehetőség a sérelem 
orvoslását kérni. De az Orbán-kormányt  köszöntő SMESZ levélben 
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már kértem a törvény felülvizsgálatát és revízióját. A kérelmet 1999. 
szeptember 1-i, a miniszterelnökhöz intézett levélben ismét kértem, 10 
nap múlva közölték, hogy a kérést áttették a belügyminisztériumhoz. 
2000 áprilisában kaptam meg a BM válaszát: a kérést magukévá tették 
és bedolgozták a kormány elé terjesztendő csomagba. Ezért utaztam 
augusztusban újra Budapestre. Szakemberekkel (nem politikusokkal) 
folytattam megbeszélést, ők közölték, hogy a közben beállt 
fejlemények miatt a revízióra, ebben a szűk formában, egyelőre nem 
kerülhet sor, s az egész kárpát-medencei magyarságot érintő 
komplexumot kell kidolgozni, ami biztosítja azt, hogy a határokon túl 
élő magyarság a szülőföldjén marad, de  mentesül a schengeni 
egyezmény hátrányaitól, s magyarságtudatának az erősítéséhez is 
hozzájárul. Rendkívül bonyolult, összetett, sokrétű feladat. 

Sajnos, az utolsó néhány évben hozzá nem értő személyek (jó-
hiszeműen) követelni kezdték az utódállamok területén élő magyarok 
számára a kettős állampolgárságot, s ezzel indokolatlan, megalapo-
zatlan  reményeket ébresztettek a 80 éve kegyetlen megpróbáltatásokat 
átélt magyarokban. Nem tudták, vagy nem gondoltak rá, hogy a 
nemzetközi jogban ez nem általánosan elfogadott „intézmény”. Ez 2 
állam szabad egyezkedésének tárgya, az egyik állam polgárainak 
megadhatja, a másik államtól megtagadhatja. Az Európa Tanács 
tagállamai által 1997. november 7-én elfogadott Egyezmény az 
állampolgárságról (amit 41 állam kötött, de 2000. október 7-ig csak 21 
írt alá és 3 ratifikált), a 15. cikkben kimondja: 

„Ezen egyezmény rendelkezései nem korlátozhatják a részes állam 
abbéli jogát, hogy belső jogában meghatározza:  a.) azon állampolgárai, 
akik egy másik állampolgárságot szereznek, megtarthatják-e, vagy 
elveszítik-e állampolgárságukat,  b.) állampolgárságának megszerzé-
séhez, vagy megtartásához szükséges-e egy másik állampolgárságról 
való lemondás, vagy annak elvesztése”.  

A kormány mindig óva intett – a témával kapcsolatosan – a derű-
látástól, de szeptember végén Orbán miniszterelnök kénytelen volt az 
egyik külföldi lapban kijelenteni, hogy ez nem járható út. Ekkor 
dolgozták ki Patrubányék a „külhoni állampolgársági javaslatot, ami 
útlevelet adna, de állampolgári jogokat nem. A legnagyobb sajtó 
nyilvánosságot és elemzést, az ún. státustörvény tervezet kapta. 
Mindhárom támasz kívánna lenni, főleg az erdélyi magyarság számára, 
de az illetékes szakembereknek olyan komplikált jogi szövevényen kell 
átküzdeniük magukat, ami még nagyon hosszú időt vesz igénybe, s 
ezért nyilatkozott október 26-án Dávid Ibolya  igazságügyminiszter 



18 

akként, hogy mind a 3 lehetőséget tovább kell tanulmányozni, s ezért a 
kormány egy „kedvezményekről szóló törvénytervezeten dolgozik”. 

A magyar aktualitásokon túl – de részben idevágón – szeretnék 
még valamit idézni az Európa Tanács fenti egyezményéből: 

A 7. cikk kimondja: „A részes állam belső jogában nem, nem 
rendelkezhet az állampolgárságnak a törvényből adódó, vagy a részes 
állam által kezdeményezett elvesztéséről, kivéve az alábbi eseteket: 

a.) egy másik állampolgárság önkéntes felvétele, e.) a részes állam 
és tartósan külföldön tartózkodó állampolgára közötti valódi kapcsolat 
hiánya.   

Ez utóbbi teljes novum az állampolgársággal kapcsolatos 
jogszabályok terén, mert ez nem azonos a Monarchia idejében hozott 
1878. évi V. tc.-nek azzal a rendelkezésével, hogy 10 évi távollét után 
az illető elvesztette az állampolgárságát. 

 
Dr. Sasvári László (Lausanne, Svájc) nemzetközi jogtanácsos előadását  mondja 

(Somogyi Lél) 

A szigorítás még egy helyen megmutatkozik – a 18. cikkben –, 
amely kimondja: „Államutódlás esetén, az állampolgárság megadá-
sára, vagy megőrzésére vonatkozó döntések során minden érintett 
részes állam különösképpen figyelembe veszi az alábbiakat: a.) az 
érintett személy valódi és hatékony kapcsolatát az állammal,  b.) az 
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érintett személy állandó szokásos lakhelyét az államutódlás terén,  c.) 
az érintett személy akaratát, és származási helyét”. 

A  legfrisebb értesülések szerint a kormány a fent említett 3 
lehetőséget és az ezek helyébe lépő kedvezménytervezetet a Magyar 
Állandó Értrekezlet decemberi ülése elé terjeszti megvitatás céljából, s 
az ott elfogadott határozatok alapján fog majd neki a tényleges 
kodifikálásnak. 

Adja Isten, hogy felelős államfiaink megtalálják az optimális 
megoldást. 

 

Dr. Nádas Jánosné (Canton, Ohio): 

CALVIN SYNOD SCHOOL  
Áprily Lajos TETŐN verséből részletek, amit Kós Károlynak 
Erdély elvesztése alkalmával írt: 

Ősz nem sodor még annyi árva lombot, 
annyi riadt szót: „Minden összeomlott!” 
Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem, 
vasárnap reggel a hegyekre mentem. 
Ott lenn; sötét ködöt kavart a katlan. 
Itt fenn: a vénhegy állott mozdulatlan. 
Tekintetem szárnyat repesve bontott, 
átöleltem a hullám-horizontot. 
S tetőit, többet száznál és ezernél – 
titokzatot szót mondtam akkor 
Erdély... 

Ezzel a verssel köszöntött engem Csiha püspök, nyári ottlétem 
alatt, akárhányszor az erdélyi táj kitárult előttünk. Elhittem, mert 
Erdély titokzatos részemre. Itt Nyugaton születtem, az erdélyi haza 
csak egy szomorú fogalom volt. Gyermekkoromban, mikor Csiha 
Kálmánt, nagymamám unokaöccsét 10 évi börtönre ítélték 56 után 
Erdély a szomorúságot jelképezte. Ijesztő helynek tűnt, ahol még a 
háború után nagyapámat megverték és börtönbe tették. De szintén ez 
volt az a hely, ahol az egész falú eljárt a börtönbe nagyapámnak ruhát 
és ennivalót vinni. Csodálatosnak tűnt már akkor az a közösségi érzés, 
ami Erdélyből sugárzott. Ez volt az a hely, ahol az 1990-es változások 
után Kolozsvárott összefogtak az Erdélyi Református Egyház hívei és 
otthonukba fogadtak tanulókat, hogy azok az újonnan megalakult 
Kolozsvári Református Kollégiumba járhassanak. Engem is vonzott az 
erdélyi közösség és azután, miután Csiha Kálmánt megismertem, 
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elsodort, és magam sem tudom hogyan, – de már tíz év óta – egyedül 
én vagyok az Erdélyi Egyházkerület iskoláinak amerikai gyűjtési koor-
dinátora. Az adományok hozzám érkeznek, azokat könyvelem, beosz-
tom, megköszönöm és a Calvin Synod pénztárosának továbbítom. Ő 
beteszi a bankba, aztán átutalja a Református Egyházkerületnek. 

Fontos volt részemre az, hogy adományaink egészben eljutnak 
Erdélybe. Fontos volt, hogy adományaink azt a célt szolgálják, amire 
gyűjtöttünk. Így a gyűjtéssel járó költségeket magam fedezem, az  
átküldött pénzről pedig elszámolnak nekem az erdélyiek, én meg az 
adakozóknak. 

 
Dr. Nádas Jánosné Gabriella az erdélyi Református Kollégiumokról tartja előadását 

(dr. Nádas János) 

Ma gyűjtésünk két részből áll: egyik az iskolai bentlakások építését 
támogatja, a másik közvetlenül a diákokat. Ezt jelképes „keresztszülői 
akció”-nak nevezzük. Egy 300 dolláros adomány egy évre fedezi a 
Kollégium bentlakási költségeit és van, amikor könyvekre, vagy ruhára 
is telik belőle. 

Támogatóink között vannak volt kollégiumi diákok, szórvány 
lelkészek, reformátusok és katolikusok, több szervezet, és itt, Ameri-
kában élő magyar testvéreim, akiknek nem közömbös az erdélyi 
magyarok sorsa. 
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10 év alatt a „Calvin Synod Iskola Gyűjtési Akció” összesen 
$467,895.71-et gyűjtött. A Kolozsvári Református Kollégéium bent-
lakásának megépítésére $238,713.75-öt fordítottunk. 10 év alatt a 
Kolozsvári Református Gimnáziumból majdnem 2000 diák érettsé-
gizett. Ezeknek 80%-a csak a jelképes „keresztszülői akció” által kapott 
segéllyel tudott az iskolába járni. 10 év alatt $177,838.00-t juttattunk el 
diákok segélyezésére. 1996 óta gyűjtök a Marosvásárhelyi Diakoniai 
Központban levő diák internátus részére. $51,442.96-ot gyűjtöttünk. 

Külföldi magyar szervezetek nem szívesen számolnak el, mert az 
az érzésük, hogyha kitudódik, mennyi pénzük van, nem lesz több 
támogatójuk. Igen úgy tűnik, hogy vannak bőségesen adakozóink, de 
szeretném megemlíteni, hogy 1994-ben 135-en adakoztak $30,713.40, 
most 2000-ben 53-an adakoztak $33,005.00.  Mostani adományaink 
nagyobb összegei hagyatéki adományok. Az ilyen adományokról 
táblával emlékezünk meg a bentlakási épületekben. Pénzünk nincs, de 
eredménye és látszata van az összegyűjtött pénzünknek. 

 1992-ben egy volt clevelandi házaspárnak meghalt egyetlen 
gyermeke. Az idős szülők gyermekük $150.000 dolláros hagyatékát a 
kolozsvári iskola bentlakásának megépítésére adományozták. Ezt több 
adománnyal sikerült alátámasztani és lám, itt a bizonyíték, hogy mi 
külföldi magyarok össze tudunk fogni és alkotni. Megépült a Bethlen 
Kata Diakonissza Központban a Református Kollégium bentlakással. 
Nagy  a mi erőnk. Az emigráció még most is jelentős egység, amely 
alkotni tud. Az emigráció nagy ereje az a lángoló hazaszeretet, amelyet 
a több évtizeden át külföldön való tartózkodás sem tudott letörni. 

Most a nyáron voltam először 28 éve Erdélyben. Sikerült 
elmennünk a Diakonissza Intézetbe, amelynek egyik szárnya a Refor-
mátus Kollégium diákjainak bentlakása. Székely Árpád igazgató 
kíséretében találkoztunk a még ott tartózkodó érettségiző diákokkal. 
Egyik szobáról a másikra jártunk. Ahogy megtudták, hogy Amerikából 
jöttünk, elkezdtek kérdezősködni támogatójukról, mintha távoli roko-
nokról kérdeznének. A diákok közvetlenek és kedvesek voltak. 
Meglepett, hogy a központban két számítógép terem is van. 
Megörültem, hogy haladnak a korral. A bentlakásban a tartózkodás kb. 
30 dollár havonta. Egy tanári fizetés kb. 50-75 dollár havonta. Maga a 
mindennapi megélhetés ezt felemészti. Így még az a szülői pár, aki 
dolgozik, sem tudja legtöbbször gyerekének fedezni az iskolai költ-
ségeit. 

A Kolozsvári Kollégiumnak jó hírneve van. A diákok hetente 6 
napot járnak iskolába. Így a hétvégén nem utaznak, hanem ott a 
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közösségben maradva tanulnak, vagy részükre rendezett programon 
vesznek részt. Székely Árpád, az iskola igazgatója mondta, hogy fél 
kezén meg tudja számolni azokat, akik a Kollégiumban végeztek és 
elhagyták az országot. Ez bizony nagyon fontos megállapítás, mert az 
egyházkerület az év elején 27,531 lélekkel lett kevesebb, mint 10 évvel 
ezelőtt. 

Ma már az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lélekszáma 
391,940. A 10 év természetes apadásának okai a főleg fiatal kiván-
dorlók, és részben a gyermekáldás visszautasításának a következménye. 
A megkereszteltek száma majdnem fele az eltemetettek számának. 

Ezért is fontos egy jól megalapozott keresztény hit életet adni az 
erdélyi diákoknak. A Kolozsvári Református Kollégiumból többen 
bejutottak már főiskolára. Milyen meglepetés volt számomra felismerni 
egy édesanyám által támogatott diák nevét, aki ma már a Színfőiskolán 
egyetemi professzor asszisztens. 10 év óta kb. 2000 diák érettségizett a 
Református Kollégiumból. Ma már a volt diákok közül 50 lelkész, 30 
teológus és 3 egyetemi tanár asszisztens van. A Kollégium volt diákjai 
értelmiséget kezdenek alkotni. 

Ma 501 lelkipásztor van állásban az Erdélyi Egyházkerületben; 
107-tel több, mint 1990-ben. De ez a statisztika tévesztő, mert aránylag 
nagy létszámú generációk mentek nyugdíjba, így arra a következtetésre 
juthatunk, hogy 10 év alatt sikerült új, fiatal lelkipásztorokkal meg-
erősíteni az egyházat.  

Idézek Csiha püspök júniusi közgyűlési jelentéséből: “A Taninté-
zeteinkből évente félezer jól felkészült ifjú lép ki, hogy egyetemre 
menjen, vagy munkát találjon. Istennek hála, felekezeti iskoláink 
nyomán Erdély istenhívő értelmisége újra izmosodni kezd. Teleki 
Sámuel keserűen írta 1763-ban, hogy “Erdély a tudósok sírja”. Mi azt 
szeretnénk, hogy egy felnövekvő értelmiség bölcsője legyen”. 

Az Erdélyi Egyházkerület iskolái: 
10 év alatt 6 református kollégiumot, 1 kántortanító főiskolát, 1 

gyakorlati nyelviskolát és ezenkívül több óvodát létesítettek. A 
Tanintézetekben összesen 260 tanár tanít. Ezenkívül felsőoktatási 
intézményeik közé sorolhatják a Református Tanárképző Fakultást 
Kolozsvárott, ahol filológia, történelem és szociális munkás 
szakkiképzés folyik. Szintén felsőoktatás nyújt a két Diakoniai 
Központ, az egyik Kolozsvárott, a másik Marosvásárhelyen. 

Idáig majdnem minden adományunk a Kolozsvári Református 
Kollégiumhoz került. Az egy erős iskola lett. Ebben az évben kiter-
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jesztettem segélyünket, viszont nagyon ügyelnünk kell, hogy ne 
csökkentsük segélyünket Kolozsvárra. Anyagilag Nagyenyeden, Dél-
Erdélyben van a legnagyobb szegénység. Ott megpróbáljuk bevezetni a 
„keresztszülői akció”-t. Nagyenyeden a Bethlen Gábor Kollégium bent-
lakással rendelkezik. Itt az állam csak 4 osztályt engedélyezett. 
Székelyudvarhelyre is adtunk segélyt. Itt is szintén 4 osztály van, de 
nincs bentlakás. Kézdivásárhelyen 5 osztály indult tavaly és ott a 
Holland Református Egyház épített bentlakást. 

 
A Bethlen Kata Diakóniai Közponot Kolozsvárott 

Marosvásárhelyen volt alkalmam személyesen találkozni  Bálinth 
Istvánnal, aki a Bolyai Farkas Kollégium igazgatója. Ez általános 
iskola, amelyben 9 magyar osztály és 5 román osztály van, összesen 
1371 diák. Magyar tankönyveik nincsenek, az épület műszaki állapota 
le van rombolva, a tetőzet beázik és múlt április óta nincs állami pénz 
javításra. Az iskolában 112 tanár van. Viszont a nehézségek ellenére az 
iskola nívója felülmúlja az átlag iskolát. Külföldi versenyekre bene-
veznek. Tavaly a hollandiai fizikai versenyen 1 és 3 helyezést értek el a 
versenyző diákok. Itt a Bolyai Farkas Kollégiumban van otthona a 
Református Egyház Diakonissza Kiképzőjének. A 90-es változások 
idején ugyanis a Bolyai Farkas középiskolának egyik szárnyában levő 
tantermek javításra szorultak, így nem használták. A reformátusok 
beköltöztek és megnyitották a Református Bolyai Farkas Kollégiumot 4 
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osztállyal és a Diakoniai Képzőt. A Diakoniai Képző hivatalos neve: 
„Református Egészségügyi Főiskola”. Kezdetben az egyetemről 
nyugalomba kényszerített tanárok tanítottak. Dr. Nagy Attila, nyugal-
mazott tüdőgyógyász főorvos ma is irányítja az oktatást. Munkája 
önkéntes, hiszen az államtól havi 4 dollár fizetése megszűnt, mert 
központilag egyetlen posztliceális iskolát sem támogatnak tovább. Az 
iskolát nem adják fel. 8 év alatt 173-an végeztek és mind elhelyez-
kedtek marosvásárhelyi egészségügyi intézményekben. Az iskola az 
utolsó ellenőrzés alkalmával 312 pontot kapott (366-ból), ami maros-
vásárhelyi szinten a legmagasabb ebben a szakban. A hiányzó pont-
számok azért voltak, mert nem tudtak bentlakást biztosítani a hallga-
tóknak. Viszont ez a probléma is megszünt. Egy délamerikai adakozó 
adománya megadta a lehetőséget, hogy egy bentlakó épületet 
építsenek.Úgy, mint Kolozsváron, ennek az épületnek egyik szárnyá-
ban megépítették a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Református 
Kollégium bentlakását. Az épületnek november 25-én volt az 
ünnepélyes megnyitása. Ez is bizonyítéka annak, hogy mit tud a 
külföldi közös támogatás elérni. 

Mi, itt külföldön jelentős közösséget alkotunk. De nem csak egy 
jelentős közösség vagyunk, hanem szavunkat mind nemzeti, mind 
nemzetközi téren felemelhetjük. És most van szükség erre is. Múlt 
szeptemberben visszakapta az egyház a volt iskola épületeit a Farkas 
utcán. Telekkönyvileg az egyház tulajdona lett. A telken két épület áll. 
A régebbit az 1800-as években építették, az újabb iskolát pedig 1900 
körül. Mindkét épület a Gheorghe Sincai román iskoláé. De mivel nem 
tudja az iskola megtölteni diákkal, a régi épület ki van adva bérbe egy 
kereskedelmi magániskolának és egy sportklubnak. A román tanügy-
miniszter intézkedésére 2000. augusztus 31-én a kolozsvári tanfelü-
gyelőségen jegyzőkönyvet írt alá az épületet használó Gheorghe Sincai 
líceum, a Viitorul sportklub, a tanfelügyelőség és Református Kollé-
gium vezetősége, amelyben 13 tantermet átadtak volna a 77-ből a 
Református Kollégium használatára. Viszont szeptember 1-én, Funár 
polgármester évnyitó beszédet tartott az iskolaépületben, ahol arra 
kényszerítette a főinspektornőt, hogy semmissé nyilvánítsa az augusz-
tus 31-én született jegyzőkönyvet. A kormány ugyanis egy sürgősségi 
kormányrendelet által (ez azt jelenti, hogy csak a kormány vezetői és 
nem a képviselői döntöttek) az állami iskolákat a helyi hatóságoknak 
visszaadta. Erre a rendeletre hivatkozott Funár polgármester, amely 
szerint az épület vissza lett adva a Kolozsvári Református 
Kollégiumnak, ami az állam által elismert iskola. Ezért az iskola az 
állam tulajdona és ezért rendelkezhetik felette. Itt a kisebbség 



25 

magántulajdon garanciája  és az egyház szabadsága van kétségbe 
vonva. 

Mit lehet csinálni? Az Amerikai Presbyterian US egyház levelet írt 
Ion Iliescu elnöknek. Amerikai követünket Bukarestben értesítettem a 
fejleményekről, és ígérte, hogy még a váltás előtt ír Iliescu elnöknek. A 
HHRF internet naplójában megírta angolul a fejleményeket. A Magyar 
Amerikai Koalíció, Lauer Edit személyében felszólalt érdekünkben.  
Most továbbra is kutatom, milyen lehetőségek állanak fenn, hogy ezt a 
nemzetközi köztudatba lehessen hozni. 

Itt Nyugaton vigyáznunk kell, hogy mit, hogyan csinálunk. 
Vigyáznunk kell, hogy kit pártfogolunk, milyen szervezeteket hívunk 
meg magunk közé, mert a mi pártfogásunk bizonyos hitelesítést nyújt 
azoknak a szervezeteknek. Nem biztos, hogy ez a hitelesítés akár a 
kisebbségek, akár a magyarok javát szolgálja. Ugyancsak vigyáznunk 
kell, hogy milyen fórum elé terjesztjük kérelmeinket és azokat hogyan 
fogalmazzuk meg.  

Ezért én is csak kis lépésekben haladok előre, mintha jégen 
sétálnék. Óvatosan igyekszem pártfogolni magyar testvéreinket, akik 
bizony segítségünkre szorulnak. 

 
Dr. Nádas Jánosné beszélget várakozás közben   (Somogyi Lél) 
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Abelovszky Erzsébet (Worthington, Ohio): 

A  KARÁCSONYI  ÜZENET  LÉNYEGE 
A közel 2000 éve testet öltő Szeretet egy helyen így fogalmazta 

meg missziója lényegét: „Azért jöttem, hogy életük legyen és bővöl-
kedjenek”. Ha végignézünk a világban, azt láthatjuk, hogy az embe-
riség nagy része máig sem fogta fel ennek a csodálatos küldetésnek 
rávonatkozó áldásait! 

Mint egy álom, úgy repült el másfél év hazalátogatásom óta. Itt is, 
otthon is megváltoztak utak, módok, célok, személyek. Egy kicsit más 
lett a világ! Közben lezajlott egy félelmetessé is válható „mini” háború, 
amelyet Magyarország pár hetes NATO tagsággal harcolt meg. Akik 
tudták, hogy mennyit dolgoztam a „Partnership of Peace”-ért, ami a 
Natoba vezetett, gyakran tették fel a kérdést (néha felelősségre vonó 
hangsúllyal!): Megérte? 

Felétek is megismétlem a választ: „Igen, megérte”! A tagál-
lamoknak nem csak katonai, de erkölcsi fölénye is volt a „Balkáni 
krízis” idején. Azonkívül, a törökök kiűzése óta – tehát több, mint 300 
éve – most voltunk először a győztesek oldalán. A fél évezredes 
vesztett háborúk keserű sorozata megtörte a hős magyar nép gerincét, 
értelmetlen bűntudatot, alacsonyabb rendűségi érzést, testi-lelki el-
nyomást, fizikai szegénységet okozott a magyar nemzettestben. Re-
méljük, végre eljött a gyógyulás és a jóvátétel ideje is. A balkáni 
háborút mi megnyertük, a békét az ottlakó népeknek... tehát a magya-
roknak is!... kell megnyerni – egymás között! 

Határainkon belül is győznünk kell. Véget kell vetni a történelem 
tanításában még mindig uralkodó „Bach-korszak”-nak. G. Krantz, 
amerikai régész professzor szerint mi, magyarok, nem jöttünk sehon-
nan: a korai kőkorszak óta élünk a Kárpát-medencében és ott éltük túl a 
legutolsó jégkorszakot is. S nem csak a trianoni utódállamok 
keletkeztek belőlünk, hanem a fél Európa is! 

Mi hazaszerető magyarok – nyelvünk és értékes tradícióink őrzése 
közben – keressük meg helyünket és hasznos szerepünket az emberiség 
nagy családjában, gondosan ügyelve arra is, hogy ismét szinkronba 
kerüljünk saját történelmünkkel, ami egyben a művelt emberiség 
történelme is! 

Kincseink megőrzése mellett fordítsunk gondot az egészséges 
rugalmasság megszerzésére is, nem... „elvérezni egy gondolaton”!... A 
hősi halottak nimbuszának ápolása mellett az amerikai katonát 
megtanítják az élvemaradás művészetére is. A „yugo video game” 
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háború egyetlen hősi halott nélkül ért véget! A rugalmas politikának 
másik jele: az Egyesült Államokat eltemetni akaró Hruscsev fia, Sergei 
Khruschev – amerikai állampolgárságot kért és kapott. 

Közöljük, ahol erre alkalom nyílik, hogy az 1100 éves Magyar-
ország nem csak politikai egység volt ezer évig, hanem geológiai és 
gazdasági egység is évezredeken át, és ebbe a tökéletes „echo system”-
be vágott bele az elvakult bosszúállás. Trianon már Mitterand-
Gorbacsov-Reagan szerint is veszélyes tévedés volt. A civilizált csehek 
békésen lerázták ezt a kétes ajándékot, a szerbek talán bele-
pusztulnak!?  

Krisztus üzenete: „Ne féljetek”! Mert az örömhírt hozó Szeretet, az 
ígért bővölködés, csak félelem nélküli állapotokban működik. S ez a 
félelem nélküliség és lelki szabadság – a karácsonyi üzenet lényege! 
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III. 
MAGYARSÁGUNK 

SORSKÉRDÉSEI 
 
Dr. Nádas Gyula (Lakewood, OH):    

AZ EGYKE ÉS HATÁSA, 
CSALÁDVÉDELEM OKOS, ELŐRELÁTÓ TELEPÍTÉS 

(Magyarország legfontosabb sorskérdése a magyar nép állandó, erős 
fogyása. Dr. Nádas Gyula doktori témája az egyke kérdésének tanulmányozása 
volt az 1928-1929-es években, amelynek kivonatát egy ízben már a Krónikában 
leközöltük. A kérdés életfontossága miatt ez alkalommal megismételjük ezt 
mindenkinek azzal, hogy aki magyar és szereti szülőhazáját, kötelessége 
segíteni Hazánkat ebben is.) 

Ha végiglapozzuk szülőhazánk, Magyarország történelmének 
sárguló lapjait, akkor büszkeség, öröm tölti el keblünket, mert a világ 
egyik legrégibb népének vagyunk tagjai, amely annyi dicsőséget 
szerzett. 

Ha ellenben a világtörténelmet tanulmányozzuk, akkor nagy 
sajnálattal kell megállapítanunk erős lemaradottságunkat a népek 
versenyében nem erkölcsi és közművelődési vonatkozásban, hanem – 
éppen a magasabb kultúrájú emberekre jellemző ellanyhulás 
következtében. A népek, nemzetek harcában egyre jobban lemaradunk. 
Ha elfogadjuk őseinknek a sumerokat, akkor az örökös vándorlás, 
amelynek elindító oka a Mu kontinens tenger alá süllyedése lehetett, 
egyre csökkentette népünk lélekszámát. Amikor pedig mintegy 1100 
évvel ezelőtt, Árpád  fejedelemsége idején, a mai Magyarországban 
letelepedett, olyan területet foglalt el, amely a népek közlekedésének 
gócpontja volt. Hazánk megvédése továbbra is csak állandó 
véráldozatok árán sikerült. Köztudomású, hogy Mátyás király 
uralkodása idején Magyarország lakossága meghaladta az akkori 
Anglia lakóinak számát. Ha tehát ezt a számot sikerült volna megtartani 
és Magyarország hasonló fejlődéséről gondoskodni, akkor Hazánk 
lélekszáma még 50 millió is lehetett volna, ami egyben minden 
bizonnyal kizárta volna Trianon lehetőségét, vagy azt, hogy más 
nemzetek érdekkörébe tartozzunk. 
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Ma már senki előtt sem vitás, hogy a nemzetnek lélekszámban is 
nagynak, erősnek kell lennie, ha a többi nemzet szorító hatását 
ellensúlyozni akarja. Vizsgálnunk kell tehát azokat az okokat, amelyek 
erős kihatással vannak nemzetünk lélekszámára és keresnünk azokat a 
lehetőségeket, amelyek biztosíthatják az utókor magyarságának erősebb 
szaporodását, hogy a magyarság ne fogyjon, hanem erősen nőjjön. Így 
kerül előtérbe az egyke kérdése, amely a nemzetvédelmi kérdésnek is 
része lehet. 

* 
A XX. század óriási átalakulást hozott magával. Az első világ-

háború után a vesztes nemzetekhez tartoztunk. Ennek egyik követ-
kezménye lett Trianon, amikor országunk kétharmada területét is 
elvesztettük. Az első világháború után nemzetünk kiváló vezetői 
mindent elkövettek, hogy országunk ki tudja heverni a sorozatos 
sorscsapásokat. Egyik igen fontos ténykedésünk volt a 
Közgazdaságtudományi Kar megszervezése és felállítása, hogy az 
elméleti szaktudást minden vonalra kiterjessze és a legjobb 
szakembereket képezze ki mind a külügyi és mezőgazdasági 
közigazgatás vonalán, mind kereskedelmi téren. Céljuk az volt, hogy 
versenyképességünket kifelé biztosítsuk s ugyanakkor népünk ügyeit 
arra alkalmas személyek szolgálják. Csak tisztelettel, szeretettel és igaz 
megbecsüléssel emlékezhetem meg professzorainkról, akik között ott 
volt Teleki Pál, Czettler Jenő, Steinecker Ferenc, Fellner Frigyes, 
Kuncz Ödön,  az idős Kmetty Károly, aztán Schandl József, Erődy-
Harrach Béla (hogy csak párat említsek). Ezek élvonalbeli tudásukat 
nyújtották a jogi, közgazdasági, szociálpolitikai, mezőgazdasági 
szaktudományok terén és olyan kiképzést adtak hallgatóiknak, hogy az 
egyetemen végzett tagjai fokozatosan mind vezető állami állásokba 
jutottak. 

Amikor több, mint hatvan évvel ezelőtt egyetemi tanulmányaim 
befejezése után „Az egyke szociális hatása Magyarországon” című 
tárgykört választottam doktori értekezésem tárgyául, és egy éven át 
kizárólag ennek a kérdésnek tanulmányozásával foglalkoztam, 
rádöbbentem ennek a kérdésnek – akkori szemléletében is – 
életfontosságú voltára. Magyarország mintegy 400 éven át lényegében 
osztrák uralom alatt állott. Az osztrák államférfiak igyekeztek 
hazánkban magyarságunk erejét ún. nemzetiségi csoportokkal 
ellensúlyozni. Tudjuk jól, hogy az egész világon nehéz volt a 
megélhetés, különösen Magyarországon is, ahol a népesség túlnyomó 
része földművelő volt és tömegével vándoroltak ki Amerikába 
„szerencsét próbálni”, helyüket pedig nemzetiségek foglalták el. A 
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nehéz megélhetés ellensúlyozására pedig már jóval ezt megelőzően 
egyes területeken divatba jött az egyke. 

* 
Mit is jelent az egyke szó? A népbetegségek egyik legsúlyosabb 

fajtáját! Fertőzést a nemzet testén, amely saját fajtáját pusztítja. 
Köztudomású, hogy Magyarországon az örökösödési jog szerint az 
elhunyt személy vagyonából annak fele a gyermekeket illeti, ami 
egyébként is egész természetes életfelfogás. A régi világban egy-egy 
családban – különösen a falusi lakosságnál – sok gyermek született. Ha 
tehát a lányokat ki is házasították, tehát ingóságokkal kártalanították is, 
a földet fel kellett osztani a fiú örökösök között, aminek következtében 
évszázadok során mindig kisebb és kisebb föld jutott egy-egy család 
részére. És mert a föld minősége nem egyforma, minden földdarabot el 
kellett osztani. Szalagföldek keletkeztek, amelyeknek megmunkálása 
sem volt előnyös. Miután a falusiak földet vásárolni nem tudtak, a 
családok lassan elszegényedtek. (Ezeken a problémákon kívánt részben 
segíteni a „tagosítási törvény”, amelynek tárgyalása nem tartozik 
előadásunk keretébe.) 

Évszázadok során az emberek rájöttek, hogyha egy családban csak 
egy gyermek születik, akkor nem kell szétosztani a földet, sőt ha az 
utód olyannal köt házasságot, ahol szintén csak egy gyermek örököl, 
akkor a földvagyon még meg is növekedhetik. Divatba jött tehát az 
egykézés, amelynek két súlyos következménye mutatkozott: az egykés 
családok ugyanabból a faluból választottak házastársat, tehát 
„beltenyésztés következtében” a falvak lakói degenerálódtak. 
Ugyanakkor a nemzet részére is felmérhetetlen kárként jelentkezett az a 
tény, hogy egyes  területeken a lakosság száma erősen csökkent, s a 
megüresedett telkekre idegen nyelvűek, nagy részében németek 
telepedtek be zárt közösségben. Ezek anyanyelvüket megtartották. A 
főhatalom szívesen segítségükre sietett. 

Amikor az egyke kérdését tanulmányoztam, arra a megállapításra 
jutottam, hogy a közismert magyarországi 7 egykés vidéken még más 
emberi közösségeket is számításba kell vennünk. Elsősorban a városi 
lakosságból a kis keresetűeket, különösen a kis állami és közigazgatási 
tisztviselőket, akiknek keresete szinte megakadályozta, hogy családot 
alapíthassanak és ha mégis házasságot kötöttek hasonlóan kis 
jövedelmű személlyel, akkor – minthogy mindketten dolgoztak – 
körülményeik nem tették lehetővé, hogy nagyobb családot neveljenek 
fel. Így nagy általánosságban a közalkalmazottak, tehát a tanultak 
csoportja, utódok szempontjából lényegesen háttérbe került. 



31 

* 
Az „egyke” – s ezzel kapcsolatban az “egy se” – vizsgálatán kívül 

másik jelentős népbetegségről is meg kell emlékeznünk: a nemi 
betegségről, a vérbajról, amely korábban nem volt gyógyítható és 
súlyosabb fajtája kizárta annak lehetőségét, hogy utód legyen. Csak 
tájékoztatásul megemlítem, hogy világviszonylatban a legrosszabb 
születési száma az első világháború előtti időben Hamburgnak volt, 
ahol – mintegy a világkereskedelem központjában – szinte átjáró 
házban éltek az emberek. A betelepülők a legkülönfélébb betegségeket 
terjesztették és annak ellenére, hogy mindig újabb tömegek települtek 
le, a születési arány folyton csak csökkent. Erős figyelmeztetés lenne ez 
Budapestnek is, ha törődnének vele, mert ma Budapest a legjobb 
európai nyaraló központnak számít, ahol évenként milliós tömegek 
fordulnak meg. A mai “sex-világban” ezért a nemzetnek magas árat 
kell fizetnie. 

Népességünk szaporulatának csökkenéséhez időközben egyéb 
külső körülmények – pl. a második világháború tragédiája – is hozzá 
járultak. Az első világháború után, amikor Trianonban elvették 
országunk kétharmadát, a megszállt területekről tömegek menekültek 
el, vagonokban laktak, éheztek, munkanélküliek voltak, – sokan 
külföldre költöztek. Mindez nem volt alkalmas arra, hogy nagyobb 
családokat neveljenek. S mire a családok valahogy elhelyezkedtek, 
máris belekerültünk a második világháború vérzivatarába. 

A második világháború során és utána még nagyobb vérveszte-
séget szenvedtünk, különösen a családalapításra alkalmas férfiak 
tömeges elpusztulásával. Ismerjük a doni harcok véráldozatait, majd a 
háború elvesztése után azt az irányzatot, hogy az értelmiséget ki kell 
irtani. Tömegeket gyilkoltak meg vagy Szibériába hurcoltak el, 
mesterséges, koholt vádakkal kitelepítettek mindenkit, aki a rendszer 
részére ártalmasnak látszott. Az állandó félelemben élés nem volt 
alkalmas talaj nagyobb családok felneveléséhez. A második 
világháború következtében sokan ugyan még időben hagyták el 
hazánkat, de ez is az országra nézve állandő, erős vérveszteséget 
jelentett. 

Amint látjuk, Magyarországot békében az egyke gyengítette, a 
háborúban az erős vérveszteség, utána pedig a rendszer szándékos 
pusztító irányzata, ami hazánknak újabb állandó, folyamatos 
vérveszteséget jelentett. Természetesen nem állhatunk meg a káros 
tények rögzítésénél, hanem fel kell tennünk a kérdést, hogyha az, amit 
elmondtunk, egyenlő hazánk elsorvadásával, akkor miként volna 
lehetőség arra, hogy hazánk népessége létszámilag megerősödjék. 
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Vagyis milyen intézkedésekre volna szükség, hogy megfelelő 
családvédelem mellett magyarságunk létszámilag növekedjék? 

A kérdés megoldásához egyrészt akarat, másrészt – mint min-
denhez – pénz szükséges. Nézzük az amerikai állapotokat, amelyekből 
sok következtetést vonhatunk le. Mit látunk itt? Túlzottan segítjük a 
„szegényeket”, a gyermek-anyákat, a homosexuálisokat, az otthon 
nélkülieket, a kisebbségeket csak azért, mert félünk tőlük, s talán azért 
is, mert a szavazatokat reméljük tőlük. „Kenyeret és cirkuszt a  népnek 
s akkor uralkodhatunk rajta” – mondták a rómaiak. Itt ugyanaz a 
helyzet. Magyarországon már a huszas években, tehát mondjuk 70-80 
évvel ezelőtt pl. élelmiszeriparban nem dolgozhatott olyan személy, aki 
fertőző betegségben szenvedett. Itt  az „aids”-es gyermekeket 
rákényszerítik az egészséges emberek gyermekeire. Miért nem lehet 
ezeket kirekeszteni a társadalomból? 

Mindenhez pénz szükséges. Vezessünk be olyan adózási politikát, 
amely ösztönzőleg hat a gyermekek születésére. – A második 
világháború után pár évet Innsbruckban töltöttem, mint a francia 
megszállók alkalmazottja. Az egyik tiszt elmesélte, hogy 
Franciaországban igen komoly problémát okozott az egyke kérdése, az 
asszonyok nem akartak gyermekeket világra hozni. Végül is 
Franciaországban új családi pótlékrendszert vezettek be: igen magasan 
állapították meg a családi pótlékot. Az egyik ott működő francia tiszt 
több, mint kétszeresét kapta a fizetésének, mert hat gyermeke volt. 
Tanuljunk tőlük. 

A fizetési rendszert otthon úgy állapítanám meg, hogy nőtlen 
dolgozó még jobban szűkölködjék a javakban, mint most, de ha 
megnősül, már lényegesen jobb életkörülmények közé kerüljön és ez 
fokozódjék gyermekei számának növekedésével. Ha a közalkalmazott 
fizetése kétszeresére emelkedik a nőtlen alkalmazott fizetéséhez képest 
(ugyanolyan rangban stb.), akkor ha felesége és 3 gyermeke van, az 
emberek majd szívesen nősülnek és nevelnek gyermekeket. 

                                              * 
A fentieken túlmenően „szociális” államrendszert vezetnék be. Azt 

mondanám  pl.: akinek 100.000 $-nál több az évi jövedelme, az 100%-
os adót fizet. Az adóból levonhatnák a személyzeti és egyéb háztartási 
kiadásokat, tehát a kényelmüket biztosítanám, de nem tenném lehetővé, 
hogy korlátlan vagyonok gyűjtésével a kisebbség uralkodjék a többség 
felett. Ezt analóg formában otthon is szükségesnek tartanám bevezetni 
legalább is addig, amíg az államnak külföldi adóssága van. 
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Állítom: ha az állam anyagilag biztosítja a nagyobb családok 
részére a viszonylagos jobb életszínvonalat, akkor megoldottuk a 
kérdést. 

* 
Most térjünk rá a kisebbség védelmére. Milyen előnyt adjunk a 

hazánkban élő ún. kisebbségeknek? Mindent megadnék nekik, amit 
megadnak a szomszéd utódállamok a magyaroknak, de egy %-kal sem 
többet. Semmi esetre se nyomnám el őket, éljenek kultúrájuk szerint, ha 
az jó nekik, állítsanak fel iskolákat, de ne az állam fizesse a kisebbségi 
iskolákat. Lehetővé tenném, hogy magyar iskolákban megtanulják a 
befogadó haza nyelvét. Egy példával ez is érthetőbbé válik. A második 
világháború előtt, amikor bizonyos területeket visszafoglaltunk, a 
Délvidéken Őrszállás községbe vonultunk be. Alakulatom 
parancsnokával együtt német özvegyasszonynál kaptunk szobát, aki 
baráti beszélgetés során elmondta, hogy ő nagyon sajnálja, hogy nem 
tud magyarul, de a nemzetiségek elve mindig az volt, hogy az 
államhatalom nyelvét kell az iskolákban megtanulni, hogy szükség 
esetén érdekeiket a hivatalokban megfelelően elő tudják adni és 
ugyanakkor anyanyelvüket otthon gyakorolják. Így az ő szülei még 
magyarul és németül beszéltek. A következő nemzedék már szerbül 
tanult az iskolákban és németül beszélt otthon. Ha tehát valaki 
“menekült státussal” érkezik Magyarországba, akkor nem a kisebbség 
tömegében kell elhelyezni az illetőt, hanem egyéb területen, ahol a 
magyarság abszolút többségében magához tudja kapcsolni a 
menekülteket. – Kell az nekünk, magyaroknak, hogy megnyissuk a 
határokat és az oláhok tömegesen letelepedjenek a Tiszántúlon és 
néhány év múlva megszavazzák, hogy Romániához akarnak tartozni? 
Megismétlődjék az erdélyi kérdés, amikor a regáti oláh bankok a 
pópákon keresztül nagy kölcsönöket adtak az erdélyi szegény 
oláhoknak, akik már az első világháború előtt felvá.sárolták az erdélyi 
ingatlanokat? – Miután az oláhok a legnagyobb veszélyt jelentik 
Magyarországra nézve, nem engednék önálló települést részükre, 
széttelepíteném őket, lehetővé tenném, hogy jólétben éljenek, de 
korlátoznám nemzetiségi politkájukat, amely ellenséges irányú 
hazánkkal szemben. Természetesen szükségesnek tartom a határzárlatot 
Erdély felől és románokat nem engednék be Magyarországba, csak 
indokolt esetekben, amikor pl. valakinek a családja már 
Magyarországon él. 

* 
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Vegyük a következő problémát: 
Azt mondják, hogy Magyarországnak “vízfeje” van. Fővárosában, 

Budapesten, az ország egész lakosságának mintegy 20 %-a él. Ennél 
egészségtelenebb állapotot el sem tudok képzelni. Meg tudom érteni, 
hogy ott jobb a megélhetési lehetőség, de ha az egészségtelen állapot, 
akkor azt úgy kell megszüntetni, hogy lehetővé tesszük más 
városokban ugyanezt az életszínvonalat, vagy jobbat lehessen elérni. 
Mint mndig, itt is az adópolitika adja meg erre a helyes választ. A 
nagyvállalatokat ki kell telepíteni vidéki városokba. Budapesten fel kell 
emelni a vállalatok adókulcsát, vidéken kedvezményt biztosítani. 

A statisztika szerint a Tiszántúlon négyszetkilométerenként 6 (hat) 
személy él, tehát mindössze egy-egy család és ha tudjuk, hogy egy 
négyzetkilométer egyenlő 174 katasztrális holddal (232 magyar 
holddal), akkor ezt a tényt annyival is inkább károsnak tartjuk, mert ez 
a terület határos Erdéllyel, tehát ott a lakosság létszámát fel kell 
fokozni. Tiszántúlra több kis város telepítését tartom szükségesnek, 
elsősorban mezőgazdasági vagy ipari kisvárosokat, modern városokat 
felépíteni, de oda csak azokat a magyarokat szabad beengedni, akik 
nagyobb családok felnevelését vállalják. 

Hibát követnénk el, ha a kisebbségi kérdés tárgyalásánál a cigány 
kérdésről nem beszélnénk. Ez vonatkozik a többi nemzetiségre is. 
Véleményem szerint, aki igazolja, hogy ő vagy szülei 1920-ban 
Magyarországon éltek, mint magyar állampolgárok, azoknak joguk van 
ott élni ezentúl is. Ismétlem, minden megkülönböztetés nélkül, fajra 
vagy vallásra való tekintet nélkül. Mindazok, akik 1920 után jöttek be 
az országba, nem tekinteném magyar állampolgároknak. Félreértés ne 
legyen, az ezeréves Magyarország határain belüli magyar 
állampolgárokról beszélek, tehát pl. az erdélyi is magyar 
állampolgárnak számít. 

Ugyanakkor ezeknek az ún. kisebbségeknek nem adnám meg a 
lehetőséget arra, hogy titkos vagy nyilvános szervezkedéssel 
(tömörüléssel) a magyarság érdekeit akár gazdasági vonalon is sértsék, 
amire a múltban is sok példa akadt.  

Tisztelettel kérek tehát mindenkit, ne értse félre szavaimat, nem 
támadásról van szó, amikor farkast kell kiáltani, hanem a nemzet 
védekező intézkedéséről, amelyet bizonyára mindazok a nemzetiségek 
is helyesnek tartanak, amelyek a magyar nemzettel évszázadokon 
keresztül békességben együtt éltek. 

Meg kell találni a módját annak, hogy az állami főhatalom a 
társadalommal összefogva a népesség szaporodása érdekében 
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megfelelő intézkedéseket hozzon, amivel nemzetünket lélekszámban is 
felerősíti. 

* 
Végül megemlítek több olyan területet, ahol családvédelem 

szempontjából  célszerű intézkedéssel igen jelentős eredmény varható. 
Valamennyi irányban dolgozni kell, de ha csak egynél is aktivításba 
lendülünk, máris eredményes lehet munkánk. 

Először is a Tiszántúlon több – mint előbb már érintettem – kisebb 
modern ipari és mezőgazdasági várost kell létesíteni. Akár a Tiszához, 
akár más folyóhoz közel ún. bolgár rendszerű  öntözéses 
kertgazdaságokat, ezzel párhuzamosan téli foglalkoztatás céljából házi 
szövőipart kell létre hozni, amihez sok munkaidő szükséges és aminek 
piaca szinte korlátlan. 

Önkéntes alapon termelő és fogyasztási szövekezeteket kell léte-
síteni. Vagyis pl. olyan kertvárosban, ahol a mezőgazdaság, a gyü-
mölcstemelés a fő működési terület, ott önkéntes szövetkezetbe való 
tömörüléssel a kész termékeket össze kell gyűjteni, minőségileg 
osztályozni és egységesen piacra vinni vagy külföldre eladni. Egy 
ember erre nem képes, de a város már mint nagy termelő eredményesen 
működhetik. Ugyanakkor ez bevásárlási szövetkezetként is 
tevékenykedhetik, amikor közösen beszerzi a gazdák szükségleteit. 
Egész természetes, hogy sok olyan állami vállalat volt, amely 
veszteségesen működött. Ezeket fel kell számolni, illetve átadni olyan 
egyéneknek, akik azt kifizetődő vállalkozássá tehetik. A nagyobb 
családúakat mindig előnyben kell részesíteni. 

Szükséges a közhangulat kellő alátámasztása is. Ezért a cenzúrát 
ebben az irányban fenntartanám. Azt a sajtóterméket, rádióadást vagy 
tévé programot, amely az erkölcs lazulását mozdítja elő, egyszerűen 
kitiltanám. A magyarságnak nincs szüksége erkölcsi züllésre. 
Ellenkezőleg, erősebb erkölcsi nevelés szükséges. Magzatelhajtás – 
tilos! A tömegsportot fokozni, a cserkészetet erősíteni kell, ifjúsági 
sporttáborok létesítése kívánatos. A dohányzást csökkenteni kell, az 
alkoholfogyasztást pedig erős adózással terhelni. Ezzel szemben a 
dolgozó munkásság részére nyaralást, pihenést kell lehetővé tenni. Tele 
vagyunk a külföldiek részére számtalan üdülőhellyel, szezon előtt és 
után jól ki lehet ezeket a helyeket használni. Az 1950-es években a 
balatonalmádi Pannonia szálloda a postatakarékpénztár tulajdona volt. 
A postatakarékiak szezon előtt két héttel mehettek szinte önköltségi 
áron nyaralni, ugyanígy a szezon után. A személyzetet korábban al-
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kalmazták, szezon után pedig még ott tartották, tehát a legolcsóbban 
lehetett megoldani a nyaralást, amely igen sok élményt jelentett. 

* 
Iskolareform kell. A magyar népet jobban rá kell nevelni a 

mezőgazdasági és kereskedelmi pályákra. Több szakemberre van 
szükség. 

A fertőző betegeket el kell távolítani a társadalomból. A szállodai 
női személyzetet állandóan orvosi ellenőrzés alatt kell tartani. 

A külföldi diákokat, akik Magyarországon kívánnak tanulni, 
megérkezésük alkalmával egészségügyi vizsgálatnak kell alávetni. 

Természetesen vigyázni kell arra, hogy a szociális segítség építő, 
termelő hatású legyen; nem lehet azt túlzásba vinni. 

Még egy figyelmeztető példa, amiért nekünk, magyaroknak 
kétszeresen aggódnunk kell. 1928-ban a statisztikai adatok azt 
mutatták, hogy amíg bizonyos számú nőre Franciaországban 1 gyermek 
születése esett, addig ez a számarány a magyaroknál 3 volt, a 
szlávságnál pedig 7. Egy 1944-ben megjelent szakfolyóiratban azt 
jósolták, hogy az 1970-es években a szlávság szaporodása 
következtében eléri az európai lakosság 51 %-át. 

* 
A magyarság, Magyarország fenntartására tehát csak egy megoldás 

lehetséges: magyarságunk szaporodását lélekszám szerint minden 
erőnkből biztosítani kell. A Magyar Hírek 1990. évi 17. számában 
olvastam, hogy dr. Csehák Judit miniszter minisztertanácsi rendeletben 
liberalizálta  a magzatelhajtási rendeletet. A cikkíró kritizálta a 
rendeletet és több szabadság engedélyezését kívánta biztosítani a nők 
részére. Ugyanakkor a katolikus egyház tiltó rendelkezéseit is kifogás 
tárgyává tette. Meg kell ismételnem, hogy elsősorban a magyar nemzet 
érdekeit kell szem előtt tartani magasabb néző szempontból. 
Függetlenül attól, hogy a cikk további részét förtelmesnek tartom, meg 
kell értenünk, hogy a magyar nőknek nem szerelmi oktatásra van 
szükségük. Az ilyen cikkeknek nem szabad megjelenniük, s ha 
megjelennek, akkor a bíróságnak el kell tiltania annak íróját évekre az 
írástól. Ne engedjük megmérgezni a magyar anyák lelkét. 

Természetesen a lakáskérdést is meg kell javítani, elsősorban új 
települések létesítésével, másodsorban az így felszabaduló lakások 
révén. 

A  pénz sok helyen  halmozódik s azzal ki lehet vásárolni  
jogaikból a magyarokat. Figyelmeztetjük tehát az otthoniakat, hogy 
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Magyarország nem eladó! Semmi pénzért sem! Nincs szükségünk 
idegen betelepítésekre magyarságunk rovására. Semmi pénzért sem! 
Remélem, az illetékesek megértik üzenetemet; otthon élő véreink pedig 
nem felejtik el, hogy egyszer az egri nők védték meg Egert a 
törökökkel szemben. Legyenek ismét ők nemzetünk hősei. Országunk 
nem eladó! 

De fel kell hívnom azok figyelmét, akik a politikai kérdések 
bármelyik fajtájával foglalkoznak: tudomásul kell venniük, hogy a nagy 
világban nem az erkölcs és nem a jog uralkodik, hanem a pénz!  És ha 
valamit nem lehet pénzen megvásárolni, akkor biztosan találkozunk az 
erőszakkal. 

* 

 
Dr. Papp Gábor és dr. Nádas Gyula előadása után 

(Somogyi Lél) 

Magyarország jövője szempontjából tehát az első legsürgősebb 
tennivaló a családvédelem, amelynek alapja az egyes családok anyagi 
megélhetésének biztosítása, megfelelő lakások építése, az ország 
lakosságának egészségesen áttelepítése (retour a la terre) és 
gondoskodás arról is, hogy aki nem érti meg ezt a problémát, azt az 
államvezetésből félre kell állítani. 

* 
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Mint már bevezetőmben említettem, a Közgazdasági Kar létre-
hozása azért volt időszerű és fontos, mert a gazdasági élet fejlődésével 
és alakulásával párhuzamosan gondoskodni kellett olyan vezető réteg 
felneveléséről, amelynek gyakorlatilag is kellő tájékozottsággal kell 
rendelkeznie nemzetünk égető, megoldásra váró problémáiról, mert 
csak ez biztosíthatja a kívánt eredmény elérését. 

Egészen természetes, hogy Magyarország újjáépítéséhez nem 
elegendő csak az egy irányban való ténykedés. Ez összetett feladat-
csoportot jelent, amelynek csak kis része a családvédelem. A leg-
sürgősebb feladatnak tartom, hogy azt igyekezzünk megoldani. 

 

Stirling György (Eger, Magyarország): 

ÉV VÉGI  SZÁMVETÉS 
Az idei Szilveszterrel nemcsak egy esztendőt, hanem egy egész 

évszázadot, sőt évezredet zártunk le, amikor most búcsút intünk 2000-
nek, egyben a huszadik századot is búcsúztatjuk. Az évszázad, amelyet 
magunk mögött hagyunk, sok bajt, fájdalmat és szenvedést hozott ránk, 
ezért egy könnyet sem ejtünk érte és inkább előre tekintünk: vajon mit 
tartogat számunkra a jövő és hogyan tudjuk helyrehozni azt a számtalan 
hibát, amelyet az emberiség a most lezárult évezredben elkövetett?... Ez 
meglehetősen reménytelen vállalkozás lenne, ezért maradjunk a 
realitások talaján és elérkezve az óév utolsó napjaihoz, tekintsünk 
vissza az elmúlt tizenkét hónap főbb eseményeire, idézzük fel, mi is 
történt a világban és szülőhazánkban az elmúlt időszakban. Arról se 
feledkezzünk meg, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le mindebből a 
jövőre. Készítsünk számvetést, ahogyan az új év kezdetén általában 
mindenfelé szokásos. 

Tizenkét hónap suhant el felettünk, tizenkét munkás hónap, 
amelyekben örömök váltogatták egymást szomorú órákkal, hiszen – 
mint minden esztendő – 2000 is hozott számunkra szép és kellemes 
időszakokat éppúgy, mint nehéz periódusokat. De ezeket is túléltük: 
tapasztalatokkal felvértezve kezdjük az új évet, amellyel egyben meg-
kezdjük a harmadik évezredet is. Az elmúlt év nem volt jobb, de talán 
rosszabb sem az átlagnál. Olyan volt, mint a többi, katasztrófákkal és 
természeti csapásokkal, járványokkal, betegségekkel, kormányválsá-
gokkal, politikai ármánykodással és korrupciós botrányokkal terhes, no 
meg elvétve tartogatott számunkra némi örömet és kisebb-nagyobb 
sikereket is. Mert hiszen azok nélkül el sem lehetne viselni a földi 
létet... 
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Ahogy elgondolkozom azon, hogy milyen eseményeket lehetne 
kiragadni a múlt év folyamán történtekből, illetve mi volt az, ami 
említésreméltó és világviszonylatban jelentős, sokat találok, de ki kell 
szűrni a legfontosabbakat. Hogy kronológikus sorrendet tartsak, 
mindjárt meg kell említeni az év eleji oroszországi hatalomváltást, 
Jelcin lemondását és Putyin uralomra kerülését. A pár év alatt fizikailag 
és szellemileg leépült Jelcin visszavonulása meglepte a világot, de még 
nagyobb meglepetést okozott az utód személye. A volt KGB-s kémet 
bizalmatlanul fogadta a világ és senki sem talált magyarázatot üstö-
kösszerű pályafutására. És Putyin még okozhat meglepetéseket. Most a 
jobbik arcát mutatja, mert szüksége van a Nyugat gazdasági 
segítségére, ám ha Oroszország megerősödött, aligha várhat tőle jót a 
világ. 

Az elmúlt év első felének eseményeihez tartozik az Elian-ügy. A 
menekülés közben hajótöréstől megmenekült kubai kisgyerek sorsa 
hónapokon át foglalkoztatta az amerikai közvéleményt és a sajtót. 
Végül úgy oldódott meg az ügy, hogy azzal csak Castro lehetett 
elégedett. 

Még nem volt vége a nyárnak, amikor felborult a közelkeleti béke 
és újabb viharos korszak köszöntött Izraelre, s ez még ma is tart. 
Hosszabb szünet után újabb ellenségeskedések robbantak ki a palesz-
tinek és a zsidók között. A négy évvel ezelőtt biztatón indult béke-
folyamat zátonyra futott. A mindkét oldalon elszabadult indulatok oda 
vezettek, hogy máig már több, mint 300 áldozata van az összecsa-
pásoknak és az izraeli városok utcái hónapok óta hadszintér képét 
mutatják. Megbékélésre egyelőre semmi remény. Barak politikája 
zsákutcába futott, decemberi lemondásával ezt ő is elismerte. 

Ősszel a nemzetközi politika nagy meglepetése volt Milosevics 
szerb diktátor választási bukása és letűnése a közéleti porondról. A 
helyét elfoglaló Vojislav Kostunica pillanatnyi megoldást jelent a 
zavaros balkáni helyzetben, bár az új szerb elnökkel szemben nem árt 
az óvatosság, mert ő is szerb nacionalista és a Nyugat csak azért 
fogadta el, mert Milosevicsnél azért még mindig jobb. De a 
jugoszláviai viszonyok konszolidálásához és a demokratikus 
átalakuláshoz még nagyon sok idő kell. 

Szeptemberben az egész világ a televíziókészülékek előtt ült. 
Sidneyben mérték össze erejüket a világ sportolói s a minden eddiginél 
nagyobb és népesebb olimpia gazdag látnivalóval szolgált. És az atléták 
nemes vetélkedése közelebb hozta egymáshoz a népeket. (Ez a köze-
ledés Korea esetében már a megvalósulás stádiumában van: a ma még 
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kettéosztott Korea déli és északi felének versenyzői először az olimpia 
megnyitásán találkoztak békés körülmények között és ezzel megtört a 
jég. A Sidneyben megkezdődött sportbarátkozástól mostanra már 
eljutottunk a két országrész hivatalosainak tárgyalásáig. S ezt a 
folyamatot már nem lehet visszafordítani.) 

November 8-án szavazott az Egyesült Államok népe arról, hogy ki 
legyen az új elnök, ki legyen Clinton utóda a Fehér Házban? Az ország 
történetében még sohasem volt ilyen szoros választási eredmény és 
Bush is, Gore is magát tartotta győztesnek. A küzdőtér ezután már az 
ügyvédeké és a bíráké lett. Végül is nem a választók, hanem a jogászok 
mondták ki az ügyben az utolsó szót: az Egyesült Államok új elnöke 
George W. Bush. Al Gore gentlemanlike viselkedett és a döntést 
tudomásul véve búcsúzott. Ötheti példátlan huzavona után az ügy 
lezárult és van gazdája a Fehér Háznak. 

Az év legvégén a 150 emberéletet követelő ausztriai sívonat bal-
esete és a román választás eredménye kavarta fel a kedélyeket. Ez 
utóbbi esemény ismét ráirányította a figyelmet az erdélyi magyarok 
sorsára, amellyel még foglalkozni kell. S ezzel máris a magyarországi 
történések szűkebb köréhez érkeztünk. Miközben azon gondolkoztam, 
hogy ezek közül melyikek voltak az említést érdemlő legfontosabbak, 
előkerestem az 1999-ről írt tavalyi összefoglalómat. S ahogy beleol-
vastam, úgy találtam, hogy amiket egy évvel ezelőtt Magyarországról 
írtam, többé-kevésbé ráillenek a most lezárult évre is. Egy év alatt nem 
sokat változott az ország helyzete. 

Mire is gondolok?  Arra, hogy még az elmúlt év sem hozta meg a 
magyar nép számára azt a minőségi javulást, amelyet a rendszerváltás 
után remélt. A demokrácia politikailag még távol áll a megvalósulástól, 
a gazdaság pedig a vadkapitalizmusra emlékeztet. Az országos 
termelési mutatók ugyan emelkedést mutattak, de a gazdaság javulása 
még nem jutott el a háztartásokig és az átlagpolgárok (a nyugdíjasok) 
pénztárcájáig. A harácsolás, a törvénytelen (vagy legalábbis morális) 
eszközökkel való meggazdagodás, az összefonódásokból adódó 
előnyszerzés és a korrupció volt jellemző a mai magyar társadalomra. 
Sajnos, még éveknek kell eltelnie – a pesszimisták szerint egy új 
generációnak kell felnőnie – ahhoz, hogy a kommunista korszak bűnei 
végképp eltűnjenek és a lakosság gondolkodásmódjának megválto-
zásával az általános életszínvonal is érezhetően emelkedjék. 

Mindennek ellenére a magyar nép már nem annyira pesszimista, 
mint a múltban volt és bizik a jövőben. Reméljük, nem alaptalanul!  
Kétségtelen az, hogy az elmúlt évben már megkezdődött a javulás és az 
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ország emelkedő ágba került. Nagy biztatást jelent, hogy a december 
közepén tartott nizzai EU-csúcskonferencia végre egyértelmű 
határozatot hozott: 2003. január 1-én megkezdődik az új tagok 
felvétele. A magyar kormány eddig ugyan korábbi időpontot remélt, de 
jobb későn, mint soha. És az Európai Uniós csatlakozás előnyös 
változásokat hozhat az ország életében. 

A múlt év krónikájához hozzátartozik még az államfőváltás: Göncz 
Árpád köztársasági elnök második hivatali ideje is lejárt a tavaly s 
utódjául Mádl Ferenc professzort választotta meg az országgyűlés. 

Így fest a mai magyar valóság, ha az újév kezdetén visszaidézzük a 
most búcsúzó esztendő legfontosabb eseményeit. A mérleg alapjában 
véve kedvező és amikor az új évszázad s egy új évezred kapujában áll a 
magyarság, derűlátón nézhetünk a jövőbe. Ha a magyar társadalom 
összefog, elérheti azokat a célokat, amelyeket az elmúlt évben maga elé 
tűzött. Úgy legyen! 

 

Hetyey Sándor (Melbourne, Australia): 

2001 HAJNALÁN  HIRDETJÜK 
A  MAGYAR  FELTÁMADÁST! 

Pár nap múlva ránk virrad 2001, Szent István királyunk megko-
ronázásának a millenniuma. Ezer esztendő suhant el felettünk, tele 
bajjal, bánattal. Ötszáz ezekből ráadásul, tele vereséggel, véráldozattal, 
belső széthúzással és viszállyal. 

2001 hajnalán ilyen gondolatok viharzanak át fáradt és fásult 
agyunkon. Hiszen születésünk óta ver bennünket a sors, két világhá-
borúval, Trianonnal, elvesztett szabadságharccal, idegen megszállással, 
nemzetünk lassú pusztulásával, majd hazátlansággal. 

Az új esztendő kezdetén, minden helyi problémánk ellenére, 
hazaszáll a lelkünk abba a Hazába, ahol olyan dúsan nő a búzavirág s 
ahol a sárgarigó füttyére ébrednek az emberek. S elfojtott mélabúval 
kérdezzük önmagunktól: „Hova mész Magyarország?” – „Quo vadis 
Hungaria?” Választ nem találunk, akárhogy is kínoz a kétség. Nem 
tudjuk... 

Vezető politikusaink biztosítékai üresen konganak. „Bemegyünk 
Európába” – mondják, de mindegyik adós marad a válasszal: „S 
azután?” 

„Légiesednek a határok!” – mondják biztatólag. Aztán majd 
megindul a „bevándorlás!” Tótok, rácok és oláhok, meg minden egyéb 
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nemzetség elözönli majd a Nagy-Alföld termékeny rónáit s ötven év 
múlva, nem beszél ott senki többé magyarul!... Idézhetjük majd a 
Biblia szavait: „Beteljesedett!” 

Aki sajtóban, vagy a képernyőn figyelemmel kíséri a nemzetközi 
politika fejleményeit, annak látnia kell, hogy az Egyesült Európa 
angolja, franciája, németje mindig megmarad angolnak, franciának, 
németnek. De ugyanakkor parancsolgatnak Ausztriának, Dániának, 
meg a többi apró államnak. Ez lesz az „egyesülés” szelleme? 

A gazdag, iparosodott államok lesznek az urak, a többi marad az 
engedelmesek között, mert különben órák alatt tönkreteszik a 
nemzetközi piacokon és tőzsdéken. Tankok helyett ott lesznek a 
bankok, semmivel sem veszélytelenebbek az elsőnél. 

Aztán, nézzük csak a NATO közösséget. Hazánk immár tagja lett... 
A Szerbia elleni hadjárat után visszatért a Délvidék? Történik valami a 
trianoni gazság orvoslására? Leszerelik még a maradék honvédséget is! 
Amerika háborúzik majd talán a magyar érdekekért? Ebbe csak a 
nagyon hiszékeny és nagyon balga emberek bíznak... 

Tépelődve, mardosó kétségek között, tanácstalanul állunk. Mi hát a 
kivezető út?  

Ha megpróbálunk megszabadulni az utolsó öt évszázad 
csalódásaitól és keserűségeitől, megtaláljuk a választ Szent István 
uralkodásában, aki a Lech-mezei vereség után, Koppány, Ajtony és a 
többiek lázadozásai ellenére erős országot teremtett. Megtaláljuk a 
választ Mátyás király „európai” országlásában, aki kemény kézzel 
csinált rendet a pártoskodó Cilleiek és Garaiak között és „fekete 
serege” előtt eltörpült a szultán, meg Bécs hatalma... 

Minden vajúdó kérdésre válasz és minden bajra orvosság: a 
nemzeti megújhodás! A lelki és erkölcsi megújulást bizton követi majd 
a gazdasági fellendülés, amelynek természetes következménye az 
egészséges szaporulat. 

Jó úton járunk, amikor a magyar rádiót és televíziót eljuttatjuk az 
egész Kárpát-medencébe... Hadd hallják a magyarok a széles, ősi 
Magyarország minden sarkában a fejlődés híreit! Lássák és érezzék, az 
ország minden zugában a magyar összetartás és a magyar élniakarás 
hangjait! Hallják mindenütt az emberek a lánglelkű Bálint József Atya 
imára hívását és lélekemelő hitét! 

A helyes és teljesen átformált nemzeti nevelés nemzeti gondol-
kodást és büszkeséget eredményez, amelyek kulcsai lehetnek a 
fennmaradásnak és az újabb ezredévnek. 
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Meg kell értenünk, hogy történelmünk nagyjai – egytől egyig – 
mélyen vallásos emberek voltak. Szent István, Szent László, Nagy 
Lajos, Mátyás, Bethlen Gábor, Rákóczi Ferenc, meg a többiek. 
Nándorfehérvár és Mohács hősei „Jézus!” kiáltással vetették magukat a 
törökre. 

Vissza kell hozni az iskolákba a kötelező vallásoktatást! Az 
elemitől az egyetemig! 

Ugyancsak kötelezővé kell tenni a történelem tanítását, minden 
fokozaton! Vissza kell hozni a levente intézményt, amelynek nem lehet 
felmérni nemzetnevelő hatását. 

Igazuk volt a rómaiaknak a híres „Mens sana in corpore sano”, 
azaz „ép testben ép lélek” mondással.  

1933-ban, otthon, végignéztem néhány katonai parádét. Sírni 
tudtam volna a vézna, nyápic legények láttán. A magyar olympiai 
sikereknek egyik legfontosabb előfeltétele volt a kötelező testnevelés.  

Úgy érezzük, hogy ideje lenne otthon bevezetni az önkéntes 
szövetkezetek hálózatát. Itt nem gondolunk a lélekromboló kolhozokra! 
Termelő, értékesítő, házkölcsön, hitel és sok másféle szövetkezet 
meghonosítása, gazdasági értéke mellett, nevelő hatású is; élő bizo-
nyíték arra, hogy a magyar népnek igenis, van üzleti érzéke és ezen a 
téren nem szorul behozatalra. 

Vannak az életben dolgok, amelyek erőskezű megoldást igényel-
nek. Ilyen a bevándorlás korlátozása, és az idegen „globális” gazdasági 
kiárúsítás. Nemzeti termelés és termelő eszközök nélkül nem lehet erős 
nemzeti gazdaság! A kiárúsított termelési eszközöket vissza kell 
szerezni, ha másképpen nem, hát államosítással. A tejgazdaságnak, az 
olajtermelésnek, a hortobágyi állattenyésztésnek, a tokaji szőlőnek 
vissza kell kerülnie nemzeti kézbe! 

A mai magyar kormány dicséretes kezdeményezésbe kezdett a 
népszaporulat terén. Csak tovább, ebben az irányban! 

Tudjuk, hogy a kormány keze kötve van a „kétharmados” 
törvényhozással. Engedtessék meg, erre is ajánlani orvosságot: adjanak 
szavazati jogot a nyugati magyarságnak! Lesz akkor „négyötödös 
többség” – biztosan. 

Vérző szívvel emlékezünk a huszas és harmincas évek magyar 
kormányaira. A Klebelsberg-féle „kulturfölény” megalapozására, a 
kötelező munkásbiztosításra, az iskolák százaira, a gyáripar 
megteremtésére, a tüdővész elleni küzdelemre, a falvakra kihelyezett 
„zöldkeresztes nővérekre” stb. Ez volt a kezdet. Aztán jött a céltudatos 
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külpolitika: barátság a lengyelekkel, a törökökkel, az olaszokkal, a 
„kisantant” elleni szövetkezés... Az eredmény: négyszeri terület gya-
rapodás. 

Mindez céltudatos kormánymunka eredménye volt. Az Endresz 
magyar óceánrepülés a „Justice for Hungary” elnevezésű gépen, az 
angol lordok magyarországi meghívásai, az államfői látogatások, mind, 
mind előre megfontolt lépések voltak, a magyar nemzeti érdekek 
védelmére. Méghozzá: alapszerződések nélkül! 

1940-ben, a Turnu-Severin-i tárgyalások nem vezettek eredményre 
és a magyar kormány mozgósított. Az oláhok kérték a II. bécsi döntést! 
Igazuk volt, mert az akkori – a határon felsorakozott – honvédség az 
oláhokat a Fekete-tengerbe szorította volna. Ott voltam, láttam azt a 
magyar lelkesedést. Ott álltam Nagyváradon, pár méterre a kormányzó 
díszpáholyától. 60 év ködéből dicsőségesen tör elő ma is ez az emlék... 

Ilyenkor, az év végén, barátok és rokonok írnak egymásnak és 
szerencsés, boldog újévet kívánnak... Mi is ezt szeretnénk tenni ma, a 
2000. év végén. Mi is kívánunk minden magyar testvérünknek otthon, a 
megszállt területeken és Nyugaton, minden földi szépet és jót! 

Igazi, szerencsés és boldog magyar új esztendőt, jó egészségben, 
boldog családi körben és sokkal jobb anyagi körülmények között! 

Fel a fejjel! Minden jóra fordul, ha igazán erősen akarjuk azt! 
Innen, a messze Ausztráliából emelt fővel és hittel – hirdetjük a 
magyar feltámadást!!! 

 

Magyaródy Szabolcs: 
       HUNYADI  MÁTYÁS  ÖCS.  MUNKAKÖZÖSSÉG 

Angol nyelvű Könyvakciónk jelentése 
Simon András: “Made in Hungary. Hungarian Contributions to 

Universal Culture”,  
Kapronczay Károly: “Refugees in Hungary”  és 
Balogh Sándor: “Autonomy and the New World Order” című 

könyvek postázása folyik. 
Chászár Ede: “The International Problem of National Minorities” 

című könyvének III. kiadása és 
Vékony Gábor “Dácians, Romans, Romanians” című munkája 

elkészült. Postázásuk külön csomagban rövidesen elkezdődik. 
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A négy etnikai nyelven írot történelmi zsebkönyv közül a szerb 
nyelvű: Szilágyi Károly: “Dobri  susedi, losi susedi?” elkészült és a 
Délvidékre történő átszállítása elkezdődött. Hálás köszönet D.Sc. Pecze 
Ferenc budapesti és dr. Sava Baic belgrádi egyetemi tanároknak, akik 
tanácsaikkal szavatolták a könyv tárgyilagosságát. A Seselj-féléknek 
nyilván nem tetszik majd, de reméljük, a mérsékelt szerbek elfogadják 
történelmük sallang és mitosz nélküli alapjának. 

A szlovák és román változatok határideje május végére csúszott. 
      „A magyarok ellen elkövetett atrocitások” című könyv szerb, orosz 
(Kárpátalja) és a román részének fordítása készen van. A francia 
hadifogolytáborokról írt fejezetet, az időközben előkerült adatok 
alapján kissé ki kell egészítenünk. A cseh/szlovák atrocitások 
történetéhez is találtunk újabb adatokat. 

Magyarországon máig sem sikerült komolyabb kormánytámo-
gatást kapnunk. amióta megalakult az „Országimázs Központ”, minden 
eddigi – igen gyér -  forrás eldugult. Az a kifogás, hogy „azoknak sok 
pénzük van, kérjünk tőlük”. Így adódott, hogy az elmúlt másfél év alatt 
felhasznált otthoni, fordításra kapott, kb. 1.800 dollárral szemben több, 
mint 6.000 dollárt költöttünk Magyarországon. Jó tudni, hogy 
pénzünknek legnagyobb részét Észak-Amerika magyar kisnyugdíjasai 
adják össze, igen gyakran a szájuktól megvonva a falatot. 

Az „Országimázs Központ”-tal tartott megbeszélések nem vezettek 
eredményre egyelőre. A hivatal csak az év elejétől szervezkedik, s 
személyzete gyakorlatlan és tájékozatlan. A külföldi magyar lobbyk-ról 
és a magyarság érdekében több szervezetünk által kifejtett idegen 
nyelvű munkásságról nem tudnak, ha igen, nem tulajdonítanak neki 
nagy fontosságot. Az előre átadott tájékoztató jellegű írásokat nem, 
vagy csak felületesen olvasták el. Ilyen körülmények között értelmetlen 
volt a kapcsolat felvételi kísérlet. Kár, hogy még nem kértek 
tájékoztatást a washingtoni követüktől,  Jeszenszky Géza professzortól, 
aki ismeri azokat, akikkel együttműködniük kellene. 

Régi barátunkkal, Németh Zsolttal sem sikerült találkoznom a 
közel két hónap alatt. 

Tavaly még reméltük, hogy a százmilliárdos bankmentések és a 
szokszázmilliós tocsikolások után egy pár millió talán a külföldi 
hírverésre is eljut majd. Ennek érdekében, január 31-én a Duna tv. 
reggeli műsorában kb. tízperces és március 12-én reggel a Kossuth 
Rádió, Vasárnapi Újság műsorában kb. 12 perces interviewban 
próbáltam felhívni a közvélemény és az illetékesek figyelmét a külföldi 
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magyar felvilágosító szolgálat fontosságára. Hálás köszönet Mucsányi 
János és Lakatos Pál műsorvezetőknek. 

Február 5-én a Rév-Komáromban az elitképzéssel foglalkozó 
Selye János Kollégiumba hívtak meg előadónak. A kb. 30-35 egye-
temistából és tútorból álló hallgatóságnál jobbat el sem lehetett volna 
képzelni. A kapcsolat pillanatok alatt megkötődött és ennek nyomán jól 
sikerült az előadás. Annak sikerét nemcsak a hallgatóság figyelme és 
tapsa adja meg, hanem elsősorban a kérdések minősége. Arra sem volt 
panasz – a kérdésekből kitűnt –, hogy alaposan figyeltek az elhang-
zottakra. Igazi sikerélmény volt. Mivel a felvidéki magyarság veze-
tőinek nagyrésze valószínűleg az itteni hallgatók sorából kerül majd ki, 
a Kollégium minden támogatást megérdemel. Erre még visszatérünk! 

Bővebb tájékoztatást a „Holló” következő számában olvashatnak 
támogatóink. -  Jó munkát! 
  

Dr. Várdy Béla (Pittsburgh, PA): 

     A  MAGYARSÁGKÉP  ALAKULÁSA 
ÉS  JELENLEGI  ÁLLÁSA AMERIKÁBAN 

Jelen tanulmányom célja, hogy röviden megrajzoljam a magyar-
ságkép alakulását Amerikában a Kossuth-emigrációtól egészen a 
kommunizmus bukásáig. S tegyem ezt annak ellenére, hogy egyes 
esetekben ez a megrajzolt kép nem mindenben fedi az amerikai 
magyarságnak önmagáról alkotott képét. Erre a legkirívóbb példa az 
1989-ben kivitelezett és 1991-ben publikált szociológiai fölmérés, 
amely az amerikai magyarságot – sajnos- lényegesen az önmaga által 
elképzelt szint alá helyezte! 

Egyes nemzetek és egyének magukról alkotott képe (önimázsa) 
között mindig jelentős különbségek voltak és vannak. Kevés kivételtől 
eltekintve ugyanis egy egyén és egy nemzet mindig magasabbra 
értékeli önmagát, mint egy másik egyén vagy nemzet. Ennek egyik 
közelmúltbeli jeles példája a szerbek esete, akik önmagukat a 
keresztény civilizáció élharcosainak és mártírjainak, a nyugati világ  
viszont vad tömeggyilkosoknak és nemzetirtóknak tart. Ez a kettősség 
az Amerikában megtelepedett nemzetiségekre, illetve etnikai 
csoportokra, köztük a magyarokra is vonatkozik. 

Az is közismert, hogy egy egyén önmagáról és nemzetéről alkotott 
képe állandó változásban van, és ez a változás általában az illető egyén 
vagy etnikai csoport hosszútávú eredményeivel, illetve pillanatnyi 
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sikereivel van kapcsolatban. Ez áll az amerikai magyarságra is, 
amelynek általános nemzetképe Amerikában az elmúlt másfél évszázad 
folyamán igen jelentős változásokon esett át, és ezek a változások még 
a napjainkban is folyamatban vannak. 

Közismert,  hogy a magyarságról alkotott pozitív amerikai kép, a 
XIX. század közepén az 1848-as forradalom és az azt követő amerikai 
Kossuth-láz következtében érte el a tetőpontját. Az 1850-es évek 
folyamán a magyarság mint egy szabadságszerető, az emberi 
szabadságért harcoló „nemesi nemzet” lett elkönyvelve. Ezt a 
magasztos képet fél évszázaddal később az írásudatlan paraszti 
népségről  alkotott  kép – hunky – váltotta fel, amely a magyarságot 
összemosta a kezdetleges anyagi és szellemi nívón élő kelet- és 
délkelet-európai népekkel. 

Ez a negatív imázs mintegy fél évszázadon keresztül erősen tartotta 
magát, és csak a második világháború után kezdett lassan pozitív 
irányba fordulni. Történt ez pedig a harmincas évek végén és 
negyvenes évek elején Amerikába érkezett nemzetközileg elismert 
magyar tudósok, művészek és egyéb szellemi emberek, valamint a 
világháborút követő tanultabb egyénekből álló menekült hullámok 
megjelenése következtében. Ezek közül az elsők a Horthy-társadalom 
elitjét jelentő dipik (displaced persons) vagy “negyvenötösök” voltak. 
Ugyancsak jelentős szerepe volt ebben a presztizsemelkedésben az 
1956-os forradalomnak, az azzal kapcsolatos “szabadságharcosok”-
ként elkönyvelt menekültek megjelenésének, s bizonyos fokig még az 
1970-es és 1980-as évek folyamán kifejlődött magyarországi „gulyás-
kommunizmus”-nak is.      

A fentiek alapján az amerikai magyar nemzetről alkotott kép a 
második világháborút követően lassan megemelkedett. Ez az 
emelkedés azonban sokkal jelentősebb volt a magyarság önimázsa 
területén, ahol az amerikai magyarság jelentős része az elmúlt három-
négy évtized folyamán a magyarságot minden gondolkodás nélkül az 
Egyesült Államokban élő nemzetiségek legfelsőbb rétegeibe helyezte. 
Ez az igen pozitív önarckép azonban – sokunk megrökönyödésére – 
nem felel meg a valóságnak. Legalább is nem a fent említett széles-
körű szociológiai felmérés szerint, amelynek összegezett eredményét a 
New York Times 1992. január 8-i száma is lehozta. 

Ebben a harminchét csoportot – köztük harminckét etnikai, két 
vallási, két általános, és egy regionális kategóriát – tartalmazó 
felsorolásban a magyarok a huszonhetedik helyet foglalják el – közvet-
lenül a kínaiak és a csehek között, és igen messze az angolok (3), 
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franciák (6), írek (7), osztrákok (10), németek (14), olaszok (16) és 
japánok (19) alatt. És mindez az elmúlt fél évszázad jelentős magyar 
eredményei – a dipi kivándorlók tanultság, az ötvenhatos forradalom 
hősiessége, a sok tehetséget tartalmazó „szabadságharcosok” 
megjelenése, valamint a gulyáskommunizmus általános népszerűsége – 
ellenére.  

Mi lehet ennek az igen sok csalódást okozó alacsony szintű 
besorolásnak az oka? Minden bizonnyal az, hogy a magyarság század-
fordulós presztizsvesztése olyan jelentős volt, oly mélyre vitte le a 
magyarságról alkotott képet, hogy abból a mélységből az 1850-es év 
szintjére felemelkedni már-már szinte lehetetlen.  Ha pedig lehetséges, 
akkor csak hosszú évtizedek rendszeres és kitartó munkásságának 
eredményei alapján lehet. Mindezt csak a magyarság másfélszázados 
amerikai jelenlétének, illetve az egyes kivándorlóhullámok társadalmi 
hátterének és műveltségének az ismeretében érthetjük meg. 

A negyvennyolcasok szerepe Amerikában 
A magyarság amerikai jelenléte egészen Budai Parmenius István 

1853-as partraszállásáig nyúlik vissza. Jelentősebb számban azonban 
csak a magyar szabadságharc leverését követően jelentek meg az Új-
világban. Ennek következtében 1848 előtt a magyarságnak egyáltalán 
nem volt sem pozitív, sem negatív imázsa Amerikában. Egy átlag 
amerikai egyszerűen nem tudott semmit Magyarországról és a magya-
rokról. Ha pedig tudott, akkor az előbbit csak az Osztrák Birodalom 
egyik tartományaként, s az utóbbit pedig a Birodalom egyik jelentősebb 
népcsoportjaként értékelte. 

Mindez az 1848-as forradalom és szabadságharc következtében 
teljesen megváltozott. A korabeli amerikai lapok a magyar forradalmat 
szinte azonnal a hét évtizeddel korábban lezajlott saját amerikai 
szabadságharcukhoz hasonlították, s a magyarságot pedig az emberi 
szabadságért küzdő és nemes ideáloktól fűtött nemzetként értékelték. 
Ez az értékelés aztán továbi pozitív töltetet kapott a “negyvennyol-
casok” 1849. évi megjelenésével, akiket Amerika óriási szimpátiával és  
lelkes ünnepléssel fogadott. 

A 48-asok megjelenése alakította ki tehát azt a “nemes magyar 
nemzet” képet, amely a XIX. század harmadik negyedében, s részben 
még azt követően is jellemezte a magyarságot Amerikában. Ez pedig 
jól meghatározható két tényezőnek volt a következménye: úm. a 
“nemesnek” vélt magyar szabadságharc mibenléte, valamint a 48-asok 
társadalmi összetétele eredményeként. Az Egyesült Államokba került. 
negyvennyolcasok óriási  többsége ugyanis a dzsentrinek nevezett 
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köznemesség és “honorácior” (a nemesi ranggal nem rendelkező 
értelmiségiek) osztály, kisebbik része pedig az arisztokrácia és a 
bocskoros nemesség soraiból került ki. A rangokat és címeket nem 
ismerő amerikai társadalomban ezek a kategóriák mind összemosódtak, 
s a 48-asok mindegyike “nemes” emberként jelent meg, még pedig a 
nemességnek a korabeli amerikai értelmezésében. 

Így tudnunk kell ugyanis, hogy a nemesi hagyományokkal nem 
rendelkező, tehát a feudális (hűbéri) osztálytársadalmat nem ismerő 
Amerikában, a nemesség fogalma mindig a címekkel, rangokkal, 
földbirtokkal és jelentős hatalommal felruházott főnemesség fogal-
mával volt egyenlő. A negyvennyolcasok viszonylagos tanultsága, 
csiszolt társadalmi viselkedési formája, és “nemesi” tartása igen nagy 
hatással volt az ilyen jelenségeket nem ismerő átlag amerikaiakra, 
akiknek óriási többsége – a kiművelt Boston-i, Philadelphia-i és New 
York-i vezető osztályok kivételével – az amerikai vadnyugati szellem 
által erősen befolyásolt self-made-man-ek soraiba tartozott. Ezek mind 
büszkék voltak arra, hogy őseik sikeres forradalma kiszabadította őket 
a királyokkal és főnemesekkel teledüzdelt feudális angol osztálytár-
sadalom karmai közül. Ugyanakkor azonban mindig hiányolták azokat 
a társadalmi „hősök”-et, akikre felnézhettek volna. Ennek az űrnek a 
betöltésére alkották saját nemzeti hőseiket, um. Washingtont, Franklint 
és Jeffersont, s később Lincolnt, Rooseveltet és Kennedyt. Ezek az 
amerikai hősök azonban mégsem rendelkeztek az európai arisztokrácia 
címeivel, viselkedési formáival, és misztikumával, akiket az átlag 
amerikai mindig nagy adulációval (hizelgéssel) fogadott. Tehát a 
lengyel Kosciuszko és Pulaski, a francia Lafayette, valamint a magyar 
Kossuth nemcsak azért kaptak oly nagy lelkesedéssel telített fogadtatást 
Amerikában, mert szabadsághősökként jelentek meg, hanem azért is, 
mert az Újvilág számára ők a titokban mindig irigyelt európai 
nemességet, illetve az Óvilág társadalmi elitjét képviselték. Ennek 
következtében aztán Amerikába érkeztüket követően még olyan művelt 
európaiak is nemesi rangokkal lettek felruházva, akik erre az 
előléptetésre egyáltalán nem tartottak igényt. 

Példa erre a Kossuthot végig kísérő Pulszky Ferenc (1814-1897) 
esete, akit megérkezése után New York városában azonnal grófi 
címmel ajándékoztak meg. Mint írja, sokat idézett emlékirataiban, 
szivélyes beszélgetés közben „A mayor (polgármester) hozzám is 
fordult, s tábornoknak címzett – megjegyeztem, hogy nem vagyok 
tábornok. – Tehát ezredes úr. – Az sem vagyok, nem voltam soha 
katona. – Tehát kedves Count Pulszky... – Az sem vagyok, nem egyéb, 
mint Mr. Pulszky, sem több, sem kevesebb. – Már ez lehetetlen, olyan 
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férfi, akinek nevét itt Amerikában már hallottuk, nem lehet egyszerűen 
mister. Bárhogy szabadkozzék, addig, amíg Amerikában van, Count 
Pulszky lesz a mi számunkra. – S csakugyan úgy volt... „Nem 
tiltakoztam tehát többé a cím ellen, olyan országban, ahol a 
köztársasági eszmék mellett minden embernek címe van”. 

Pulszky leírása alapján nyilvánvaló, hogy az ő korában az 
amerikaiak szinte minden művelt európaiban nemes embert láttak, és 
azonnal rá is aggatták a véleményüknek megfelelő címet és rangot. 
Legtöbb európai persze nem is igen tiltakozott az ilyen előléptetés 
ellen, hisz az sok ajtót nyitott ki számukra. Ha viszont Amerikában 
maradtak, akkor még valamennyire meg is könnyítette a különben igen 
nehéz emigráns életüket. 

Az amerikaiak arisztokrata-imádatának okairól 
Mi lehet az oka annak, hogy a „demokrácia hazájának” kikiáltott 

múlt századbeli Amerikában oly nagy sikere volt az arisztokratáknak, 
illetve még az önmagukat arisztokratáknak kiadó közönséges kalan-
doroknak is? Ez a jelenség egyrészt a korabeli átlag amerikai 
gyermekded naivításának, másrészt az egalitáriánus társadalom 
hiányérzetének az eredménye. Tehát annak a ténynek, hogy az amerikai 
társadalomban nincsenek örökletes rangokat és címeket viselő arisz-
tokraták. „Hősökre” viszont minden társadalomnak szüksége van. Az 
örökletes felsőosztály hiányában szenvedő tömegtársadalmak ezért 
vagy új hősöket gyártanak önmaguk használatára, vagy pedig más 
társadalmak elismert egyedeit tüntetik ki figyelmükkel és ünnepelgetik, 
amint erre alkalmuk adódik. 

Az előbbi jelenségre éppen elég példa van a közelmúltban lebukott 
kommunista országokban, illetve szocialista társadalmakban, ahol a 
társadalom mélyeiből feltört új vezető réteg tagjai kiló számra 
osztogatták egymásnak a különböző díjakat és érmeket. Ennek eredmé-
nyeként aztán az ilyen újonnan életrehívott „szocialista hősök” olykor-
olykor alig látszottak ki a mellükre aggatott érmek és egyéb kitünte-
tések halmaza alól. 

Az utóbbira, vagyis más társadalmak előkelőinek naív ünnep-
lésére viszont, ott van az amerikai példa. A be nem vallott, de annál 
inkább gyakorolt arisztokrata-imádatukban ugyanis az amerikaiak 
messze túlmennek az örökletes felsőosztályokkal rendelkező európai 
társadalmakon. Az angolok pl. közel sincsenek olyannyira meghatva a 
királyi család egyes tagjainak jelenlététől, mint a monarchiát és a 
királyokat nem ismerő újvilágiak. 
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Magyar viszonylatban ezt a jelenséget a közelmúltban elhúnyt 
James McGuire texasi történész így fogalmazta meg: „Jónéhány művelt 
és kifinomult magyar azonnal nemessé, sőt főrangúvá lett, amint az 
Újvilágban partot ért. Ún. bárók, grófok és hercegek egymással 
versengve küzdöttek a hiszékeny pionírok vendégszeretetéért, akik 
viszont minden további nélkül elfogadták emezek újonnan szerzett 
rangjait. Ugyanakkor más magyarok szerényen csak a ‘de’ vagy ‘von’ 
előragokat ragasztották nevükhöz, ezzel mintegy lemondva a főrangú-
ságról, de egyben kimutatva nemesi származásukat is. 

Ön-nemesítések és ön-előléptetések az emigrációban 
Az emigráns élet egyik velejárója az, hogy a hazáját elhagyó egyén 

távol kerül az őt jól ismerő közegtől és egy teljesen új társadalomban 
találja önmagát. Új helyzetében nem ismer senkit, és őt sem ismerik. 
Sem tekintélye, sem befolyása, sem erkölcsi súlya, de ugyanakkor 
„múlt”-ja sincs. Egyszóval, emigrálásával maga mögött hagyja nem 
csak hazáját, családját, és ismert környezetét, de erkölcsi és anyagi 
botlásainak színhelyét és megnyilvánulásait is. Múltját a „megszépítő 
messzeség” homálya fedi. Jelenét a bizonytalanság árnyékolja be. 
Jövőjét pedig ebből a bizonytalanságból való szabadulás vágya és az 
izgató lehetőségek reménye teszi kívánatossá. 

Az őt körülvevő nagy idegenségben az emigráns először igen 
félénk és bizonytalan. Éppen ezért szinte minden mankóként felhasz-
nálható szalmaszálba belekapaszkodik, hogy új életének anyagi és 
társadalmi felemelkedését elősegítse. Az ilyen „szalmaszálnak” a 
legegyszerűbb formája az ellenőrizhetetlen „háryjánoskodás”, vagyis az 
igyekezet, hogy múltját kiszépítve, saját és családja helyzetét felna-
gyítva tárja az új környezete elé. Ennek az igyekezetnek eredménye-
ként lettek és lesznek földönfutó szegényekből „gazdag családok 
sarjai”, külvárosi iparosokból és zajos kispolgárokból „előkelő dzsentri 
ivadékok”, nemtelen tömeg-emberekből „előkelő nemesek”, és átlag 
köznemesekből „főrangú arisztokraták”. Tehát mindenki előlépteti 
önmagát egy kicsit. S teszi ezt részben a szükség és a könnyű 
lehetőség, részben a már említett „megszépítő messzeség” hatása alatt. 

A XIX. században, sőt még századunk első felében is, ez a jelen-
ség igen gyakori volt. Szinte alig akadt olyan emigrálásra kényszerült 
tanultabb európai, aki Amerikában ne vedlett volna át nemessé, és még 
kevésbé akadt olyan nemes ember, aki néhány hét után ne öltött volna 
magára valamilyen jólhangzó főnemesi rangot. Ez különösen 
vonatkozott a nem-angolszász és nem-germán közép- és kelet-európai 
nemzetek fiaira, akik a nyugat-európaiaknál sokkal nagyobb köznemesi 
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osztállyal rendelkeztek, s akiknek nyugat-európaitól eltérő nyelve és 
kultúrája jobban megengedhette nekik a valótlanság álcázását és a 
háryjánoskodást. 

Nemesi származású és kalandor ál-grófok Amerikában 
Ez a jelenség már a szabadságharc előtt kivándorolt Haraszthy 

Ágoston (1812-1869) és családja esetében is megfigyelhető volt, akik 
kitelepedésük után felvették a „grófi” címet, s Haraszthy még az 
ezredesi rangot is. A később utána jött édesapja pedig – feltehetően 
korára való tekintettel – már csak mint „tábornok” szerepelt. 
Haraszthyék légből kapott grófi rangja és egyéb címei annyira 
meggyökeresedtek Amerikában, hogy még ma, halála után mintegy 130 
évvel is csak „gróf Haraszthy”-ként (Count Haraszthy), illetve 
„Haraszthy ezredes-“-ként (Colonel Haraszthy) emlegetik. Az észak-
kaliforniai NapaVölgyében (Napa Valley) található volt Haraszthy-féle 
borospince kiállítási termeiben a család egyes tagjai is ilyen rangban 
szerepelnek – annk ellenére, hogy Buena Vista (Széptáj) nevű birtoka 
ma már német tulajdonban van.  

Kissé hasonló társadalmi előléptetést tapasztalhatunk mind Újházi 
Lászlónál, mind pedig Madarász Lászlónak Amerikában született 
unokája, a különc természetű és eredetileg szintén Lászlónak keresztelt 
Madarász Louis (1859-1910) ezetében. Az Iowa állambeli Új-Budát 
alapító Újházi László Texasba történt költözése idejére (1853) már 
„gróf” lett, s ráadásul még „kormányzó” is. Ezek a rangok aztán rajta is 
maradtak egész életében, hisz még halálakor is így búcsúztatták a helyi 
újságok. 

A fentiekkel ellentétben, a „gyémántos miniszternek” csúfolt 
Madarász László sohasem adta ki magát arisztokratának. Louis (Lajos) 
nevű unokája azonban már „Udz bárójává” (Baron of Udz) és egyben 
Kossuth „hadügyminiszterévé” léptette elő szerény köznemesi 
származású atyai nagyapját. Ez a Madarász Lajos különben a 
„gyémántos miniszter”hasznavehetetlen Vilmos nevű fiának, valamint 
Új-Budáról megszöktetett Újházi Ilkának volt a gyermeke. Ugyanakkor 
– anyai nagyanyja, Újháziné, Várady-Szakmáry Teréz révén – még a 
nagy kalandorként ismert Benyovszky Móric grófnak is ükunokája volt. 

A szépírás (kalligráfia) egyik legnagyobb mestere lévén – amikor 
nem kóborolt – a művészileg tehetséges Madarász Lajos vagy tanított 
vagy okmányok és diplomák készítésével foglalkozott. Az Ohio 
állambeli Columbusban levő volt rajziskolája, Lajos halála után egy 
évvel jelenttette meg a Madarász könyv (The Madarász Book) néven 
ismert emlékkönyvet, amely egy rövid életrajz kíséretében hetven 
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nagyméretű oldalon mutatja be Madarász Lajos remek kalligrafiai 
művészetét. Ez az életrajz ugyancsak „Udz bárójának” nevezi 
nagyatyját, Kossuth egykori rendőrminiszterét. 

Ilyen és hasonló jelenségeket tucatjával lehetne említeni. De 
Haraszthyék, Újháziék, és Madarászék esetében legalább egy-egy 
valóban magyar nemesi családról volt szó. Más volt a helyzet olyan 
kalandorok esetében, mint az a bizonyos „gróf Zondogi” (Count 
Zondogi), aki 1845-ben látogatta meg Texas virányait és élvezte a naív 
texasiak vendégszeretetét. A hiszékeny vadnyugati pionírok nagy 
ovációval fogadták ezt az önmagát arisztokratának kiadó magyar 
kalandort, aki kitételei alapján minden bizonnyal egy angol vagy 
francia politikai ügynök volt, akit azzal a céllal küldtek ki megbízói, 
hogy minden eszközzel igyekezzék megakadályozni a Mexikótól 1835-
ben elszakadt független Texasnak az Egyesült Államok által tervezett 
bekebelezését. Ez a „nemes fejtartású arisztokrata” úgy cipeltette körbe 
magát a határvidék műveletlen telepeseivel, mintha legalább is egy 
kisebb európai uralkodó lett volna. A hiszékeny telepesek pedig 
mindenütt megvendégelték, ünnepelték, sőt még egy bölényvadászatra 
is elvitték, amelynek eredményeként „a közép-texasi bölénycsorda 
mintegy ötven fővel megfogyatkozott”. Ezzel aztán be is fejeződött az 
egész Zondogi-epizód, mivel ezt követően a „nemes gróf” úgy eltűnt, 
mintha a föld nyelte volna el. 

Az új típusú kivándorlók és a „hunky” imázs létrejötte 
A nemesektől és nemességtől „ájuló” XIX. századi Amerikában a 

magyarság presztizse Kossuth Lajos 1851-1852-es „diadalútnak” 
nevezett amerikai körútja alkalmával érte el tetőfokát. Ezt a Kossuth-
emigráció által kivívott tekintélyét aztán meg is tartotta az amerikai 
polgárháború évein keresztül egészen a magyarországi gazdasági 
kivándorlók 1880-as években történt megjelenéséig. Ez a kivándorlási 
hullám teljesen új embertípust vetett Amerika partjaira, amely lénye-
gesen különbözött mind a magyar szabadságharc, mind pedig az azt 
követő politikai abszolutizmus menekültjeitől. 

Az első időben főleg a magyarországi társadalom legalsóbb réte-
geit képviselő szlovákokból és ruszinokból állt, akik magyar állam-
polgárságuk következtében Amerikában szintén magyarokként 
(Hungarian-ként) lettek elkönyvelve. A valódi magyarok tulajdon-
képpen csak a 90-es években jelentek meg számottevő mennyiségben, 
azonban ők is elsősorban a parasztság, a földnélküli agrárproletárság, 
valamint a néhány évvel korábban városba szakadt képzetlen 
munkásság és cselédség soraiból kerültek ki. Mindent összevetve, ezek 
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az igen nagy számban megjelent kivándorlók teljesen más képet fes-
tettek, mint a 48-as idők dzsentri kivándorlói. Ennek következtében 
aztán Amerika magyarságképe is gyökeresen megváltozott. Gróf 
Benyovszky Móric-féle elegáns kalandorok, Kováts Mihály-szerű 
vándorharcosok, Bölöni Farkas Sándor-féle értelmiségi utazók, Újházi 
László-szerű 48-az szabadságharcosok, valamint maga Kossuth által 
felépített arisztokratikus embertípus, illetve a szabadságért küzdő 
büszke dzsentri-képet a Göre Gáborosan bomfordi, nagyrészt írástu-
datlan, félszeg, és gondozatlan kelet-európai paraszt karikatúrája – az 
ún. „hunky” képe – foglalta el. 

Ez a képváltozás magyar szempontból nagyon szomorú ered-
ményekkel járt, de ugyanakkor elkerülhetetlen volt. Az új kivándorlók 
óriási többsége ugyanis valóban a szegény paraszti tömegek, a 
párholdas kisgaszdák és földnélküli zsellérek, valamint a paraszti 
múltjuktól még alig-alig elszakadt kisiparosok, városi munkások és 
cselédek soraiból került ki. Ezek a szerencsétlenek igen távol álltak a 
korábbi kivándorlók európai tanultságot és nemesi eleganciát árasztó 
világától. Kizárólag csak gazdasági okoktól hajtva, az egész országban 
szétterpeszkedő nyomortól menekülve, s az amerikai bérektől és 
munkalehetőségektől vonzva hagyták ott hazájukat, hogy számos 
sorstársukkal egyetemben szerencsét próbáljanak az Újvilág sokat ígérő 
partjain. 

A harmincas évek kivándoroltjai 
Az első világháború, valamint a huszas évek bevándorlási 

törvényei lényegében véget vetettek a tömeges magyar bevándorlásnak 
Amerikába. A háború alatt az interkontinentális vándorlás szinte 
teljesen leállt, míg az 1921-es, s főleg az 1924-es kvóta törvények 
következtében pedig a magyar kvóta évi ezer fő alá szorult. Az 1929-es 
gazdasági válság beütése következtében a harmincas évek folyamán 
még ez az igen limitált bevándorlás folyamat is leállt, hisz akkor 
milliók voltak állás nélkül még az egykor irigyelt Amerikában is. Hitler 
hatalomra jutása és Amerika háborúba keveredése közti időpontban 
(1933-1941) csupán a nácizmus elől menekülő szellemi emberek 
kisebb-nagyobb csoportja telepedett át Amerikába. 

A politikai menekültként kikerült nemzetközi hírű tudósok azonnal 
a legjelesebb amerikai egyetemek és tudományos intézetek kereteibe 
kerültek, amelynek következtében gyorsan beleintegrálódtak az angol-
szász amerikai társadalomba. Az amerikai-magyar központokkal s azok 
szószólóival csak véletlenül és csak esetlegesen kerültek kapcsolatba. 
Ez a beintegrálódás persze sokkal könnyebben ment a természet-
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tudósok és mérnökök, mint a humán szakokban működők és jogászok 
esetében. Az utóbbiaknak különösen nehéz helyzetük volt, mivel a 
Magyarországon oly nagy népszerűségnek örvendő jogvégzettség 
Amerikában teljesen hasznavehetetlennek bizonyult. Ennek 
következtében aztán, ha csak rá nem szánta magát a kivándorló az 
amerikai jog elvégzésére, legfeljebb csak utazási ügynöknek vagy 
magyar újságírónak mehetett el Amerikában. 

Talán még csak annyit, hogy minden előnyük ellenére is a 
harmincas években még a nemzetközi hírű tudósok társadalmi beinteg-
rálódása sem ment teljesen zökkenésmentesen. Ez egyenes követ-
kezménye volt annak a ténynek, hogy a korabeli amerikai társadalom 
még viszonylag sokkal kevésbé értékelte a szellemi embereket, sőt még 
a szellemi kiválóságokat is, mint az európai társadalom. Ugyancsak 
hiányzott nekik az európai szellemi és kulturális élet, valamint a 
különleges helyzetükből fakadó megfelelő társadalmi elismerés. A 
„self-made-man”-ek  szellemiségével átitatott amerikai társadalomban 
– ahol még egy Nobel-díjas is csak egyike a soknak, és még a leg-
egyszerűbb polgár is úgy véli, hogy ő éppen olyan ember, mint akárki 
más – mindez az elismerés egyszerre elpárolgott. 

Ezt a mindegyiküket sujtó helyezetváltozást igen nehéz volt 
elviselniük. Különösen keményen sujtotta ez a helyzet azoknak a 
szellemi embereknek táborát, akiknek léte még az általánosnál is  
alacsonyabb szellemi és kulturális szinten mozgó magyar gettók 
világára szűkült le. Ezeknek egyrésze igen csalódott és elkeseredett 
emberré vált, amely csalódást a hazai társadalmi helyzetük aránytalan 
felnagyításával igyekeztek kompenzálni. Ennek legegyszerűbb formája 
a 48-asok által már jól kipróbált állítólagos vagy valódi magyar nemesi 
mivoltuk kihangsúlyozása volt, amely egyes esetekben még a német 
„von”, vagy a latin „de” előragoknak a nevük elé biggyesztésében is 
megnyilvánult. Úgy vélték, hogy ily módon presztizsük lesz a valódi 
amerikaiak előtt. Az utóbbiak ugyanis, erősen kihangsúlyozott 
demokratikus elkötelezettségük ellenére is, mindig a hibásan „royalty”-
nak nevezett európai nemesség igézetében éltek, amit aztán – mint fent 
láthattuk – igen sok európai kalandor ki is használt. Ez a jelenség etikai 
szempontból megkérdőjelezhető, azonban a magyar imázs fejlődése 
szempontjájból nem, mivel hosszútávon igen pozitív hatással járt. A 
századforduló egyszerű kivándoroltjai által kreált „hunky” imázzsal 
párhuzamosan ugyanis ezáltal megkezdődött a „magyar tehetség 
rejtélye”-féle (”mystery of the Hungarian talent”) új magyarról alkotott 
kép felépítése. A harmincas évek számban kicsiny szellemi 
emigrációjának tehát – amely komoly tudományos és kulturális ered-
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ményekkel gazdagította Amerikát – igen jelentős szerepe volt a 
századforduló idején mélybe bukott magyar nemzeti önarckép (imázs) 
megmentésében és fölemelésében. 

A világháború utáni politikai menekültek 
A második világháború végét jelző 1945. év tavaszán mintegy 

nyolc-tíz, egyes adatok szerint esetleg tizenöt millió hazátlan személy 
tömörült össze a volt Harmadik Birodalom megmaradt német és osztrák 
tartományaiban, és ott is elsősorban a nyugati hatalmak által megszállt 
területeken. Ennek a hatalmas tömegnek legnagyobb része persze 
német volt, méghozzá olyan német, aki az összeomlott birodalom keleti 
feléről menekült el a hódító vörös áradat elől, vagy akit a volt 
birodalom lecsatolt keleti területeit átvevő lengyel és cseh hatóságok 
űztek ki szűkebb hazájukból. Kisebbik része azonban mintegy két tucat 
egyéb nemzetiséget képviselt. 

E hatalmas emberáradatnak a 7-10 százalékát a közel egy milliónyi 
magyar tette ki, amely szám 1945 szeptember végére, a gyors vissza-
telepítés következtében mintegy 122,000-re apadt le. A következő év 
folyamán ez a szám még tovább apadt, egészen a Kisgazdapárt-vezette 
koalíciós kormány 1947-es letöréséig. Ezt a repatriálást és apadást 
azonban nagyrészt ellensúlyozta a párhuzamos kiszivárgás, amely 
1947-től kezdődően egy újabb, habár az előbbihez mérten sokkal 
kisebb menekülési hullámhoz vezetett. 

A háború után kint maradt százhúszezer magyar mind politikai 
menekült volt, de a politikai spektrum színei szerint elég kevert 
összetételű. Legjelentősebb részét – a később Amerikába kivándoroltak 
között mintegy 40-50%-át – a két világháború közti társadalom kon-
zervatív felső és felső-közép rétegei képviselték. Ott volt soraikban a 
magyar arisztokrácia, nemesség, valamint a jómódú középosztály 
jelentős része, beleértve a hivatásos katona- és csendőrtiszteket, magas- 
és középrendű kormánytisztviselőket, a vármegyei bürokrácia legjavát, 
valamint sok egyéb olyan tanult osztályhoz tartozó egyént, aki 
társadalmi, vagyoni, vagy politikai helyzeténél fogva nem merte 
vállalni a szovjet katonai megszállással és az azt követő elkerülhetetlen 
kommunista uralommal járó következményeket. De ugyanakkor köztük 
volt a nemzetiszocialista ideológiához és a Szálasi-féle nyilasuralomhoz 
kapcsolódó szélsőjobboldali egyének serege is; illetve, a másik oldalon, 
a németországi haláltáborokból élve kiszabadult és részben Palesztína – 
később Izrael – felé tekintő magyar zsidóság egyrésze is. Mindezen 
felül szintén közöttük volt az az erősen nemzeti érzésű kispolgárság és 
jobb paraszti réteg egyrésze is – beleértve a falusi tanítókat, boltosokat, 
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mesterembereket, és az egyszerű sorból kikerült csendőröket – amely 
erős nemzeti elkötelezettsége miatt szintén félt kitenni magát egy 
szovjet-kommunista hódítással járó társadalmi tisztogatásnak. 

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a később dipi-nek nevezett és 
nagyrészben tengerentúlra vándorolt politikai menekültek igen színes 
képet mutattak. A korabeli hazai propaganda állításaival szemben tehát 
egyáltalán nem alkottak egy egységes „reakciós Horthy-fasiszta” 
tömböt. A közösen 45-ösnek számító Horthysták és Szálasisták között 
pl. nagy ellentétek voltak, úgyhogy még évtizedek múltán is fel-fel-
lángoltak, éppen úgy, mint a negyvenötösöknek ez a két csoportja és az 
1947 után kikerült progresszívebb fölfogású politikai emigráció 
képviselői között. 

A „dipi” táborok világa 
Az 1940-es évek második felét a dipik legtöbbje német és osztrák 

menekülttáborok barakkjaiban és bizonytalanságai közt töltötte el. Az 
idegen elnyomás alatt levő hazájukba visszamenni nem mertek, a 
fizikailag és lelkileg agyonzúzott német társadalom nem fogadta be 
őket, s máshova pedig egyelőre a befogadási készség hiányában nem-
igen mehettek. Tehát ideiglenes kegyelemkenyéren tengődtek a már 
említett UNRRA támogatásával. 

Ezt az ideiglenes dipi életet Várdy Huszár Ágnes így összegezi egy 
közelmúltban megjelent tanulmányában: „Az ún. dipikor... legtöbb 
menekült részére háromtól hat évig tartott, amely idő alatt legtöbb 
kinnmaradt kénytelen volt megismerkedni a menekülttáborok külön-
leges társadalmával és életmódjával... Kénytelen volt szembenézni a 
hazától való végleges elszakadás gondolatával, valamint az ilyen 
körülmények között történő magyarnak-megmaradás problémakörével. 
Az utóbbi probléma természetesen elsősorban a menekült ifjúságra 
vonatkozott, hiszen az idősebb nemzedék tagjai sohasem tudtak el-
szakadni a magyar énjüktől, amelyet a maguk módján és szellemi 
szintjén halálukig megőríztek még az új hazájukban is”. 

„A haza-nem-térési döntéssel szinte egyidőben indult meg... mind 
a sok pólusú politikai szervezkedés..., mind pedig a menekült magyar 
ifjúságnak a megszervezése, iskolai oktatása, valamint politikai, vallási 
és ideológiai nevelése...”. Az utóbbi teljesen „megfelelt a háború előtti 
társadalom értékítéletének..., mely az akkor még nagy becsben tartott 
‘Isten, Haza és Család’ jelszó jegyében folyt. De a hazátlanság új és 
szokatlan helyzetéből kifolyólag, még a fenti három fogalomkörből is 
elsősorban a haza erősen eszményesített jelentőségén volt a hangsúly... 
Ebben a pedagógiai felfogásban a magyar haza fogalma szinte az Isten 
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mellé eszményesedett, talán még jobban, mint egykor Horthy-
Magyarországon”.   

A negyvenötösök tehát – szellemi-ideológiai-társadalmi szem-
pontból – lényegében továbbélték a korábbi életüket. Az első időben 
helyzetüket ideiglenesnek vélték, meg voltak győződve arról, hogy a 
szovjet uralom nem tarthat sokáig, és arról is, hogy egy felszabadult 
Magyarországon nekik továbbra is komoly társadalmi helyzetük és 
politikai szerepük lesz. Gyermekeiket is ebben a gondolatkörben és 
felfogásban nevelték, teljesen a régi és náluk megszokott társadalmi 
normák közepette, s ezt a felfogást még a tengerentúlra is magukkal 
vitték, még ott is továbbművelték, egészen addig, amíg az Újvilág 
mindent magába olvasztó ereje fel nem morzsolta eszmevilágukat – az 
öregedő és lassan elhaló emigránsokkal egyetemben. 

A dipik kivándorlása 
A német és osztrák menekülttáborok mozdulatlansági helyzetből 

részben a kivándorlás előkészítésére 1947-ben alakult IRO (Inter-
national Refugee Organization) és részben a különböző országok 
befogadó szándékának megváltozása mozdította ki a magyar menekült 
társadalmat. Az IRO statisztikája szerint 1947. július 1. és 1951. 
december 31. között 62.001  magyar emigrált külföldre, amelyből 
54.481 (88%) tengerentúlra, 7.516 európai országokba, és 6 pedig 
„egyéb” helyre ment. A közel két tucat ország közül az első helyen az 
Egyesült Államok (16.718) állt, amit Ausztrália (13.320), Kanada 
(7.479), és Izrael (7.191) követett. A fentiek alapján tehát ez a négy 
ország  vállalta  az  IRO  statisztikában  szereplő  kivándorlók  közel 
75%-át. 

Az IRO statisztika azonban nem teljes. Mint ezt már Puskás Juli-
anna megállapította 1985-ben megjelent tanulmányában, a magyar 
kivándorlók valós száma valahol a 100.000 és 110.000 között lehetett. 
Ez  a  különbség  abból  eredt,  hogy  az  IRO  statisztikája  legalább 
20%-kal kevesebbet mutat, mint a befogadó országok statisztikája, 
valamint abból, hogy ez a kivándorlási folyamat még az 1952-es és 
1953-as évek folyamán is nagy ütemben tovább haladt. Ennek 
következtében az IRO által kimutatott 62.000 magyar mindössze 60%-
át tette ki a dipik számának, amely feltétlenül 100.000 fölött volt és 
talán elérte a 110.000-es számot is. Puskás megítélése szerint, az utóbbi 
számból kb. 66.000 volt azoknak a száma, akik közvetlenül „a második 
világháború eseményeivel kapcsolatos okok miatt hagyták el az 
országot” (tehát a 45-ösök, vagyis a valódi dipik) és talán „44.000, akik 
a háború után vándoroltak ki” (tehát a 47-esek és követőik). 
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Mint láthattuk, a második világháború utáni években a legnagyobb 
számú magyar emigránst az Egyesült Államok fogadott be, ahova az 
IRO által jelzett időpontban – az 1948-as és az 1950-es „Displaced 
Persons” törvények alapján – 16.718 magyar emigráns vándorolt be. 
Ehhez a számhoz az 1952-es „McCarran-Walter” és az 1953-as 
„Refugee Relief” törvények következtében még további 9.659 személy 
csatlakozott, amely a magyar politikai emigránsok számát huszon-
hatezer fölé emelte (26.377). Ez a szám nagyjából 60% - 40% arányban 
oszlott meg a „negyvenötösök” és a „negyvenhetesek és követőik” 
között. De az utóbbiaknak a valódi negyvenhetesek legfeljebb csak 
10%-át tették ki. Ugyanakkor azonban – függetlenül a 45-ösök 
nagyobb számától és potenciálisan nagyobb szellemi kapacitásától – 
csupán a 47-esek közt voltak olyan politikusok, akik a nyugati 
világban, illetve az amerikai kormány szemében elfogadható politikai 
színezetet képviselték. A 45-ösök ugyanis elválaszthatatlanul össze 
voltak kötve a rosszízű hitleri szövetséggel, amelynek következtében – 
függetlenül szellemi adottságaiktól és felkészültségüktől – Nyugaton,  s 
így Amerikában is, szalonképtelenek voltak. Ez a tény aztán rányomta 
bélyegét egész további életükre és amerikai szereplésükre is. 

Az ötvenhatosok megjelenése 
Alig zajlott le a dipik és követőik kivándorlása, amely mintegy 

26.000 eddig nem látott új emigránssal gazdagította az 1 és ¾ milliós 
magyar és magyar származású egyénből álló amerikai magyarságot, 
egy újabb hullám jelent meg, amely tovább tarkította és tovább 
komplikálta a képet. 1956 végén és 1957 elején ugyanis megjelentek a 
közismerten „szabadságharcosok”-nak nevezett 56-osok, akik a rövid, 
de az egész világot mozgató 1956-os magyar forradalom 
eredményeként lettek emigránsok. Ennek az antikommunista és 
antiszovjet forradalomnak a következményeként több mint 200.000 
magyar hagyta el Magyarországot, amelynek kétötöde, mintegy 38.000 
egyén, már az 1956-1957-es évek folyamán az Egyesült Államokba 
került. Számuk a következő évek folyamán még tovább emelkedett, 
elsősorban az Európából Amerikába történő továbbvándorlás 
következtében. Ennek eredményeként aztán 1960 végére  az 56-osok 
száma már elérte a 47.643-at, ami ennek a menekült áradatnak közel ¼-
ét jelentette. A kétszázezred tömegnek fele különböző európai 
országokban telepedett le, a fönnmaradt másik negyede pedig a világ 
többi tájára távozott, Kanadától Ausztráliáig és Dél-Afrikától Új 
Zélandig. 

Az 56-osok megjelenése a dipik által különben is erősen polarizált 
amerikai-magyar társadalmat még tovább tagolta és színesítette. Mind 
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45-ösök, mind a 47-esek, mint pedig az 56-osok igen távol álltak a 
századforduló gazdasági bevándoroltjainak világától. Ugyanakkor 
azonban egymástól is igen messze voltak társadalmi háttérben 
ideológiai és etikai felfogásban, és viselkedési formákban. Míg ugyanis 
az egymással is szembenálló negyvenötösök és negyvenhetesek derék-
hada lényegében középkorú családos emberekből állt, akik nagyrészt 
jelentős, de többnyire nem átültethető képzettségnek és volt pozí-
cióknak a birtokában léptek rá a politikai menekültek keserves útjára, 
addig az ötvenhatosok nagyrésze fiatal családtalan egyénekből tevődött 
össze, akiknek fele (47.6%) könnyen hasznosítható közép- vagy 
felsőfokú technikai és egyéb reáltudományos végzettséggel rendel-
kezett, a másik fele (52.4%) fiatal férfi (67.8%) volt. Csak igen kis 
részük – nyugati szociológiai vizsgálatok alapján kevesebb, mint 5% - 
harcolt valóban a rövidéletű forradalom alatt, azonban óriási több-
ségük apolitikus egyén volt, aki azért hagyta ott hazáját, mert az addig 
lezárt határok hirtelen és váratlanul megnyíltak. Részben nagyobb 
lehetőség reményében, részben pedig a minden fiatalkorban meglevő 
kalandvágytól fűtve vágtak neki a sokat ígérő Nyugatnak.  

Itt meg kell jegyeznünk, hogy ezt az alacsony arányt egyes 56-
osok nagyon kevésnek, sőt sértőnek tartják. Azonban, mint Puskás 
Julianna megfogalmazta, “a nyugati kutatók által végzett 
szociálpszichológiai vizsgálatok szerint 5%-nál kevesebbre, mint 
többre becsülhető közöttük azoknak az aránya, akik a fegyveres 
harcban való részvétel és a retorzióktól való félelem következtében 
menekültek. Nagyobb szerepük volt az olyan politikai motivációknak, 
amelyeket az 1956 előtti helyzet keltett, tehát a társadalmi, gazdasági 
hátrányoktól, az üldöztetéstől, a bebörtönzéstől való félelemnek, vagy a 
pozícionális sérelemnek. 

Az 56-osok társadalmilag is más osztályt képviseltek, mint a dipik 
hangadó derékhada. Az utóbbiak meghatározó része egy hirtelen letűnt 
neobarokk világ politikai és társadalmi elitjét, az előbbiek pedig egy 
erőszakkal átformált és proletár mentalitással átitatott új világot 
képviseltek. Az ötvenhatosok tehát – függetlenül eredeti társadalmi 
hátterüktől – már nagyrészt ennek a tíz éves erőszakos átgyúrásnak 
voltak az eredményei. Ennek következtében – a kevés kivételtől 
eltekintve – a dipik szemében egy volt dzsentri földbirtokos gyermeke 
is nagyjából ugyanazzal a mentalitással és társadalmi értékítélettel  
rendelkezett, mint egy volt kispesti házmester csemetéje. És a dipik 
szemében ez így tűnt annak ellenére, hogy az ötvenhatosok nagyrésze 
önmagát középosztálybelinek tartotta és az intelligencia tagjaként 
értékelte. 



61 

A dipik és az 56-osok közötti különbség elsősorban a társadalmi 
érintkezési formákban tűnt elő, amely különbséget a dipik azonnal 
regisztrálták és csak sorozatos csalódások és hosszú évek összeszokása 
után tudták úgy-ahogy elfogadni. 

A társadalmi érintkezési formákhoz hasonlóan a dipik és az 
ötvenhatosok közötti különbségek az iskolázottság és művelődésbeli 
hátérrel kapcsolatban is előtűntek. A háború utáni politikai vezetés 
ugyanis az ötvenhatosokat az eljövendő szocialista társadalom 
„második harcos nemzedékének” szánta és akként is nevelte. Így tehát 
őket nem a dipiknél megszokott humán és jogi pályákra, hanem az ipari 
társadalom építéséhez szükséges technikai pályák felé irányították. 
Legtöbbjük a szovjet példa alapján felállított technikumi, s jelentős 
részük pedig a technikumokra épített részleges vagy teljes technikai 
főiskolai végzettséggel rendelkezett. Azonban a későbbi szociológiai 
felmérések alapján közel sem olyan arányban, mint saját túlértékelt 
bevallásaik jelzik. 

 Ennek ellenére, épp tudásuk átültethetősége, illetve piacképessége 
következtében az ötvenhatosok bizonyultak a legsikeresebb magyar 
emigrációs csoportnak. Az általuk kultivált technikai iskolázottság 
azonban igen egyoldalú képzettséget adott, amely teljesen elhanyagolta 
a régi értelemben vett “klasszikus műveltség” kifejlesztését. Ez a 
hiányosság persze azonnal szembetűnő volt, ami a dipik szemében 
leértékelte az új emigránsokat. Azonban ennél a műveltségbeli 
hiányosságnál még többet nyomott a latba az ötvenhatosok nemzeti 
érzésbeli hiányossága.  

Trianon hatásaként ugyanis a két világháború közti Magyaror-
szágon szinte elsődleges nemzeti cél lett a felfokozott nemzeti érzésnek 
a fiatalokba történő beoltása. Ez a szinte sovinizmusig fokozot nemzeti 
indoktrináció azonban a második világháború után teljesen elpárolgott, 
átadva helyét a kommunista nemzetköziség és a “nagy szovjet testvér’ 
gátlástalan dicséretének. Ennek az új pedagógiai iránynak persze csak 
részleges hatása volt, hiszen a szovjet uralmat és az állítólagos szovjet 
fölényt legtöbb fiatal magyar kétkedve fogadta. Az új rendszer 
apostolai azonban azt mégicsak elérték, hogy az általuk nevelt új 
nemzedékből kiirtották a nemzeti érzést. Jelentős részükből hiányzott a 
dipiknél megszokott erős patriotizmus, az azzal járó nemzeti büszkeség, 
valamint az idealizált magyar múlt ismerete. Ez a tény az ötvenhatosok 
jelentős részét a dipik szemében még jobban leértékelte, mint a 
megszokott társadalmi formák nemismerete. Ugyanakkor viszont 
ugyanez a tény az új menekülteknek igen megkönnyítette az amerikai 
társadalomba való beintegrálódást. Mivel nem voltak lelkileg 
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hozzáláncolva egy erősen felnagyított és emócionális telítésű magyar 
nemzettudathoz, könnyen és tudatosan asszimilálódtak az amerikai 
társadalomba. 

Az ötvenhatosok társadalmi integrálódása szinte már a beérke-
zésük utáni napokon megindult, nemcsak a nemzeti érzés viszonylagos 
hiánya, de egyéb tényezők véletlen összefutása következtében is. 
Érkezésük egybeesett egy általános amerikai gazdasági föllendüléssel, 
valamint a kiélezett hidegháborús hangulattal. Az előbbi különleges 
munkalehetőségeket, az utóbbi pedig egy addig sohasem tapasztalt 
szimpátia-tömeget teremtett az újonnan érkező “szabadsághősök” iránt. 
Az utóbbi tény jelentős különbséget jelentett a dipik és az ötvenhatosok 
fogadása között. Míg ugyanis az előbbieket szinte háborús bűnösként, 
az utóbbiakat antikommunista szabadságharcosokként fogadta mind az 
amerikai komány, mind az amerikai nagyközönség. Ennek követ-
keztében  ellátták őket anyagi segítséggel, munka ajánlatokkal, 
valamint egyetemi ösztöndíjak garmadáival. Míg tehát a jelentős 
részben dzsentri származású és erős magyar nemzeti érzéssel telített 
dipi fiatalok nehéz fizikai munka mellett esti egyetemek látogatásával 
igyekeztek kiszabadulni az amerikai munkásvilág részükre lealázó 
primitívségéből, addig az ötvenhatosok jeles, vagy kevésbé jeles 
egyetemek ösztöndíj ajánlatai között válogathattak. Persze, mivel nem 
ismerték az amerikai egyetemk közötti óriási nívó- és presztizskü-
lönbségeket, sokszor épp az egyik kevésbé jeles egyetem jobbnak 
hangzó ajánlatát fogadták el, amire csak jóval később jöttek rá. Ez 
azonban mit sem von le abból a tényből, hogy nagy általánosságban – 
mint ezt Puskás Julianna szépen megfogalmazta – bevándorlásuk 
„szinte egyedülállóan előnyös körülmények között zajlott... 
Elkényeztetésük csak akkor hagyott alább..., amikor a kezdeti lelkes 
propaganda után több fény derült arra, hogy valójában kevesen vettek 
részt  közülük a magyarországi harcokban és vándorlási motivációik 
sokuknál nem is politikaiak voltak”. 

A fentiektől eltekintve, illetve talán éppen azok hatására, az 
ötvenhatosok kétségtelenül az amerikai magyarság legsikeresebb 
bevándorlási hullámát képezik. Egyetlen magyar bevándorlási hullám 
sem adott annyi sikeres szakembert, üzletembert, mérnököt, egyetemi 
tanárt, feltalálót, valamint nemzetközileg elismert tudóst és pénzembert 
Amerikának, mint az 56-osok hulláma. Igaz, hogy ezeknek jelentős 
része egyhamar beolvadt, és ennek következtében igen kevés 
közösséget vállalt és vállal az amerikai magyar élettel. Azonban talán 
éppen ezért lettek ilyen sikeresek. Az amerikai társadalomban elért 
anyagi, tudományos, művészeti, vagy politikai siker, valamint az azzal 
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járó társadalmi státus ugyanis egyenes arányban áll az akkulturáció és 
beolvadás méretével, illetve fordított arányban a magyarnak meg-
maradás sikerével. 

A beolvadás és összeolvadás 
Az ötvenhatosok jelentős része tehát szinte azonnal megkezdte az 

amerikai társadalomba történő integrálódását és beolvadását. Ők 
képviselték azt az első nagy magyar bevándorlási hullámot, amelynek 
jelentős része nem magyar városrészekben vagy azok közelében 
telepedett le, amelynek tagjai nem idegenkedtek a beolvadás gon-
dolatától, és akik ennek következtében szívesen kerestek maguknak 
nem-magyar házastársakat. Ez persze inkább vonatkozott az ötvenhatos 
hullám tanultabb és nagyobb aspirációkkal rendelkező tagjaira, mint 
azon kevésbé tanult vagy idősebb családos egyedeire, akik magyar 
közvetítéssel szerzett munkalehetőségek következtében nagyrészt 
magyar negyedek közelében telepedtek le. Az utóbbiak aztán idővel 
összeolvadtak a társadalmilag hozzájuk legközelebb álló régebbi 
magyar csoportokkal. Az egyszerűbbek a századforduló 
kivándoroltjaiból alakult ún. “öregamerikás” társadalommal, a 
magasabb társadalmi osztályból származók és tanultabbak viszont a 
dipi társadalommal. Ez az összeolvadás az újonnan jöttek társadalmi 
egyesületi életében is megnyilvánult. 

A hatvanas és hetvenes évek folyamán aztán egy más vonatkozású 
összeolvadás is létrejött. Történt ez pedig az egyetemekre elszármazott, 
tanultabb, diplomázott, s idővel a magyarsághoz lassan mégiscsak 
visszatérő ötvenhatosok egyrésze, valamint a dipi bevándoroltak azon 
gyermekei között, akik hosszú küzdelmekkel járó amerikai egyetemi 
végzettségük következtében kiszabadultak a magyar gettók világából és 
feldolgozták magukat az angol nyelvű amerikai társadalom valamelyik 
szabad pályájára, tudományos világába, vagy üzleti berkeibe. Ez a 
találkozás különben főleg rokonpályák területén történt, ahol egyetemi 
oktatók egyetemi oktatókkal, orvosok orvosokkal, mérnökök 
mérnökökkel, ügyvédek ügyvédekkel kerültek össze. Az ilyen 
találkozások alkalmával aztán mind többen rájöttek, hogy szakmáik 
hasonlóságán kívül van valami más is, ami összeköti őket: az a tény, 
hogy mindannyian magyarok. Így alakult ki aztán egy új magyar-
amerikai szellemi elit, amelynek élete teljesen függetlenül folyt és 
folyik a magyar telepek emigráns életvitelétől. Ennek az új elitnek a 
létrejötte és működése igen nagy hatással volt az amerikai-magyar 
világra, a régi és az új haza közötti viszony kialakulására, valamint 
Amerika magyarságképének a továbbfejlődésére is. 
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Néhány következtetés 
Amerika magyarságképe az ezredforduló idején nem az, ami 

lehetne, vagy aminek lennie kellene. A fent leírt idevonatkozó 1989-es 
fölmérésből nyilvánvaló, hogy ez a kép igen messze van a Kossuth-kor 
“szabadságszerető nemesi nemzet” képétől. Azt a magasztos nemzet-
képet ugyanis teljesen elmosta a századforuló egyszerű gazdasági 
kivándoroltjainak amerikai áradata, valamint Magyarországnak a két 
világháborúban betöltött kedvezőtlen szerepe. Igaz, hogy a harmincas 
és az ötvenes évek kivándorló hullámai javítottak valamit ezen az 
erősen leromlott magyar nemzetképen, azonban közel sem annyit, amit 
az átlag magyar elképzelt, illetve elvárt volna. 

Természetesen, ezen a viszonylag kedvezőtlen nemzetképen  
tovább is lehet javítani. Azonban – szerintem – nem egy 
Magyarországról hangszerelt és irányított „Országimázs Központon” 
keresztül – amely a külvilág szemében úgy is csak egy újabb „pro-
paganda minisztériumnak” tűnik –, hanem mindenki szemében látható, 
felfogható és érzékelhető tényleges magyar gazdasági, társadalmi, 
tudományos és kulturális eredmények alapján. 

Ez termmészetesen vonatkozik az amerikai magyarságra is, amely 
valóban telítve van tehetségekkel. Azonban az utóbbiak elért ered-
ményei csak akkor befolyásolhatják eredményesen a magyar nem-
zetkép további pozitív kibontakozását, ha azok nyilvánvalóan „magyar 
eredményekként” vannak meghirdetve és elkönyvelve. Tehát nem elég, 
ha egy amerikai magyar, vagy magyar származású amerikai ered-
ményeket ér el. A magyar imázs javításához arra is szükség van, hogy 
ez eredmények mindegyike „magyar eredményekként” tudatosodjék a 
nagyközönségben. S pontosan ez az a jelenség, amellyel kapcsolatban 
az amerikai magyarság több kiemelkedő személyisége elmarasztal-
ható. Szemben ugyanis egyes jeles magyar születésű, vagy magyar 
származású amerikai magyarokkal – akik mindig nyiltan megvallották 
magyarságukat és vállalták magyar eredetüket –, sokan  vannak 
olyanok is, akik magyarságukat vagy elhallgatják, vagy pedig 
egyszerűen letagadják. A nyolcvanas és a kilencvenes években lett 
volna két világhírű amerikai magyar sportember, akik sokban 
növelhették volna a magyarság hírnevét, de ezek mindketten 
elhallgatták, illetve letagadták magyarságukat. Inkább a Trianonban 
kreált új hazájuk uralkodó nemzetiségének identitásával jeleskedtek és 
jeleskednek ma is, még amerikai állampolgárságuk megszerzését 
követően is. Ezek közül az egyik a teniszben előtört újvidéki születésű 
Monica Seles (Szeles Mónika), aki rendületlenül csak jugoszlávként 
szerepelt és szerepel az újságok hasábjain és a televízió képernyőjén. S 
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teszi ezt annak ellenére, hogy az önmagát Karolj Seles-nek nevező apja 
– állítólagos jugoszláv létére – csak magyar tolmács segítségével tudta 
magát megértetni a leányával kapcsolatos egyik amerikai újságinterjú 
keretében. A másik ilyen neves „amerikai magyar”, a világszerte ismert 
román tereptornásznőnek, Nadja Comanecinek egykori magyar edzője, 
Károlyi Béla, aki szintén csak románként szerepel a nagyvilág előtt. 
Magyarok részére pl. „olaj volt a tűzre”, amikor az 1992-es olimpia 
alkalmával, az egyik tv. kommentátor  barátságosan „román cowboy”-
nak nevezte Károlyit. S ő ahelyett, hogy kijavította volna „magyar 
cowboy”-ra, annyiban hagyta az egészet, mint tette hosszú évek során, 
azelőtt és azt követően. Ezt a jelenséget kellene tudni megváltoztatni 
ahhoz, hogy a magyar név újra szép legyen, hogy a magyar nemzet 
mások megítélésében ismét a világ nemzeteinek első sorában találja 
önmagát, mint volt egykor a negyvennyolcas szabadságharcot követő 
években. 

 

VIHAROS VIKTOR: 
QUO  VADIS  ÚJ  MAGYAR? 

Lehetsz új magyarnak mindene, 
Attilája, Árpád vezére... 
Koronázott István királya, 
Rómában székelő pápája, 
Élő hőse, halott mártírja, 
Független ország teremtője... 
De a butított magyarokkal 
Nem jutsz révbe – csak temetőbe. 
 
Lehetsz népednek Krisztusa, 
Trianont eltörölt apja... 
A meghasonlott magyar nép, 
Szebb jövőjét már eladta! 
A pénz istenének hódol, 
Börtönajtaján ma nincs zár, 
Maga feje után ballag 
Céltalanul,  mint a szamár. 
 
Ötvenhatos bátorságát  
elfújta a nyugati szél... 
Az új demokráciában 
Nem Hazáról, pénzről beszél. 



66 

Eszét negyvenöt év alatt 
Kimosták gyilkos népkínzók... 
„Szabaddá” lett országában 
Szex-et hirdetnek fényszórók. 
 
A volt vöröscsillagosok 
Ledobták álruhájukat,  
Dávidcsillagosok lettek, 
Istenné tették magukat! 
Átrázták a népet megint, 
„Itt a piros, hol a piros” 
Elbutított „goly” magyarok, 
Tiltakozni nektek tilos! 
 
Önként vágóhídra mentek? 
Szomorú sors vár tirátok. 
A lázas dollárhajszában 
Hazánkat is eladtátok! 
Quo vadis agymosott csorda? 
Nem vagy többé példaképem! 
„Gyáva népnek nincs hazája”, 
Szomorú, hogy ezt megértem! 

 
MAGYAR TÖLGY 

CSAK A GYÖKERED  
KITARTSON 

Még élsz, de halálod várják 
magyar Tölgy! Kifosztott hazám. 
Nép vérét piócák szívják 
az év valamennyi napján. 
 
Múltból maradt vörös hernyók 
lerágtak már minden levelet... 
ma nem csak a lombod száraz, 
de céljuk lett erős gyökered. 
 
Baltával nem tudnak kivágni, 
lassú pusztulásra ítéltek... 
A védett paraziták tudják: 
kiszáradva könnyen kitépnek. 
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Míg erőd van, rázd meg magad! 
Hulljanak törzsedről rút férgek... 
Haszonleső idegenek 
vagyonszerzés nélkül nem élnek. 
 
Ne légy prédája vérszopóknak! 
Ezer évig ellenállt lombod... 
Európa nagy káoszában  
nem beletörődés a dolgod. 
 
Népek csodáltak ötvenhatban, 
“Szabadság szimbóluma” voltál... 
S ma tűröd véred szennyezőit?! 
Hősök hona! Szégyent ne hozzál! 

 

gr. Széchenyi Ágoston: 
IGAZSÁGÜGYMINISZTÉRIUM  

Dr. Dávid Ibolya igazságőr asszonynak, 
Pf. 54  H – 1363 Budapest 

Igen Tisztelt Asszonyom! 
Nem egységeket csak parancsuralommal lehet egyben tartani. Kis 

egységek adnak családot, otthont, községet, közösséget – hazát! 
„Small is beautiful” – mondja az angol. 
A most készülő közös Európa a tagállamok beolvasztására lett 

alkotva. USA mintára! Ez jelenben és jövőben is a demokrácia halála! 
A háború utáni Magyarország kitessékelte a hun főnemesség még 

megmaradt részét – a honfoglalókat! Szintén kitessékelte azt a magyar 
nemességet – a nemzetet –, akinek még volt valamije! Kisajátította a 
meghonosodott ipart és kereskedelmet! Eltaposta a tulajdonjogot –, az 
emberjogokat –, a paraszt jogát a független és saját önrendelkezésű 
földjéhez! Orgazdát szerkesztett a teljes országból! 

Az én családom 134 élő tagja még egy lukas kutyaólat sem kapott 
vissza, nem hogy az otthonát, ami elsődleges emberjog! 

Megsemmisítették a saját tőkéseket és eladták  az ipart és 
kereskedelmet – idegeneknek! Megmarad a 80% fölösleges honi 
magyar nép! 



68 

Engedje meg a közlést, hogy a külhonban bármi okból élő  
magyarok mindezen műveletekhez nem járulnak hozzá! A globális 
bankokrácia parancsuralmából nem kérek! 

Felelősek az ügyintézők lesznek –, akik reprivatizáció helyett 
tolvajlást végeznek! 

Őszinte tisztelettel köszönti: 
                                                          gr. Széchenyi Ágoston 
Ui. Nálunk a hunok kiirtása folyik, a hét vezér vérszerződéskori 

átka nyugszik a Kárpát-medence népein. Kilódítják azokat a hun 
nemzetségeket, akik a Kárpát-medence népeit mindvégig összetar-
tották: 5 templom kegyura vagyok, négy államban! Az ilyen még 
határokon által is összekötött! 

„Ha rosszul gomboltuk be a mellényt, azt újra ki kell gombolni – 
majd úgy lehet újragombolni”. (Deák Ferenc) 

 

A  RÓZSADOMBI  TIZENHHÁROM  PAKTUMA 
1991. március 15-én este, egy rózsadombi villában tartott zárt, 

titkos gyűlésre megjelentek az érdek-csoportok kiválasztott képviselői. 
Jelen volt: A szovjet megszálló hadsereg egyik tábornoka, a KGB egyik 
ezredese, az amerikai követség egy vezető alkalmazottja, a CIA egyik 
tisztje, egy tiszt az izraeli MOSAD-tól, a katolikus, a református és 
zsidó egyházak képviselői, valamint 5 magyar politikai vezető. 

A következő 20 pontot tárgyalták meg, és fogadták el: 
1.) A szovjet csapatok békés, és barátságos kivonulása 

Magyarországról. 
2.) A Szovjetunió kárpótlása hátrahagyott épületekért és 

javakért. 
3.) Barátságot politikai, gazdasági viszonynak kiépítése a 

Szovjetunió és Magyarország között. 
4.) Megakadályozása minden szovjetellenes tevékenységnek. 
5.) A határok kölcsönös megnyítása a Szovjetunió és 

Magyarország között. 
6.) A volt kommunista párttagoknak mentesítése minden 

büntetés alól. 
7.) A volt kommunista titkosszolgálat, határőrség, rendőrség 

tagjainak védelme minden esetleges megtorlástól. 
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8.) A volt megbízható kommunistáknak más pártokban való 
futtatása választásokon. 

9.) Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezére. 
10.) Az igazságszolgáltatásnak megtartását a volt 

kommunistáknak a kezében. 
11.) Megbüntetését minden zsidóellenes nyilatkozatnak, 

megmozdulásnak és szervezkedésnek. 
12.) Megakadályozását annak, hogy jobboldali, vagy 

szélsőjobboldali pártok indulhassanak, vagy 
szervezkedhessenek. 

13.) Letörését minden revíziós megmozdulásnak és állandó 
hangoztatását annak, hogy a magyar határok véglegesek és 
azokon változtatni nem lehet. 

14.) Az új magyar kormány nem tarthat fenn kapcsolatot 
jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel, és 
csoportokkal. 

15.) A románok, jugoszlávok, szlovákok felé csak barátságos 
nyilat-kozatok történhetnek a kormány és a magyar 
képviselők részéről. 

16.) Az 56-os eseményeket, mint a kommunizmus megjavítását 
célzó mozgalmat kell beállítani és csak azokat szabad szóhoz 
juttatni, akik ezt így értelmezik. 

17.) A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni. 
18.) A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül 

megtartja politikai befolyását Magyarországon, az USA 
viszont erősíti a gazdasági befolyását a magyar közéletben. 

19.) Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi 
nemzetiségeknek nyelvi, népi, politikai és gazdasági 
jogaiknak zavarmentes gyakorlására. 

20.) Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a 
második világháború alatt elszenvedett szörnyű 
veszteségeikért. 

Amíg mindnyájan boldogan adtunk hálát a jó Istennek, hogy 
megérhettük hazánk felszabadulását, addig mások megírták a magyar 
nemzet halálos ítéletét. Ez már nem „Trianon”, hanem a magyar nép 
és nemzet kipuszításának a forgató könyve. A tragédia ebben az, hogy 
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az oroszok csupán azt biztosították, hogy politikai befolyásuk továbbra 
is megmarad, az átmentett elvtársaikon keresztül. 

A 10, 11, 12, 14, 19, 20-as pontokban Amerika megadta az összes 
követelt jogot az ország teljes gazdasági kifosztásának zavarmentes 
gyakorlására – annak a kedvenc kisebbségi csoportjának, amelyik mint 
„kommunista diktatúra helytartói’ agyon kínozták, lemészárolták a 
magyar társadalom értelmiségi rétegeinek ártatlan százezreit, több 
százezret Szibériába szállítottak, ahol elpusztultak, 2 ½ milliót 
száműztek és 10 milliót 45 évig tartottak terror rabszolga sorsban, 
aminek következménye volt 1956 tragédiája!  

 
Budapest: 

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKÁNAK 
18. ÜLÉSNAPJA 2000. NOVEMBER 7-én 

Dr. Varga László országgyűlési képviselő, frakcióvezető helyettes 
napirend előtti felszólalása – a Fidesz részéről, a következő címmel: 

„DEMOKRATIKUS PÁRTPROGRAM 
SZÉLSŐSÉGES JELENSÉGEKKEL” 

„A Fidesz-Magyar Polgári Párt és a Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetsége nevében szólalok fel: 

Azokban az országokban, ahol a demokrácia évtizedek, sőt 
évszázadok óta él, a demokratikus pártok demokratikusan 
megalakulnak, működnek, választásokon részt vesznek, a győztes párt 
kormányt alakít egyedül vagy koalícióban, az ellenzék pedig építően 
hozzájárul az ország jövőjének az emeléséhez, és természetesen a 
szavazóbázisát is tisztességesen akarja gyarapítani. 

Nálunk ez – sajnálatos módon – másképpen van. A rendszer-
változás előtti utolsó szabad választáson, 1947-ben a keresztény-
demokrata céllal, elvekkel működő és programmal induló 1947-es 
Demokrata Néppárt győzött, azonban kormányalakításról vagy abban 
való részvételéről természetesen szó  sem lehetett, sőt a párt a durva 
Magyar Kommunista Párt intézkedései nyomán lehetetlenné vált 
működésében. De ez lett a többi párt sorsa is, és negyvenöt évig 
egyedül a Magyar Kommunista Párt – különböző neveken – volt jelen a 
politikai porondon. 

A legnagyobb ellenzéki párt, a Magyar Szocialista Párt tehát nem 
egy demokratikus rendszerben született, nem egy demokratikus 
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rendszer szülötte, hanem az elnyomó idegen megszállók és a durva  
Magyar Kommunista Párt együttműködésének az eredménye, politikai 
házasságának antidemokratikus gyermeke. Ebből az anti-demokratikus 
magatartásból és öröklött tulajdonságból erednek azok a szélsőségek, 
ahogy a Magyar Szocialista Párt a magyar kormánynak az ország 
jövőjét építő rendelkezéseire reagál, azokat igyekszik lehetetlenné 
tenni, szociális intézkedései elé gátat emelni, és nemzetközi tekintélyét 
gyengíteni. 

Ez utóbbira elképesztő példa, hogy a Magyar Szocialista Párt egyik 
szónoka a zámolyi romák menekültügyi kérdésében, amit 
Strasbourgban kértek, azt mondta, hogy a zámolyi romák elidege-
níthetetlen jogaikkal éltek, jelezve azt, hogy joguk volt menekültjogot 
kérni. Ez nemcsak súlyos tájékozatlanság, hanem országunk 
tekintélyének a rombolása is, hiszen aki csak fél órát foglalkozott 
menekültjogokkal, az is tudja, csak azok kapnak menekültjogot, akik 
igazolják, hogy visszatérésük esetén a hazájukban ki vannak téve 
politikai üldözésnek. Magyarországon nincs politikai üldözés, 
nincsenek politikai foglyok, nincs politikai per, még azok ellen sem, 
akik a forradalom idején hazánkat az Egyesült Nemzetekben elárulták, 
vagy pedig olyan szervezetekben voltak vezetők, tisztségviselők, ahol 
embereket kínoztak vagy agyonvertek. 

Ezenkívül a Magyar Szocialista Párt sajnos – ugyancsak 
propaganda okokból – azt hireszteli, hogy kettészakadt az ország. 
Abban a vonatkozásban igen, hogy ők a demokratikus módszereket 
félreteszik, és olyan propagandát indítanak a kormány intézkedései 
ellen, ami teljesen ellentétes egy demokratikus rendszerben. Ezt 
nyugodtan tehetik, mert a Kossuth Rádió 70-80 %-ban segíti őket, 
amely szerkesztőinek 70-80 %-a a Kádár-rendszerben tanulta meg a 
félrevezetés, a megtévesztés és a hazugság jelszavait, amiből ki-
gyógyulni nem tudnak. 

Sajnálatos módon természetesen a Szabad Demokraták Szövetsége 
sem jobb a Deákné vásznánál, hiszen amikor az egyik legfontosabb 
nemzeti jelképünk áthelyezéséről folyt a vita, a Szabad Demokraták 
Szövetségének a vezérszónoka úgy beszélt a Szent Koronáról, mint egy 
árucikkről, olyan szégyenletes hangnemben, amilyen a magyar 
parlamentben még soha – sem a fasizmus, sem a kommunizmus alatt – 
nem hangzott el. Sajnálatos, hogy a Szabad Demokraták Szövetségének 
a vezetősége nem hárította el magától ezt a hangot, amely – ismétlem – 
szégyenteljes volt, nemcsak a Szabad Demokraták Szövetségére nézve, 
hanem arra is, aki ezt elmondta. 
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Igen tisztelt Országgyűlés! A millennium éveiben vagyunk. Ez az 
emlékezés – és a múlt emléke. Tudom, hogy a múltból nem lehet 
megélni, de azt is tudom, hogy tisztességes múlt nélkül nem lehet élni, 
és nem lehet közéleti tevékenységet kifejteni. Legyünk méltók azokhoz, 
akik ezer éven át a nemzeti és a keresztény értékek gyakorlásával 
biztosították, hogy ma független országban és nem egy tartományban 
élhetünk, a nép szabad és nem alattvaló, anyanyelvét gyakorolhatja”. 
 

Dr. Tarján Gábor (Garfield, NJ): 

A  NYUGATI  MAGYARSÁG  JÖVŐJE 
Magyarország határain túl – a statisztikák becslése szerint – 5 

millió magyar él. Ebből kb. 3 millió az egykori kárpát-medencei 
határon belül, míg a további 2 millió kisebb-nagyobb csoportokban 
szétszóródva a nagyvilágban. Ez utóbbi csoport, az ún. nyugati 
magyarság, eredetileg önszántából hagyta el hazáját, vagy politikai 
üldöztetés miatt volt kénytelen távozni. Az idegenbe kerültek vallási 
közösségekbe tömörültek, önsegélyző egyleteket alapítottak és szívós 
munkával templomot, magyar házat, iskolát építettek. Évtizedeken át 
egészségesen működtek a kisebb-nagyobb magyar csoportok, egy idő 
után azonban jelentkezett a kifáradás, az elöregedés. Az idegen 
környezetben jóval nagyobb volt a beolvadás veszélye, mint a magyar 
határ közelében élőknél. 

Közel fél évszázadon keresztül a nyugati magyarság és az anya-
ország között ideológiai ellentét feszült. Az elmúlt tíz évben szeren-
csére ez többé-kevésbé feloldódott. Különösen az Orbán-kormány 
hivatalba lépése óta egyre több figyelem fordul a határon túli 
magyarságra és a nyugati magyarokra is. Most már nem csak dekorá-
cióként, a politikai retorikában emlegetik az idegenben élő 
magyarságot, hanem tettekben is jelentkezik az odafigyelés. Jó lenne, 
ha a nyugati magyarságot fenyegető legnagyobb veszélyek – a kö-
zösségek széthullása, a nyelv elvesztése, a beolvadás – ellen is fellépne 
a magyar vezetés és megpróbálna tenni értük valamit.  

Ha a négy kontinensen élő nyugati magyarságot is a magyar 
nemzet részének tekintjük, gondoskodni kell önazonosságának 
megőrzéséről – nyelvi, kulturális, oktatási életének biztosításáról. 
Eddig a magyar közösségek teljesen magukra hagyva, pusztán 
önerejükből gondoskodtak magyar kultúrájuk fenntartásáról. 

* 
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Lássuk ezután, jelenleg milyen lehetőségei vannak a nyugaton 
született magyarnak, hogy a nyelvet, a kultúrát elsajátítsa, illetve 
fenntartsa? 

Mindenekelőtt a nyelv, a szokások és hagyományok legtermé-
szetesebb módon a családon belül öröklődnek át. A gyermek az 
anyanyelvét a legszorosabb biológiai kapcsolat folytatásaként az 
édesanyjától kapja, idegen környezetben is. Ha mindkét szülő magyar, 
akkor a családi körön belüli hagyományátadásnak nincsen akadálya. Ha 
azonban az egyik szülő – különösen, ha az anya – csak az adott ország 
nyelvét beszéli, a kisebbségi nyelv hátrányba szorul, a következő 
nemzedék nem jut hozzá természetes módon. Sok magyar házaspár 
védekezésül azt a módszert választja, hogy a kisgyermekkel a beszéd 
kialakulásakor néhány évig csak magyarul beszél és csak az iskolába 
kerüléskor tanulja meg a gyermek az ország többségi nyelvét. 
Tapasztalatok szerint ez a módszer beválik, a hat éves gyermek minden 
nehézség nélkül, gyorsan elsajátítja a másik nyelvet, de megtartja 
anyanyelvét is. 

A nyelv, a kultúra birtokbavételének következő lépcsőfoka az 
iskola volna. Sajnos, a kétmilliós nyugati magyarságnak jelenleg nincs 
egyetlen mindennapos magyar iskolája sem, igaz, ez a szétszórtság 
miatt nehezen volna megvalósítható és működtethető. A magyar 
nevelés utolsó végvárai az ún. hétvégi magyar iskolák, amelyekben heti 
2-3 óra általános iskolai oktatás folyik. Egy felmérés szerint az USA-
ban a kilencvenes évek közepén 19 ilyen iskola működött, 
gyakorlatilag 500 gyermek számára lehetővé téve a magyar nyelv és 
kultúra alapfokú elsajátítását. A hétvégi iskolákban a munka szinte 
teljesen önerőből és öntevékeny módon folyik. Megszervezésük – 
szakképzett tanerők biztosítása, tankönyvek, taneszközök beszerzése, 
tantermek bérelése stb. – sok nehézséggel jár. Mindezekért feltétlenül 
szükséges, hogy az iskolákat fenntartó magyar közösségek valamilyen 
támogatásban részesüljenek rendkívül fontos munkájukhoz. Az 
Apáczai közalapítvány támogatásával ez évtől néhány szakképzett 
pedagógust küldenek ki Magyarországról a szórványban élő 
közösségek oktatási gondjainak enyhítésére. 

A nyugati magyarság számára a hétvégi iskolákkal az oktatási 
lehetőségek csaknem teljesen lezárulnak. Működik ugyan még egyetlen 
részben magyar gimnázium a németországi Burg Kastl-ban, de ez az 
iskola állandó fenntartási gondokkal küzd. A középiskolás korosztály 
számára a magyarnak való megmaradásra a legtöbb lehetőség a külföldi 
magyar cserkészet keretében nyílik. Legalábbis ott, ahol van 
cserkészcsapat. Ez a több, mint fél évszázados múlttal rendelkező 
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ifjúsági szervezet a kiscserkészektől az öregcserkészekig sok generációt 
ölel fel, főleg a 6-16 éves korosztállyal foglalkozik. A cserkészet talán 
az egyetlen olyan nyugati magyar szervezet, amely behálózza az egész 
magyar diaszpórát, a nagyobb központokban pedig eleven életet él. A 
cserkészet alapelvei között fontos helyet foglal el az emberré nevelés 
mellett a magyarságra nevelés. Kitűnő magyarságismereti oktatási 
rendszert állítottak össze, ami „cserkész érettségi”-vel záródott. Ahol 
jól működő cserkészcsapat tevékenykedik, ott eleven a magyar 
közösségi élet, a nyelv és kultúra fennmaradása biztosítottnak látszik. 
Sajnos a cserkészmozgalomban is megfigyelhető az egész nyugati 
magyarságra jellemző létszámcsökkenés, megfogyatkozás. Újabban a 
magyarországi kapcsolatok szorosabbra fűzésével próbálják közelebb 
hozni a nyugati magyar fiatalságot az anyaország kultúrájához. Nyugati 
és kárpát-medencei csapatok közös táborozása, a végzett őrsvezetők 
magyarországi körútja jó példa erre. 

A nyugati világban néhány egyetemen folyik magyar nyelvi és 
hungarológiai oktatás. Szükség volna a programok összehangolására és 
a magyar állam részéről történő megerősítésére. A nyelvi képzést 
mindenhol kísérje a magyar kultúra átfogó ismertetése. A magyar 
kurzusok egyébként sok nem magyar származású diákot is vonzanak, 
amit fel lehetne használni a pozitív magyar „image” terjesztésére. Itt 
kell megemlíteni a hosszú ideje működő sárospataki és debreceni nyári 
egyetemeket, amelyekről a résztvevők gazdag élményekkel térnek 
haza. A nemzetközi diákcsere programokban még sok kiaknázatlan 
lehetőség rejlik.  

Számos magyar családban, ahol fontosnak tartották az 
iskoláztatást, a középiskolás vagy egyetemista gyermeket hosszabb-
rövidebb időre hazaküldték nyelvet, kultúrát elsajátítani. A 
magyarországi tanulmányok azonban nem minden esetben váltották be 
a hozzájuk fűzött reményt. A nyugaton felnőtt gyermeknek hiányzott a 
hazájában megszokott nevelési stílus és sokszor idegenül érezte magát. 
A nyugati magyar diákok számára olyan „speciális kurzus”-ra volna 
szükség, amely alkalmazkodik más országok nevelési rendszeréhez, a 
magyarság körében eddig folyó nevelési tapasztalatokra épít és pótolja 
a magyar iskoláztatás hiányait.  

A fenti igények táplálták azt a nyugati magyar szervezetek köréből 
származó kezdeményezést, amelynek célja nyugaton felnőtt magyar 
fiatalok, elsősorban egyetemisták részére szervezett formában nyelvi és 
magyarságismereti képzést biztosítani. A Magyarországon zajló néhány 
féléves tanulmányokon résztvevő vendéghallgatók nyelvtudásukban 
megerősödnek, átfogó képet kapnak a magyar kultúráról és valóságos 
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ismereteik lesznek az országról és népéről. A program befejezése után 
visszatérő fiatalokból reményeink szerint közösségük aktív tagjai, a 
világban szétszórtan élő magyarság jövőbeli vezetői lehetnek. Emellett 
ők válhatnak a nyugati világban Magyarország fontos támogatóivá és 
képviselőivé. 

* 
2000 szeptemberében a magyar állam által adományozott ösz-

töndíjkeretből húsz nyugati magyar fiatal kezdi meg tanulmányait 
Budapesten. Reméljük, hogy ezzel a lépéssel egy új folyamat indul, 
amelynek révén a nyugati magyarság segítséget kap kultúrájának 
megőrzésére, továbbadására és ezzel talán biztosabbá válik a jövője. 
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Tarján Gábor (Garfield, NJ):                                                                     

A Collegium Hungaricum Juventutis Occidentalis 
pályázati  felhívása 

magyarországi  tanulmányokra 
A Collegium Hungaricum 

Juventutis Occidentalis azzal a céllal 
jött létre, hogy a nyugati világban élő 
és Magyarország iránt érdeklődő 
fiatalokat megismertesse a magyar 
néppel, nyelvvel és kultúrával. 

A 2000/2001-es tanévre két 
szemeszteres magyarországi 
programra pályázatot hirdetünk, amely 
nyelvi és hungarológiai (Hungarian 
Studies) tanulmányokat foglal 
magába. 

A pályázatra elsősorban 
magyarul beszélő egyetemista korú 
fiatalok jelentkezését várjuk, de 
elfogadjuk más magyar nyelv és 
kultúra iránt érdeklődők pályázatát is. 

A pályázatnál előnyt jelent a 
magyar nyelvtudás, magyar körökben 

folytatott közösségi munka; egyetemi 
élmény, ajánlás vagy egyéb magyar 
társadalmi élettel, kultúrával, 
művészettel kapcsolatos kiemelkedő 
tevékenység. 

A pályázatokat független 
szakértői testület bírálja el. A 
legmagasabb színvonalú pályázatok 
benyújtói egy éves magyar állami 
ösztöndíjban részesülnek, amely 
magában foglalja az oktatás teljes 
költségét, kollégiumi ellátást, valamint 
zsebpénzt. 

A bírálóbizottság által 
elfogadásra került további pályázatok 
készítői számára lehetőség nyílik a 
program önköltséges formában való 
elvégzésére. 

 
A Collegium Hungaricum Juventutis Occidentalis keretében jelentkezni lehet 
továbbá: 1) magyarországi egyetemekre akkreditált magyar nyelvi és hungarológiai 
tanulmányokra, 2) egyetemi végzettséggel rendelkezőknek magyar témájú programmal a 
Ph.D. cím elnyerésére. 

A pályázatra be kell nyújtani: 
• Kitöltött jelentkezési lapot,  
• Kitöltött kérdőívet, 
• Kb. 300 szavas fogalmazást,  
• Kézzel írott önéletrajzot, 
• Tanulmányokat igazoló dokumentumok másolatát.  

Valamint be lehet nyújtani: 
• Magyar nyelvű tanulmányokról szóló igazolást, 
• Egyetemi ajánlást, 
• Magyar szervezetek ajánlását, 
• Más szervek képviselőinek véleményét. 
 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az alábbi címen: 
Dr. Tarján Gábor, P. O. Box 57, Garfield, NJ 07026 USA 
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Dr. Palasicsné Kapossy Kati (Solon, Ohio): 

SZENT LÁSZLÓ EMLÉKBESZÉD 
A Magyar Millennium évét ünnepeljük. Ezt az ünneplést nehéz 

elképzelni, ha Szent István mellé nem helyezzük Szent László 
királyunkat. Hiszen az ő bölcsessége, az ő előrelátása ismerte fel István 
király évezredre kiható munkáját, igazi keresztény mivoltát és az ő 
javaslatára avatták szentté. Az egész világ magyarsága különböző 
formában ünnepli az ezeréves magyar kereszténységet és kultúrát. 

Cleveland és környékének magyarsága bensőséges koncert 
keretében ünnepelte ezt a rendkívüli alkalmat, ez év október 29-én du. 
3 órakor, az egykor 2.500 magyart magába foglaló Buckeye Roadon 
levő Szent Erzsébet római katolikus templomban, amely az első, 
magyarok által épített római katolikus templom egész Amerikában. 
1892-ben építették és a 100. évfordulóra – 1992-ben – hihetetlen 
áldozatok árán teljesen újjáépítették, hiszen az egykor szinte szűknek 
bizonyuló templomban ma már csak lézengenek a hívek, mivel a 
magyarok túlnyomó része elszéledt a szélrózsa minden külvárosába és 
igen nagy kérdés volt, vajon sikerül-e visszahozni és összehozni őket 
erre a rendkívüli alkalomra. Ezeréves magyar évfordulónk nem lesz 
többé a mi életünkben.  

A koncertet a 98 éve fennálló – ma is magyar nyelvű – Egyesült 
Magyar Egyletek szervezték hosszú időt igénybe vevő munkával. 
Ezúton köszönöm meg ismét minden tagegyesületnek a lelkes segít-
séget, mert a koncert napján több, mint 30 önkéntes sürgött-forgott, 
gondolt minden  apró kis részletre. Az összetartásnak, összefogásnak 
olyan példája volt ez, amelyet hosszú vezető szereplésem alatt nem 
sokszor tapasztaltam. A történelmi – 65 éves, Amerika egyetlen női 60 
plus tagú női szimfonikus zenekara Robert  L. Cronquist vezényletével 
remekelt a szebbenél szebb magyar szerzők műveinek a tolmácso-
lásával. A 45 tagból álló Cleveland Choral Arts Society megtanulta 
Lisz Ferenc „Ünnepi dal”-át – magyarul és a jól ismert amerikai 
szoprán: Amanda Joyce Abbott is magyarul énekelte „Emese” áriáját 
Németh György clevelandi zeneszerző „Vérszerződés című, 2 
felvonásos operájából – amelynek ez volt a premier-je – a közönség 
hatalmas elismerő tapsa mellett. A koncert egyik fénypontja Amanda 
Schubert „Ave Máriá”-jának az előadása volt.  

Nagy János – Európa-szerte ismert magyarországi tenor első 
amerikai fellépése volt Clevelandben. Hatalmas, hősi tenorja betöltötte 
a színes ólomüveg ablakokon át napfénnyel telt, csillogó templomot 
„Rákóczi megtérésé-“vel, a „Vérszerződésből”, „Árpád belépőjéig” és 
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Erkel Ferenc „Bánk bán”-jából a „Haszám, hazám” eléneklése alatt, 
Bánk kosztümjében, lénye valójában Bánkká változott. Óriási taps 
orkán követte szereplését. Szem nem maradt szárazon...  Nagy János 
boldogan ismételt – bár meghűléssel küszködött. 

Úgy érzem, ezt a rendkívüli élményt meg kell osztanom veletek, 
hogy akik mint más városokból, más országokból jöttetek erre a 
Magyar Kongresszusra, részesei lehessetek a templomot betöltő több, 
mint 900 vendég lelkesedésének. Csak annyit mondhatok, megérte a 
sokszor emberfeletti munkát, amivel a lebonyolítás járt és ha meg 
kellene ismételni, újra boldogan vállalnám, hiszen én voltam, aki 2 
évvel ezelőtt kezdeményezte. Külön jelentőséggel bírt, hogy dr. Paskay 
László, Magyarország bíborosa is eljött közénk, s megjelentek – 
ökumenikusan – a clevelandi egyházak vezetői is. A sok gratuláló 
levélből a kórus vezetőjének egy mondata fogott meg különösen: 
„Rendkívüli, felemelő érzés volt nekünk – akiknek nincs semmi magyar 
kötődésünk – bepillantást nyerni egy olyan kiváló, büszke népnek a 
lelkivilágába, amely természetesnek veszi, hogy ezeréves kultúra és 
hagyomány áll mögötte. Milyen büszke lehet a fiatalság, hogy ilyen 
páratlanul tehetséges népnek a leszámazottja! Tudat alatt érezzük, 
hogy mennyi harc, mennyi szenvedés, mennyi öröm kovácsolta össze a 
magyar népet olyanná, amilyen lett. Valójában fel tudjuk-e fogni, amit 
a levél írója érzett?  

Ezer év alatt sok győzelmet arattak elődeink, de még több súlyos 
vereséget szenvedtek, több esetben csak egy maroknyi nép maradt, de a 
magyarság mégis mindig újra feltámadt!! 

Örömmel vennénk, ha több pozitív eredményt ünnepelnénk. Hogy 
csak egy példát említsek: a nándorfehérvári győzelmet, amelynek az 
lett az eredménye: III. Kalixtusz pápa elrendelte, hogy az egész világon 
délben szólaljanak meg a harangok, hirdetve 1456 óta a magyarok 
győzelmét a törökök felett. Ki tudja, ki emlékszik a fiatalok közül ma 
erre, ki büszke rá?  

Ha meggondoljuk, kinek köszönhetjük, hogy megértük az ezer 
esztendőt? Lehetetlen még elképzelni is azt a rengeteg könnyet, 
szenvedést, örömet, győzelmet, amely történelmünk folyamán érte 
országunkat. – S mindezt a magyar katonák bátorságának, hősies 
ellenálllásának, örök pozitív gondolkodásának köszönhetjük, mert 
nélkülük nem lett volna ezer év s az ő hősies kitartásuk nélkül mindig 
leselkedő ellenségeink már régen felfalták volna hazánkat! 

A tatár, a török, az osztrák és az orosz megpróbált mindent, hogy 
elpusztítsa országunkat. De ha jól megfigyeljük, mindenki, aki 
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Magyarországot szándékozta elpusztítani, maga pusztult el s a magyar 
nép újra talpra állt.  

Aki otthon volt 1956-ban, kapott egy kis izelítőt, hogy mire képes 
a magyar. 4.000 tankot, 140.000 állig felfegyverzett katonát hozott az 
orosz 1956. november 4-én, hogy egy fegyvertelen, gyermekekből álló 
„hadsereget” le tudjon győzni! És a kommunizmus fellegvárát, a 
dédelgetett Csepelt a kommunista munkások védték 6 napig a 
visszanyomuló orosz hadsereg ellen és a tankok 80%-át 
megsemmisítették. Az orosz hadsereg benyomult ugyan a Kilián 
laktanyába és Csepelre, de egyik sem adta meg magát, hanem 
egyszerűen eltűntek, vagy mind meghaltak. Győzelem volt ez az 
oroszoknak?  

Érdemes egy pillanatra megállni és visszagondolni a magyar nép, a 
magyar katona hősies helytállására a szörnyű háborúk alatt, amikor pl. 
gyalog indultak haza a Don mellől meleg ruha, csizma és meleg  
kesztyű nélkül, életükkel fedezve a többi visszavonulását a – 40 fokos 
hidegben, elhullt, megfagyott bajtársaikról levéve az ismertető 
nyakláncot – gondolva, hogy családjaiknak hazaviszik – , de később 
választaniuk kellett, hogy ők is meghalnak a nyakláncokkal együtt, 
vagy ott kel hagyniuk. Hősiesen állták a megvetést, a büntetést, a 
kipellengérezést, mert kötelességüket teljesítették, az elítélést a II. 
világháború után, a Nyugat árulását, népünk cserbenhagyását – 
ígéreteik ellenére. Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó és 
családja is áldozata lett a Nyugat közömbösségének, ők is ugyanúgy 
szenvedtek, mint a többi sok ezer magyar – Németországban. Nem 
igaz, hogy nem volt élelem, nem igaz, hogy nem volt ruha:  ez mind 
„kikalkulált büntetés” volt a magyar nép ellen. Kormányzónknak egy  
vadászöltönye volt évekig, amiben letartóztatták. A pápa küldött neki 
két öltönyre való szövetet, amit egy magyar szabó ingyen megcsinált 
neki. És az egész család szó nélkül, az igazi katona mély meggyő-
ződésével, acélos jellemével élte végig azokat a rettenetes éveket sok 
ezer más bajtársával, honfitársával együtt. Még a vészbíróság sem tudta 
elítélni... Szerintem ő jelképe volt a magyar túlélésnek, hiszen csodát 
kellett művelnie, hogy egy teljesen végpusztulásra ítélt országot vissza 
tudott hozni és 1938-ban az Eucharisztikus Kongresszuson már egy 
aránylag békében, jólétben élő Magyarország ünnepelhette Pacelli 
bíboros – a későbbi XII. Pius pápa – magyarországi látogatását. 

Ezért tölt el kivételes büszkeséggel, hogy a Szent László Rend 
lovagja lehetek és nemcsak mint vitézi özvegy, hanem a magam jogán 
is a Vitézi Rend nemzetvédelmi tagozatának tagjaként képviselhetem 
mind a két rendet. 
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Ahogy az elején említettem, Szent István királyunk után Szent 
László király volt az, akinek útmutatása és hősies, soha meg nem 
alkuvó bátorsága, igazi keresztény mivolta adta az erőt a későbbi 
nemzedékeknek, hogy országunkat védjék, segítsék haláluk után is 
útmutatásukkal és példájukkal. 

Örömmel olvasom és 1994-ben magam is tapasztaltam, hogy 
hazánkban milyen nagy számban jönnek elő azok a vitézek és 
leszármazottaik, akik nagyapjuk, édesapjuk után kérik a Vitézi Rendbe 
való felvételüket.  

Remélem, hogy hamarosan elérkezik az a nap is, amikor a hős, 
sokat szenvedett magyar katona, és magyar csendőr is megkapja a 
nekik járó tiszteletet a kormány és a világ részéről, amit a magyar nép 
sohasem vont meg tőlük! 

 
Dr. Palasicsné Kapossy Kati előadását  mondja  (Somogyi Lél) 

 

FIATALOK AZ EMIGRÁCIÓBAN 
        A tavalyi Magyar Kongresszus irodalmi és művészestjének 
közönsége meglepetten kapta fel a fejét, amikor a pódiumról egy 
jókiállású magas fiatalember ékes magyarsággal a „Nemzeti dal” első 
két sorát idézte – Talpra magyar, hí a haza. Itt az idő, most vagy soha! 
– majd így folytatta:  

„Hölgyeim és Uraim! Hányszor hallottuk már ezeket a tettre 
késztető szavakat és bizonyára önök számára, akik Magyarországon 
születtek, külön jelentősége van Petőfi sorainak. De én már itt 
születtem, hazám Amerika és a szálak, amelyek Magyarországhoz 
kötnek, már nem olyan erősek”. 
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Nádas János I, a „Nádas unoka”, ahogy mindenki ismeri őt, 
ezután azzal folytatta, hogy elmondta: egészen addig, amíg nem járt 
Magyarországon és a Nemzeti Múzeum lépcsőin állva cserkésztársaival 
el nem szavalta Petőfi sorait, maga is így gondolta. Azután a Cserkész 
Szövetség segítségével résztvehetett egy magyarországi körúton és 
megvilágosodott előtte: élni, tapasztalni és megismerni kell ahhoz, 
hogy az emberben kialakuljon egy hovatartozási érzés. 

A fiatalember elmondta, hogy egy névtelen adakozó jóvoltából 
lehetővé vált, hogy külföldi magyar cserkész örsvezetők megismerjék 
Magyarországot. Huszonhatan voltak a csoportban Amerikából, 
Kanadából és Brazíliából. Tarján Tibor népművész kalauzolásával 
Budapesten megnézték a Parlamentet, a Halászbástyát, jártak a Várban, 
majd Magyarország déli határánál, a Dráva mellett. Azonkívül Pécsett, 
Visegrádon, Egerben, és persze fürödtek a Balatonban is. 

„De ezeket önök mind ismerik – folytatta az előadó –, így inkább 
azokat az élményeket osztom meg önökkel, amelyek Magyarországot a 
szívünkbe varázsolták. Budapesten akadályversenyt rendeztek 
részünkre. Térképet nyomtak a kezünkbe és egy kijelölt helyen vártak 
bennünket. Útközben találkoztunk Kossuth Lajossal, Szécsényivel, a 
Hősök terén a millennium nagyjaival és a Corvin közben az orosz 
tankokkal. Eközben felfedeztük Budapestet. A Balatonnál szép nyár 
fogadott bennünket. Meleg volt a víz és sok hattyút láttunk. 
Gyönyörködtünk a Tihanyi Apátság fehér falaiban és megmásztuk a 
Badacsonyt. Kaposvárnál találkoztunk Kassai Lajossal, aki épített egy 
jurta falut a honfoglaló magyarok korából. Az egyik jurtába mi is 
bementünk és kértük, meséljen nekünk őseink életmódjáról”. 

Megható volt hallani, ahogy Nádas János I. Vörösmartyt idézte,  
majd hozzáfűzte Sütő András gondolatát: Egy nép határait nemcsak a 
sorompók jelzik, hanem elsősorban az a vérpiros vonal, amely 
szívkamrától szívkamráig ér és húzódik az óceánok felett.  

„Fontosnak tartom, hogy mi, külföldön született magyarok is úgy 
érezzük: Magyarország a hazánk”! – fejezte be beszédét a fiatal Nádas 
János. 

A Kongresszus résztvevői számára nagy örömet jelentett hallani 
ezt a tartalmas előadást, egy amerikai magyar fiatal vallomását a 
Hazáról. Istennek hála, Nádas János  nincs egyedül: többen vannak 
magyar cserkészek, akik rendszeresen összejönnek, magyar népdalokat 
énekelnek, magyar népi táncokat tanulnak és ha tehetik, 
hazalátogatnak, hogy ápolják a kapcsolatokat szüleik hazájával, 
amelyekhez őket is szoros érzelmi szálak fűznek. (S.Gy.) 
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A  MAGYAR  NYELV 
         Sir John Browning (1792-1872) neves angol nyelvész és 
államférfi, sok nyelvet beszélt, többek között magyarul is.  

Sok magyar költeményt fordított angolra, s egy irodalmi 
szöveggyűjteményt is kiadott. Könyvének előszavában a következőket 
írja: 

„A magyar nyelv messze áll magában. Egész sajátos módon 
fejlődött és szerkezete olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb 
most élő európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, 
következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben észszerűség és 
számtan van, sőt hajlékonyságával és alakíthatóságával erős a 
hangzatokban. Az angol ember legyen büszke arra, hogy nyelve az 
emberi történelem korszakait tünteti fel. Ki lehet mutatni az eredetét, 
kivehetők, szétválaszthatók benne az idegen rétegek, amelyek a 
különböző népekkel való érintkezés során rávakolódtak.  

Ezzel szemben a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, 
melyen az idő viharai karcolást sem ejtenek. Nem az idők változásától 
függő naptár. Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem üzletel –, nem ad 
és nem vesz senkitől! Ez a nyelv a nemzeti felsőbbrendűségnek, szellemi 
függetlenségnek legrégibb, leg-dicsőbb műemléke...  

– Amit a tudósok nem tudnak megfejteni, azt mellőzik. A 
nyelvészetben éppúgy, mint a régészetben. A régi egyiptomi 
templomok egyetlen kőből készült padozatát sem tudják 
megmagyarázni. Senki nem tudja, honnan jött, melyik hegyből vágták 
ki a csodálatos tömeget. Miként szállították oda, miként emelték fel a 
templomok tetejéig... 

A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény, 
sokkal csodálatosabb! Aki ezt megfejti, az az isteni titkot boncolgatja; 
valójában annak is az első tételét: 

Kezdetben vala az Ige, és az Ige az Istennél vala, és Isten vala az 
Ige”. 
Sir John Browning 100 nyelven beszélt és 200 nyelven olvasott. Többek között Petőfi 
verseket is fordított. 

A magyart – a legrégibb élő írott nyelvet, amelynek őshazája a Kárpát-medence Közép-
Európában és nemzeti nyelve Magyarországnak – világszerte 25 milliónyian beszélik. 
Páratlanul szép fővárosát – Budapestet – 2.5 millió magyar népesíti. 
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Wright State University (Dayton, Ohio):  

MAGYAR  SZÁRMAZÁSÚAK  ÖSZTÖNDÍJA 
MÁSODIK ÉVI  BESZÁMOLÓ 

Ma két éve alapítottam a Magyar Ösztöndíj Alap-ot a Wright State 
University-n és ebben a rövid beszámolóban szeretném mindenkivel 
tudatni, hogy eddig több, mint 41.000 dollárt sikerült gyűjtenem 
magyar és amerikai adakozóktól. Ezenkívül családom is felajánlott 
20.000 dollárt.  

A pénzt az egyetem befektette, és még egy évre meghosszabbította 
a pénzgyűjtési akciómat, mialatt ingyenes postázási és irodai segítséget 
kapok. 

Nagyon kérem azokat a magyarokat, akik ezt a levelet megkapják, 
egyénileg, vagy szervezetileg támogassák alapunkat. Az adományok az 
adóból levonhatók, és az egyetemi alapítvány mindenkinek elismer-
vényt küld. Eddig több, mint ötven érdeklődő diákkal tartom a 
kapcsolatot, és ha pénzbeli segélyt még nem is lehet kiutalni ebből az 
alapból, több diákot sikerült segítenem úgy, hogy alapítványokhoz 
irányítottam őket.  

Néhány barátom segítségével egy Erdélyből való lánynak teljes 
ösztöndíjat sikerült biztosítanunk. Bíró Zsuzsa most másodéves tanuló 
a református tanítóképzőben Nagykőrösön, ahol valaha Arany János is 
tanított. Zsuzsa volt az egyetlen diák, aki sem-miképpen nem akart 
amerikai egyetemre járni, és amikor végez, visszamegy Erdélybe 
tanítani. Sajnos, az itteni ösztöndíjalap nem segíthet neki. Éppen ezért 
kellene egy nem egyetemhez kötött ösztöndíjalap, ami még nem létezik 
magyaroknak itt Amerikában. 

Kérek mindenkit a csekket a következő névre kiállítani, és   
elküldeni. 

                           Hungarian Scholarship Fund 
                      Wright State University Foundation 
                          3640 Colonel Glenn Highway, 
                         Dayton, Ohio 45435-0001, USA 

Akit ösztöndíjunk vagy az egyetem érdekel, forduljon hozzám: dr. 
Bognár Béla, (cím a fenti) tel.: 937-775-2585 (iroda), 937-857.9704 
(otthon). Fax: 937-775-4228. E-mail: bela.bognar@wright.edu 

Hálás köszönetemet fejezem ki mondazoknak, akik a jövő 
nemzedéket segítik és támogatják a magyar ösztöndíjalapot. 
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Sisa István: 
ORSZÁGPROPAGANDA 

MAGYAR MÓDRA 
Aki a címben szatírát sejt, részben igaza van, mert írásom utolsó 

részéből ilyesmi tényleg kiolvasható. Előadásom lényegében össze-
hasonlító elemzés arról, mit tett a külföldi magyarság nemzetünk 
jóhírének terjesztésében, összehasonlítva a mindenkori magyar 
kormányok hozzáállásával az elmúlt évtizedekben. Miután hovatovább 
én lennék az emigrációs propaganda 50 éves múltra visszatekintő 
„rangidős” pionírja, saját tapasztalataim akkortájt még bizalmas jellegű 
részletezése szükséges az események leírásában. 

Már az emigráció kezdetén mint több nyelvet bíró huszonéves, 
ambiciózus fiatalember, ráébredtem arra, hogy jobb sorsra érdemes 
nemzetünkkel mennyire elbánt Trianonban egy addig ismeretlen, 
ármányos propaganda. Ugyanakkor megdöbbenve észleltem, hogy az 
USA politikai és anyagi támogatását is bíró Magyar Nemzeti 
Bizottmány képtelen kihasználni az emigráció szellemi erejét egy 
általam „Láthatatlan Front”-nak jellemzett magyarellenes hírverés 
ellensúlyozására. Az 1950 novemberében indított “Tájékoztató 
Szemle” című kőnyomatosomban így írtam erről: 

“Intelligenciánk színe-javának jórésze él itt kinn, megannyi lehető 
követe a magyar nemzetnek, akiket be lehetne kapcsolni egy, a 
magyarság jó hírét szolgáló tervszerű küzdelembe. Hogy ilyesmire 
eddig nem került sor, az a “hivatalos felelősök” hozzá nem értésének, 
felelőtlenségének tudható be”. 

Milyen keserű fintora a sorsnak, hogy ezek a sorok 50 év után is 
magyar hivatalos körök fejére is olvashatók – visszamenőleges 
hatállyal! 

Az Innsbruckban megjelenő „Tájékoztató Szemle” unikumszerű 
kiadvány volt és kifejezetten a szomszéd országok emigrációinak 
figyelésére irányult. Számozott alapon, mindössze 200 példányban 
jelent meg, s kizárólag a magyar emigrációs vezetők és diplomaták 
tájékoztatására szolgált. Megrendelni nem lehetett. Hírszolgálata 
biztosítását egy de facto „Intelligence Service” kiépítése előzte meg a 
népi német, csehszlovák, szlovák, horvát, szerb és román vonal felé. Az 
idő tájt Innsbruck volt a magyar emigráció szellemi központja. Ott 
alakult meg az MHBK Zákó András vezetésével, majd a Magyar 
Társaság, amelyet dr. Nádas János azután Clevelandba telepített át. Ott 
adtak egymásnak találkozót a magyar kisebbségek vezetői, mint gróf 
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Teleki Béla az erdélyi magyarság, Nagy Iván a délvidéki magyarság 
ügyeinek szószólója, odaáradtak a hírek a felvidéki magyarságról gróf 
Révay István jóvoltából. Ez utóbbinak legkiválóbb egyéniségével, dr. 
Taubinger-Mailáth Istvánnal is ott ismerkedtem meg, vele szoros 
barátságot kötve. Ez később kibővült ft. Hites Kristóffal és dr. Chászár 
Edével mintegy „láthatatlan quartetté”, amely évtizedeken át működött 
nemzetpolitikai céljaink s az emigrációs propaganda szolgálatában. – 
Már a legelején dr. Taubinger István Capt. T. I. Némo álnéven írt egy 
szemfelnyitó kis kötetet „Ime a csehszlovakizmus!” címmel, amely 
kiskátéja lett ennek a témának. 

Bécsben is sikerült beszerveznünk egy ny. osztrák őrnagyot, 
Lothar Semper-t, aki még a Ku.K. hadseregnél szolgált Zágrábban.  Ő a 
délszláv emigrációról gyűjtött híreket. Egy magyarbarát szlovák 
ezredes is akadt, Joseph Parcan, aki a cseh és szlovák vonalat figyelte 
a Tájékoztató Szemle számára. Az anyag magyar és német nyelvre 
fordítva futott be. 

Külünös figyelmet fordítottunk a Kárpát-medencéből kiüldözött 
németek és a szudétanémetek sorsára. Az előbbiekről írt „A népi német 
kérdés illúziók nélkül” című cikkemet németre is lefordították s arról 
több, mint egy évig folyt a vita népi német sajtóban és bajorországi 
rádióállomásokon. A szudéta-németek viszont szoros „szövet-
ségeseknek” bizonyultak a csehszlovák vonal figyelésére, – rendszeres 
muníciót szolgáltatva hírszolgálatunknak.  Kiadványomat Münchenben 
annyira megbecsülték, hogy az USA-ba történt kivándorlásom előtt, 
1951 őszén, dr. Walter Bedher, a „Sudetendeutscher Rat” vezetője 
összehívta a Kárpát-medencéből kiüldözött népi németek vezetőit 
búcsúztatásomra. Vele pár évvel ezelőtt még levelet váltottam, de az 
előbbiekben említett többi szereplő, dr. Chászár Ede kivételével, örök 
álmát alussza valahol a világon. 

Újrakezdés Amerikában... 
Az újrakezdés csak exisztenciális vonalon történt részemről. 

Emigrációs téren folytatódott az Európában megkezdett munka egy 
angol nyelvű kiadásra történt átállás révén. Kihasználva az ott meg-
szervezett hírszolgálatot, megindítottam az “Exiled Europe Review” 
című folyóiratot “American Survey on Emigré Activities Today – and 
Problems of Liberated Europe Tomorrow” alcímmel. Ennek kimondott 
célja az egyetemes emigrációs érdekek szolgálata és helyzetük 
visszatükrözése volt, hátsó szándékkal azonban küzdelem “ahogy 
lehet” alapon a “Láthatatlan Front” propagandája ellen. Ebben nem 
voltam egyedül, mert a színfalak mögött Eckhardt Tibor, gróf Teleki 
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Béla, gróf Révay István, báró Bakách-Bessenyey György, majd révükön 
időnként Chorin Ferenc és Páthy László támogatását élveztem. 
Folyóiratom szerkesztése angolnak tűnő álnév alatt, szinte politikai 
bűvészmutatványt igényelt, mert abban igyekeztem Benes és Masaryk 
elveit követni. Masaryk “Svetova Revoluca” című könyvében előírta, 
hogy a “tájékoztatás hatásos művelését mindig függetlennek álcázott 
módon kell végezni”. E tanácsot követve az “Exiled Europe” intette a 
társemigrációkat a sorsközösség által rendelt szolidaritásra. Az első két 
szám bombasikernek bizonyult, mindenütt pozitív visszhangot keltve – 
kivéve a „Láthatatlan Front” látható bázisát Londonban. Akkoriban 
ugyanis még létezett egy emigráns csehszlovák sajtóiroda. Ez ”Free 
Czechoslovak Information (F.C.I.) névvel angolul látta el a nyugati 
médiát csehszlovák és román ízlésnek megfelelő híranyaggal. Azért 
mondom, hogy román, mert ugyanaz a szerkesztő, Joseph Josten 
egyúttal a „Free Romanian Press Agency” (F.R.P.) szerkesztője is volt 
azokban az években. Ez még igazi „kisántánt” szövetkezés volt a 
javából! Őt az első számban 4 oldalt betöltő „Mass Murders in World 
History” című tanulmány izgatta fel. Ebben a tízes, százezredes, sőt 
milliós számok mellett eltörpült 260 áldozattal Lidice áldozatainak 
száma. Ezt pedig 1942-ben a csehszlovák propagandának sikerült 
lángbetűkkel a világ köztudatába égetni. (Az FCI székhelye Londonban 
volt.) 

Joseph Josten felhördült Lidice „bagatelizálása” miatt, de azért is, 
mert a tömeggyilkosságok között szerepelt 250.000 szudétanémet 
likvidálása is a csehek által. Az F.C.I. 1955. máricus 23-i jelentésében 
„Exiled Europe Sponsored by Germans?” pángermán és szélsőséges 
szeparatista forrásokból szedte idézeteit”. Elítéli a Versailles-i 
békeszerződést is gyászolva az Osztrák-Magyar-Monarchia 
felszámolását. Joseph Josten rágalmazása visszafelé sült el, mert az 
Exiled Europe legközelebbi száma felsorolta az első számban használt 
összes idézetet, amelyek között csak egy volt német eredetű, a többiek 
között a „New York Times, Emerson, Albert Camus, Mózes a 
Bibliának Exodus részéből, Arnold Toynbee és Herder, „a 
pánszlávizmus atyja” szerepelt. Az Idézetek után olvasható volt Joseph 
Josten bocsánatkérő levele, amelyet a neki előzetesen elküldött 
idézetgyűjtemény váltott ki. “We wish you well, unreservedly, with 
your new publication,” kezdődött levelének utolsó bekezdése. – 
Sikerült vele lenyeletni a békát. 

Még nagyobb feltűnést keltett az “Exiled Europe” 1955 áprilisi 
számában 7 teljes oldalon leközölt. “Exile Panorama”, amely részletes 
jellemzést adott a Közép-kelet-európai emigrációkról frappáns 
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adatokkal gazdagított, tüneményes tájékozottságot tükrözve. Ez 
valóságos izgalomba hozta az érintetteket, beleértve a magyarokat is. A 
beérkezett visszhangról apró betűkkel leközölt háromoldalas ismertetés 
csak töredéke volt a kommentároknak. De helyhiány miatt itt 
töredékeket sem mutathatok be. Kiadványom hátterét még a magyarok 
sem sejtették az idő tájt. 

Mindazonáltal új átváltásra került megint sor. Túlhaladva az exile 
jelleget, az idők parancsára megalapítottam a „Free World Review” 
című negyedévi folyóiratot. Amerikai követelményekhez igazodva 
sikerült egy „Free World Forum” nevű intézményt létrehozni, 
amelynek égisze alatt került forgalomba az új kiadvány. Itt már 
használtam saját nevemet, mint megbízott főszerkesztő. Ennek a 
Forumnak egy USA tengernagy volt az elnöke, az igazgatóság 16 tagja 
közül csak három magyar. Köztük dr. Száz Zoltán akkor bontogatta 
szárnyait, mint tehetséges lobbyzó, aki sokat tett a FWR kiefejlesz-
téséért.  Ez a kiadvány már a hidegháború szülöttje volt. 

Itt meg kell emlékeznem egy kiadványomról független 
eseményről, amely a magyar emigráció leglátványosabb propaganda 
bravúrjaként vonult be az amerikai magyarság krónikájába. Ez 1956. 
november 18-án zajlott le, tiltakozásul a forradalom letiprása ellen. 
Ezen a napon egy vakmerő kis magyar csoport felküzdötte magát a 
New York-i Szabadságszobor legtetején égremutató fáklyához, kitűzve 
ott az amerikai és magyar lobogót. Az egész akciót lefilmezték és 
aznap este a televízió, rádió, másnap a sajtó és hírszolgálati irodák 
elsőoldalas szenzációként röpítették világgá az esemény hírét. 
Mindehhez nekem is volt közöm és nem is kevés, mert az ötlet a 
lakásomon született meg „3 István összeesküvéseként”, hogy egy héten 
belül megvalósuljon. Jómagam utána a hírszórást kezdtem el, 
kihasználva állandó állásom előnyét. A résztvevők kiléte és az esemény 
belső leírása hosszú éveken át titokban maradt. Nevek nélkül a story 
1992-ben angolul megjelent “America’s Amazing Hungarians” című 
kézikönyvemben „Lady Liberty’s Finest Hour” címmel. 

A sors úgy adta, hogy a „Free World Review”-re való átállás is 
1956-ban történt; ennek őszi száma már méltatta forradalmunkat, a 
következő öt évben minden szám jobb volt, mint az előző s egy, az 
akkoriban megjelent kiértékelés a F.W.R.-t az USA-ban megjelent 
fontosabb külpolitikai szemlék közé sorolta. Szemlémre meg 1958-ban 
felfigyelt Amerika egyik legnevesebb kolumnistája, Fulton Lewis, Jr., 
hívta fel a figyelmet, annak egy teljes cikket szentelve, miután 
lakásomon is meginterjúvolt.  
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Minden elmúlik egyszer... 
Minden végére ér. Ez volt a sorsa váratlanul a „Free World 

Review”-nak is. Mindazt, amit az USA-ban emigrációs vonalon 
elértem, „szabad időm” feláldozásával tudtam, mert egy hírközvetítő 
irodánál betöltött, teljes idejű állás mellett volt még egy kisebb 
nyomdai vállalkozásom is, ahol kiadványaim készültek. A „szabad 
időt” jórészt alvásidőből loptam el, ami végül megbosszúlta magát. 
Orvosi tanácsra fel kellett hagynom minden emigrációs és nyomdai 
tevékenységgel. 

Természetesen velem párhuzamosan mások is munkálkodtak 
„Hírünk a Világban” problémáján. Elsősorban  Csicsery Rónay István 
barátom Washingtonban, aki ugyanezzel a címmel szerkesztett egy 
negyedévi folyóiratot 1950 és 1964 között. Kiadására Illyés Gyulának 
még 1943-ban megjelent, azonos című tanulmánya késztette őt. A 
kiadvány számontartotta a magyarság külföldi eredményeit s idézeteket 
közölt bennünket érintő, sokszor felháborító kiadványokból. Ezekből 
ízelítőül itt álljon csak kettő: 

„A magyarok nemzeti mottója lehetne: Ne dolgozz holnap 
olyasmiért, amit ma kiszélhámoskodhatsz. Ez a magatartás mélyen 
begyökerezett a magyar nemzeti jellembe”. (Faragó László: „Strictly 
from Hungary”, NY 1962) 

„Az 1956-os forradalmat,... sok gyűlölt titkosrendőr meggyilkolása 
... a zsidók és kommunisták válogatás nélküli legyilkolása jellemezte”... 
(Frederic Schuman „Russia since 1917”, NY 1957) 

Míg a „Hírünk a Világban” inkább megfigyelő szerepét töltötte be, 
a „Free World Review” megszűnte után magyar vonalon Wass Albert 
jóvoltáából megindult egy „Hungarian Quarterly”, utódjaként a New 
York-i Magyar Bizottság által 1961-től kiadott hasonnevű orgánumnak. 
Ezek példányszáma és hatása mérsékelt volt. Nagyobb jelentőséggel 
bírtak külföldre szakadt akadémistáink angolnyelvű könyvei. Borbándy 
Gyula 1992-ben Budapesten megjelent 890 oldalas „Nyugati magyar 
irodalmi lexikon” című monumentális műve érzékelteti az emigráció 
szellemi kapacitását. Sajnos, a mindenkori magyar kormányok az 
elmúlt 50 esztendőben ezt kiaknázatlanul hagyták. Mint Borbándy 
megjegyzi: „A magyar tájékoztatás Nyugaton továbbra is magánosok 
munkája maradt”., 

E „magányosok” nagy számából magyar szemszögből kiválasz-
tani egy „halhatatlan 11”-et kockázatos, de mégis megkísérlem itt abc 
sorrendben: Borsody István, Chászár Ede, Gosztonyi Péter, Illyés 
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Elemér, Kazár Lajos, Kertész István, Király Béla, Ludányi András, 
Simon András, Várdy Béla és Wass Albert. 

Az együttest 12 személyre kiegészítve, feltétlenül megemlítendő 
Magyaródy Szabolcs egyedülálló tevékenysége jóhírünket szolgáló 
könyvterjesztés terén. Ez „szellemi ellentámadás” jegyében történik a 
„Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség” zászlója alatt. 
Tevékenysége angolnyelvű magyar történelmi tárgyú könyvek 
kiválasztása vagy íratása, nyomtatása, vásárlása és azok ingyenes 
terjesztése. Eddig mintegy 40 ezer kötetet küldtek – főleg amerikai 
könyvtárak, intézmények, történészek és diplomáciai képviseletek 
címére. Mindezt főleg magánúton, hihetetlen energiával összegyűjtött 
adományokból teremtett alap teszi lehetővé. Mi több, az Internetre is 
bekapcsolódtak s honlapjukon (www.hungary.com/corvinus) 1999-ig 
57 angolnyelvű könyv jelent meg. Első CD-ROM lemezük is megjelent 
5000 példányban. Az ügyintézést  egy Munkaközösség fizetés nélküli 
tagjai végzik hosszú évek óta. – Vitán felül ez az elmúlt 50 év 
legkiemelkedőbb „emigrációs” gyökerű teljesítménye. 

„A gróf, a gróf a vízbe full, meg kell őtet menteni!” 
Az előzőkben ismertetett külföldi magyar teljesítmények fényében, 

vessünk egy pillantást, hogyan bántak a magyarországi hivatalos 
szervek jóhírünk terjesztésével az elmúlt évtizedekben? Szatírával 
jellemezve, a fentebb idézett szólásmondás szellemében megragadva 
tesznek-vesznek mindmáig. Manapság „országimázs-javítás” a divatos 
szó. Ez nem is egészen új „fogalom”. Még 1982 októberében Kádárék 
áldásával az Indiana Egyetem magyar tanszéke szervez szimpóziumot 
“The Image of Hungarians in the USA” címmel Ránki György és Sinor 
Dénes védnökségével. Ez a nyolc előadás hangzott el s arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy nem lehetnek illúzióink, mert még sokat kell 
tennünk azért, hogy a régi előítéletek megváltozzanak. Egy kiragadott 
mondat az elhangzott előadásokból: „1956 ‘varázsa’ a magyar körökön 
kívül eltűnt. Ennek évfordulója a média számára ‘nem híranyag’”. 
Mondani sem kell, hogy ennek a konferenciának csak az emléke maradt 
meg (papírjaim között), és semmiféle akciót nem vont maga után. 

1992 októberében az Antall-kormány idején egy cifra nevű “Pro 
Communitate Foundation for Information on Hungary” alakult meg a 
külügyminisztérium kebelében. Azzal a céllal, hogy „minden 
rendelkezésére álló eszközzel javítsa “the image of Hungary and 
Hungarians in the world.” Aniot Judith vezetése alatt egy 5 pontból 
álló, összesen 10 soros programmal mutatkozott be ez az Alapítvány, 
hogy azután nyomtalanul eltűnjék a süllyesztőben. 
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Ugyanez vonatkozott az Antall-kormányzat idején 1993. október 
15-16-án lezajlott „Magyarország a Nyugat köztudatában” című 
Munkaműhely a külügy rendezésében. Ezekkel a neves előadókkal 
tucatnyi előadás hangzott el, kezdve Jeszenszky Géza külügyminisz-
terrel „Változó Magyarország, Változó Tükörkép” címmel. Ezt követte 
Herman János/Szentmihályi Szabó Péter “Mit tesz a Külügyminisz-
térium a hiteles tájékoztatásért?” címmel. A Munkaműhelybe néhány 
külföldön élő magyar szakembert is meghívtak, közöttük Ludányi 
András és Chászár Ede egyetemi tanárokat s azon a Budapestre 
költözött Csicsery Rónay István is szerepelt. Arról, hogy a sok okos 
előadásban elhangzott javaslatokból mi lett megvalósítva, mindmáig 
nem tudni semmit. 

Erre a „Munkaműhely”-re azért volt gyors szükség, mert 1993 
nyarán került nyilvánosságra e sorok írója által összeállított „Magyar-
ország torz tükre a világban” című 40 oldalas adatgyűjtemény. Ennek 
adataitól megdöbbenve a parlament Külügyi Bizottsága Csapody 
Miklós kezdeményezésére többszáz példányban utánnyomta és 
terjesztette a „Torz tükröt”, komoly visszhangot keltve országszerte. 
Olyannyira, hogy a kiadvány hatása alatt az országgyűlés törvényt 
hozott  egy „Nemzeti Tájékoztató Hivatal” felállítására, kezdeti 190 
millió forintos költségvetéssel. – Ebben az évszázadban először történt 
meg, hogy egy külföldi magyar írása törvényhozásra késztette a magyar 
parlamentet! 

So far, so good, mondhatnánk angolul. De, ami utána következett, 
tragikomikus balfogások sorozata volt. A külföldi propagandához nem 
értő Antall József a külügynél Jeszenszky Géza és Katona Tamás riva-
lizálásának véget vetendő, az utóbbit nevezte ki a miniszterelnökség 
kebelében működő „Nemzeti Tájékozta Hivatal” vezetőjévé. Ha valaki 
okos ember, még nem jelenti azt, hogy szakértője is a nemzetközi 
propagandának. Ez volt az eset az új vezetővel is, akinek egy éven 
belül „sikerült” elherdálni a 190 milliós alapot, balul kiütött vállal-
kozásaival. Az első volt a hivatal parádés, négy idegen nyelven is 
megjelent „Magyarország: 4 év haladás” című kiadványa. Ez a párt-
semlegesség elvét sutbadobó, az Antall-kormány öndicséretét zengő 
nyomdatermék dilettáns módon megsértette a nemzetközi tájékoztatás 
elemi szabályait, azáltal is, hogy a miniszterelnökség égisze alatt jelent 
meg! Egyetlen eredménye csak általános felzúdulás volt az ellenzéki 
média körében – ezúttal megérdemelten. 

Kevésbé látványos, de annál nevetségesebb, vagy inkább szomorú 
volt a “Hungary – 1100 years” című, szintén a miniszterelnökség által 
„cégjegyzett” nyelvi és történelmi hibáktól hemzsegő kézikönyv. Ezt az 
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USA-ban  Sziklay Andor és Gereben István „a magyarság elleni 
merényletnek” bélyegezte az „Amerikai Magyar Népszava” hasábjain. 
Szerencsére további merényletekre nem került sor, mert az új 
kormányzat megszűntette ezt a tiszavirág életű intézményt.  

De még hátra volt az MDF-kormány végnapjaiban lezajlott 
tragikomédia epilógusa egy látványos post-festa keretében. 1994 máju-
sában ugyanis nagy felhajtással váratlanul létrejött egy „Magyar 
Nemzeti Tájékoztatási Alapítvány”. Ennek tb. kuratóriumába Boross 
Péter miniszterelnököt, Habsburg Ottót és egy sereg közéleti nagyságot 
jelöltek be. Az üv. kuratórium elnöke ezúttal is Katona Tamás lett. Fura 
– vagy inkább „magyar módra” – ez a díszes bemutatkozás egyúttal a 
hattyúdala is volt ennek az alakulásnak, amelyről azóta sem hallani 
semmit. 

De az „Országpropaganda – magyar módra” hivatalos 
hagyományait követve a Horn-kormány túl akart tenni elődjein is. 
1997. május 28 és 31 között költségeket nem kímélve összetoborzott 
egy gigantikus konferenciát „Magyarország – 2000 – Magyarország 
képe a nagyvilágban” címmel. Erre 149 külföldi és 142 hazai meghívott 
költségeit fedezték. A résztvevők felsorolása és a program teljes 9 
oldalt töltött ki. Horn Gyula és Glatz Ferenc MTA elnök nyitotta meg a 
konferenciát; mi több, az utolsó napon Göncz Árpád, Horn Gyula és az 
országgyűlés elnökének közös fogadása zajlott le pazar büfével a 
Parlament Kupola- és Vadásztermében. Arról, hogy milyen 
eredménnyel járt ez a magyar adófizetők terhére hárult rendezvény, 
nem szól a krónika... 

Napjainkban, két évvel a kormányváltás után a FIDESZ által 1999 
decemberében rendezett „Nemzetkép Konferencia”, ha fényében nem 
is, de arányaiban felülmúlta még Horn mesterék vállalkozásait is. Maga 
az előre kinyomott „Tájékoztató” 23 oldalra rugott, felsorolva többszáz 
hazai résztvevő névsorát egyes kormányhivatalok keretében. Külön 
oldalt foglalt el a meghívott külföldi diplomaták, köztük a francia, 
lengyel, horvát, szlovák, orosz, sőt még a cyprusi vendégek stb. 
névsora. – Mi közük van ezeknek a nemzetkép kialakításához? – tolul 
fel hozzáértők agyában a kérdés. Nemzetközi propagandában a „dobbal 
nem lehet verebet fogni” aranyszabálynak kellene érvényesülnie. 
Jómagam másokkal karöltve már számtalanszor kifejtettük írásban és 
szóban otthoni illetékeseknek, hogy – „a külföldi tájékoztatás ügyét 
nem ország-világ előtt kiteregetve, ankétok és kongresszusok keretében 
kellene megtárgyalni, amolyan „magyar módra”, mint az elmúlt 
évtizedekben történt”. Mikor tanulják meg végre – hogy a legjobb 
propaganda az, ami nem látszik annak?!       
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Az Orbán-kormány múlt év őszén egy eladdig példátlan összeget, 
4.5 milliárd forintot irányzott elő országpropagandára. Ezt egy elfajzott 
nevű „Országimázs Központ” lenne hivatva elvégezni. A nagy pénzen 
ülők elbizakodottságával eddig semmibe vették a külföldi magyar 
szakértők együttesen, írásban felajánlott ingyen és névtelen segítségét. 
Csakúgy, mint levitézlett elődeik tették. Ha már ránk nem hallgatnak, 
idézzék fel legalább a történelmünkben oly ritka „praktikás magyar”, 
Bethlen Gábor példáját egy róla írt Reményik versből: 

                              „Ő lett az új álorcás magyar, 
                               Ki váltogatott, száz álarc alatt 
                               Híven hordozta változatlanul 
                               Örök egy arcát, faját, Istenét”. 

A mai időkben is új „álorcás magyarok” kerestetnek. 
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IV. 
KIÁLLÍTÁSOK 

 
A XL. Magyar Kongresszus magyar emigrációs könyv-, képző-,  

iparművészeti és bélyegkiállítása a szálló 6. szintjén levő kiállítási 
teremben 2000. november 24-én, pénteken délután ½ 6 órakor nyílt 
meg. A kiállítások pénteken este és szombaton egész nap álltak a 
közönség rendelkezésére. A Magyar Kongresszus  tagjai és sokan 
mások is több  időt szakítottak a kiállítások megtekintésére. 

 
Dr. Nádas János, a Magyar Társaság elnöke a kiállítás megnyitásán  

(Somogyi Lél) 

Dr. Nádas Gyula megnyitó szavai után Panajoth Zoltánné László 
Márta, az Árpád Akadémia rendes tagja, külön-külön bemutatta a 
megjelent írókat, művészeket, lapszerkesztőket és kiadókat. 
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Igen magas színvonalúnak bizonyult a képző- és iparművészeti 
kiállítás anyaga. A műértő közönség a remekművek rendkívüli 
változatosságában gyönyörködhetett. 

A kiállítások nagyszámú látogatót vonzottak. 

 
Dr. Ludányiné Nádas Julianna  a kiállítás rendező helyettese, édesapjának segít 

(Somogyi Lél) 

 
Dr. Somogyiné Sarolta, balról menye Mariana és egy vendég hölgy a kiállítás után 

(Somogyi Lél) 
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Somogyi F. Lél, az Árpád Akadémia főtitkára, válogat a könyvek között 

(dr. Somogyi Ferencné) 

 

 
Három, egészen fiatal látogató kislány szép, díszes magyar himzésű blúzaikban  

(Somogyi Lél) 
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V. 
IRODALMI  ÉS  MŰVÉSZEST 

 
A XL. Magyar Kongresszus  irodalmi és művészestje 2000. 

november 24-én, pénteken este vette kezdetét. A zsúfolásig megtelt 
hatalmas terem közönségét dr. Palasics Jánosné Kapossy Kati (Solon, 
OH) műsorvezető, az Árpád Szövetség tagja és a clevelandi Magyar 
Egyletek elnöke, meleg szavakkal köszöntötte, majd bemutatta az 
egyes szereplőket. 

Elsőként Mózsi Ferenc (Chicago, IL) Kaslik Péter: „Ki gépen száll 
fölébe” című költeményével nyitotta meg a műsort és nagy sikert 
aratott. 

Főt. dr. Vitéz Ferenc püspök (Perth Amboy, NJ) „Tanévnyitás”, 
„Patak”, és  „Pataki emlék” című  novelláival  megérdemelt meleg 
tapsot kapott. 

Dr. Kálmán Szabolcsné Zsuzsanna (Cleveland, OH) zongora-
művész „Clarinet Concerto”, és Schubert „Szerenád”-ját adta elő. A 
klarinétos Vidács Mihály volt. Nagy elismerő tapsot kaptak. 

Ft. Mustos István, Sch. P. (Passaic. NJ) plébános, az Árpád 
Akadémia tagja, püspöki delegátus „Kalandozások a magyar iroda-
lomban” címmel – mint minden évben – komoly felkészültséget 
mutató, tanulságos irodalmi előadását a közönség nagy áhitattal 
hallgatta és nagy tapssal hálálta meg. 

Gegenheimer Anneliese 7. osztályos  tanuló, akit az amerikai elnök 
kitüntetett, a jövendő magyar reménysége, hegedűszoloista, 3 számot 
mutatott be: Concerto F. Seitz, Bartók Béla – 2 ének gyermekeknek s 
végül Friss Csárdás. Játéka nagy tetszést váltott ki, megérdemelt sikert 
aratott. (Relle Ferenc unokája) 

Lendvay Gabriella énekművész a „Hunyady László operából 
áriát”, és „Messze a nagy erdő” című dalt énekelte igaz művészettel.  
Dr. Kálmán Szabolcsné zongoraművész kísérte nagy hozzáértéssel. 

A zárszóban dr. Nádas Gyula, a Magyar Kongresszus főrendezője 
köszönetét fejezte ki a műsorvezetőnek s az est közreműködőinek  
magas színvonalú teljesítményeikért. Ugyancsak megköszönte a lelkes 
közönségnek igen nagy számban való részvételét. 
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A sikeres irodalmi és művészestet ismerkedő és koktélparti 
követte. 

* 
 

 
A Művészest szép közönsége. Középen Szabolcs Lászlóné, a Magyar Társaság 

ügyvezető elnöke (Soós József) 

 

 
Dr. Nádas Gyula és Ft. Mustos István előadása után az Irodalmi esten 

(Somogyi Lél) 
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Gegenheimer Anneliese, dr. Tápay Miklós unokája, ifjúságunk képviselője a Művészesten 

(Soós József) 

 

 
Mózsi Ferenc költő: Kaslik Péter „Ki gépen száll fölébe” című versét szavalja 

(Somogyi Lél) 
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Az Irodalmi és Művészest hallgbatóságának egy része.  (Soós József) 

 

Dr. Vitéz Ferenc (Perth Amboy, NJ):    

P A T A K 
Parányi cseppek őserővel törnek fel a mélyből, hogy megmutassák 

magukat a napsugárnak. Medrüket bele kell vésniök a haldokló élet 
kőkemény talajába, mert a föld nem akarja visszafogadni gyermekét... 
Feltörnek és tovább mennek, nem akarnak megállni, mert nem 
posvánnyá, tóvá, hanem tengerré akarnak lenni, mert ez volt az álom... 

Messziről jöttek, szennyesen, sárosan... Sárospatak..., de Isten 
szent szűrője nyomán megtisztulva mennek tovább, mert kristálytiszta, 
üdítő víz akarnak lenni, amelytől erőre kap a csüggedt, 
megvígasztalódik a szomorú és feltámad a halott... 

Patak. Szent vize halkan csörgedez a térben és időben, de aki egy 
kortyot iszik belőle, az örökkévalóságot éli... 

Zsongó habja messze sodródik, de nem apad ki, mert mindig 
jönnek az újak, elszakíthatatlan szent egybetartozással, és elsodorják, 
ami polyva, de aminek súlya van, beleépítik a mederbe... Mélye forró 
öleléssel tapad a földhöz, de tükre az Egekre néz fel... Eltévedt 
cseppjeit fölihatja a láp, de újjászületett énjéből ígéretes jövendő 
zászlaját tűzi a derülő égre az áldott napsugár... 

Megszentelt medrébe belegázolhat oktalan vad lába – zsongó habja 
ezt suttogja felé: mosd meg magad egészen. 
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Patak. Nem lehet megállítani, meggátolni, s ha mégis? Felfoko-
zódik az ereje és ledönti egyszer a gátat! 

Patak volt és patak marad, hogy életet vigyen a könnyező avarba, 
hogy ismét zöldeljen a jövendő, teremjen a dal, zsoltár és becsület... 

Befagyhat körülötte a határ, jégpáncéllá dermedhet rajta a felület, 
rabbá lehet saját bölcsőjében, látó szemét letakarhatja szemfedőjével, s 
élve temetheti el a kegyetlen halál – de ő a sírjában is él: csobog, 
csörgedez a mélyben.. s új, csodálatos kikeletről dalol a könnyel és 
vérrel öntözött, drága, ősi földnek... 

* 
T A N É V N Y I T Á S 

A nagy iskola vaskapuja, mint két ölelő kar tárult ki, hogy szívére 
ölelje a visszatérő nemzedéket. Mindig, de most különösen drága volt 
mindegyik, mert ezek most jöttek a nagy nyomorúságból, 

Vihar volt megint. A legszomorúbb „szüreti vakációra” mentek 
haza a diákok, s volt, aki tépetten, menekülve, fogságból tért vissza a 
drága Alma Materhez, s volt, akinek a rettenetes sajtó kipréselte vérét. 
Ott állt az iskola is ezer sebből vérezve, hogy ereje utolsó 
összeszedésével átadja szívét a maradéknak. Mintha érezte volna, hogy 
fiai után neki is meg kell halnia... 

A napsugár halványabban sütött, az élet lábújjhegyen járt a máskor 
hangos Patakon.  Az iskolakert fái szomorúan integettek az érkezőknek 
s észrevétlenül ejtettek egy-egy levelet a kert sarkában eltemetett orosz 
sírjára, mintha el akartak volna takarni mindent: Nem történt semmi... 
A fák alatt állt a nagy Fejedelem gondterhes arccal, vele szemben átlőtt 
torokkal a gránátot dobó hősi szobor. 

Az iskola előtt alig lézengett egynéhány diák. 
A nyitott ablakon át kihallatszott a „szervusz”, meg a „no, járd 

mög mendúr!” Belül az élet ugyanaz volt, mint régen. A kis szobák 
négy sarkában a vaságyakon terpeszkedtek a frissen tömött 
szalmazsákok. Az első érkezőnek az volt első dolga, hogy kiválassza a 
legmegfelelőbb sarkot. Rátette kabátját, kalapját, s a honfoglalás egy 
évre megtörtént. Most már csak egy-két mendúrt kellett keresni, aki 
segítsen a szalmazsák alhatóvá tételében, mert neki kellett vetkőzni, 
nekigyürkőzni, s vállig belenyúlni a szalmazsákba, és elegyengetni a 
szalmát. Azután jött a „taposás”. Az elegyengetett szalmazsákra lépett a 
mendőr és szakszerűen végigtaposta, hogy laposabb legyen. Nem volt 
boldogabb a mendúrnál, ha egy elismerő szót kapott a jól végzett 
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munkáért. Hátha még egy barackot is nyomtak a fejére ráadásul... Ez 
már a tiszteletes úr, vagy a nagyobb diákok barátságának a jele volt. 

A nyitott ablakon át az alkonyuló nap bágyadt sugara szűrődött be, 
s behallatszott a Konviktus vacsorára hívó csengője. Az összes csengő 
között ezt szerette legjobban a diáksereg. Aludni lehetett még egy pár 
percig, amíg nem jött a sorfelügyelő, órára is be lehetett még surranni, 
de nem a Konviktusba! Már gyülekezni kellett előtte, mert csak tíz 
percig volt nyitva az ajtó. 

Most jöttek csak, van még hazai, de mégis csak illik benézni a 
Konviktusba. Néhány már jön is vissza, mert már „megint” bab van 
vacsorára. A kenyér majdnem fekete és tapad, mint a csiriz. Még a 
kutya se enné meg, de megeszi később panasz nélkül mindenik. 

A mendúrok sorakoznak a tállal. Valamelyik ügyes akar lenni s 
megbotlik, elejti. Van aztán sírás, mert azt mondják, hogy meg kell 
fizetnie a mendikáció után. 

Vacsora után oszladozik a sereg. Van, aki az utcán ácsorog, más az 
iskolakertben sétál, a gárdába siet, vagy fölmegy a szállására. 

Az esti vonattal jönnek az utasok. Diákok is. Ki-ki maga cipeli a 
batyuját. Van, aki hátizsákot hoz, más kézitáskát, van, aki egyszerű 
zsákba csomagolta holmiját, mert sokáig kellett utazni a vonat tetején, 
vagy a vagonban, és az is zsúfolt volt. Amint Patak felé jöttek, meg is 
szólították az egyik diákot: “Van-e cérnája, bácsi?” Van, aki csomag 
nélkül érkezett meg, útközben elszedték tőle még a  könyveit is... 

Újhely felől, Halász felől jönnek a szekerek. Egyszerű falusi 
szekerek. Két sovány ló van beléjük fogva, vagy két komor járású ökör 
húzza őket. Tegnap még szántották a drága földet, hogy legyen jövőre 
is kenyér. Ma korán keltek, hogy eljuthassanak estére Patakra. Hosszú 
volt az út, nehéz, de jöttek, mert Patak volt a cél. Szinte ők is szerették 
volna látni már, annyit hallottak róla a nyáron szántás közben, vagy 
amikor a szekeret húzták. 

A szekéren láda, rajta szalmazsák. A szalmazsákon ijedt képű 
fiúcska kapaszkodik anyja szoknyájába. Nézi a házakat, a zsibongó 
kisdiákokat, meg a nagy iskolát. Sokat hallott már róla, már álmodott 
is, s most itt van szemtől szembe vele. Sok az ablaka, nagy a kapuja, 
hol nyeli, hol ontja a diákok seregét. Mi lesz vele itt? 

A szekér oldalán lámpa függ, mellette fejsze, mint századokkal 
ezelőtt. Sosem tudhatja az ember, nem lesz-e szüksége rá. 

Döcög, döcög a szekér. Elindítja a gyermeket egy fényes pályán. 
Pap, vagy tanító lesz belőle, otthon vagy egy nagy városban, és 
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mindenki büszke lesz az ő fiúkra. Milyen szép jövendő! Ezen 
gondolkodik az apa is, aki szótlanul hajtja a fogatot felelőssége teljes 
tudatában, míg az anya suttogva bíztatja fiát: “Osztán tanulj, hogy 
legyen belőled valami”. A kis kopasz fiúcska némán nagyokat bólogat 
rá. 

Jön a többi szekér is így. A lenyugvó nap bearanyozza  sugaraival 
az érkezőket, amint fordul a szekér, és eltűnik a drága iskola kapujában. 

Elmerengve, hulló könnyeken át nézem az érkezőket. Álom-e vagy 
valóság? A történet megismétlődik. Századokon át így jöttek Patakra, 
most megint. Mit hoz a jövő? Megmaradunk-e, vagy megint bujdosni 
kell és csak messziről sóhajthatunk Patak felé? Mit zárnak be előbb, a 
gimnáziumot, képzőt? A teológia önálló, a kerületé, ahhoz nem lehet 
hozzányúlni. Négyszáz éves! S ki hitte, hogy a teológia esik el előbb? 

A teológián esti áhitatra hív a csengő. A teológusokkal jönnek a 
bentlakó gimnazisták is. Soknak ott van az apja, anyja. Pap, tanító, 
vagy egyszerű falusi emberek és nénikék. A kis áhitatterem ajtajában 
ott áll az őszhajú igazgató úr a két új sorfelügyelővel. A kis terem 
megtelik és felcsendül a zsoltár: “Ha Te nem lettél volna mivelünk...” 
Míg az ifjak ajkán diadalmasan cseng az ének, a szülők alig tudnak 
elcsukló hangon egy-egy szótagot énekelni. Eszükbe jut ezek között a 
falak között elszállt ifjúságuk, a küzdelemben felőrlődött élet, és 
aggasztja a bizonytalan jövő. Mi lesz vele, tudja-e taníttatni fiát, lesz-e 
belőle valami? Csak a falusi nénikék ajka mozog. Hálát rebeg, hogy ide 
segítette Isten a fiát. Az apa az igehírdetőre szegzi tekintetét: az ő fiából 
is ilyen derék pap lesz, és jobban megbecsülik az emberek... Itt embert 
faragnak a fiából. Valamikor ő is ide készült, de hát minden másképpen 
lett. Ha ő már nem is, legalább a fia...! 

A szép tanítás után elmondja a jóságos tekintetű igazgató úr, hogy 
miként kell viselkedni, hogy „nem szabad futni a folyosón, mert ti nem 
vagytok lovak”. Hogy „nem szabad fütyülni, mert a fütty nem zene”, 
stb. és még, hogy: „fölkelésre szóló csengetés után a mendúrok 
csendesen keljenek fel, nehogy felköltsék a némely alvó teológus 
urakat” Azután ismét szól az ének, s előbb padonkint a mendúrok, 
azután a teológusok vonulnak ki. Az igazgató úr kezet szorít a régi 
ismerősökkel, volt tanítványaival, akik megállapítják, hogy most is úgy 
van minden, mint amikor őket hozták ide, és hogy a nagytiszteletű úr 
nem öregedett... Egy-egy nénike kéri, hogy csak vigyázzon a kisfiára, s 
előlegezett hálája jeléül alázatosan megcsókolja azt a kezet, amelyik 
embert formál a fiából... Az apa megkönnyebbülve lélegzik fel: Milyen 
lesz a fia Patakon? 
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Az idő tíz felé jár. A kis szobákban csendesül a társalgás, és el-
teszik a hazai maradványait. A tiszteletes úr és a szoba három lakója 
asztalhoz ül szoba áhítatra. A kis fiát behozó nénike is ott ül fia ágyán. 
Lehajtott fővel adnak hálát a Mindenhatónak, hogy megtartotta, és 
visszahozta őket ismét Patakra. Kérik: áldja meg a kis szoba lakóit, 
határon innen és túl élő szeretteiket, a fogságban sínylődő 
családtagokat, és hozza vissza őket... könyörüljön árva, elhagyott 
népén, és áldja meg az egész iskolát. 

Az ima után ki-ki megveti ágyát. Itt a deszka esik ki, amott valaki 
kefét húz ki a lepedője alól, s ujjongva hirdeti.: Nem sikerült! Egyik-
másik szobából még beszélgetés hallatszik, gólyák, vagy pecúrok 
ugratása: a tízkötetes tornakönyvről, a Nagyasszony Bibliájáról, vagy a 
„futás”-ról. 

Egymásután húnynak ki az ablakok. A kis pecúr félve mászik fel a 
duzzadt szalmazsákra, s a nagy dunna alól hallatszik csendes 
pityergése. A mendúr valami trükkön töri a fejét, a teológus lelke 
messze száll... Álmodik egy boldogabb világról, egy csöndes, szép 
parókiáról, meg arról a barnahajú lányról, ott túl a kéklő hegyeken... 
Történt az Úr 1945. esztendejében. 

* 
PATAKI  EMLÉK 

Kint jártam egyszer 
egy hideg őszön 
a Bodrogparton 
egyedül.  
Senkit sem láttam, 
este volt.  
A csillagok fénye reszketett. 
A magas égen, 
a kéklő égen 
merengve, némán bujdokolt 
a sápadt őszi hold, 
s köszöntötték a csillagok. 
 
Zúgott a szellő,  
s egy kicsi felhő 
fátyolt borított 
a sápadt holdra, 
s meglebbent árnya 
a csacska vizen. 

A mélyben alant 
mormolt a Bodrog. 
Loccsant a habja, 
s meglebbent rajta 
az alvó csónak, 
míg mély vizének 
ezüst tükrébe 
merengve nézett 
a kuruc fészek, 
a csonka vár... 
 
Alszik Patak, 
álmodik csöndben, 
a jobb időkről, 
boldog időkről... 
 
A túlsó parton 
elaggott fűzfák, 
mint síri árnyak, 
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összehajoltak, 
s fekete lábuk 
a vízbe mártva 
halkan regéltek, 
arról, hogy egykor 
szép volt az élet, 
mikor Zsuzsanna 
s György úr Patakja 
nagy hírben állott, 
amikor a vár 
és az oskola 
oly nagy s híres volt, 
hogy nagyobb soha... 
 
Hisszük – suttogták –,  
hogy egyszer szép lesz 
megint az élet 
Sárospatakon..., 
felvirul egyszer 
ismét a vadon;  
jön sok új pecur, 
mendur, nagy diák, 
víg prepák, 
sereg tógátus, 
sok-sok vén diák, 
akiket messze 
sodort a végzet, 
de kiknek szíve 
messze tájakon,  
fájón zokog – Patak –  
romlásodon... 
 

Hisszük, hogy eljön, 
eljön az idő, 
hoz még minekünk 
jó hírt a jövő! 
 
S míg a vén füzek 
ekként merengtek, 
fel-felsivított  
az őszi szél, 
s a dermedt ágak 
fájón zizegtek, 
száraz levelek 
búcsút rebegtek, 
s tépte, vitte, 
sodorta őket a szél... 
 
A Úr keze  
riadót játszott 
az Élet fáján, 
a korhadt füzek 
gyönge ágain, 
az ezüst nyárfák 
hulló levelén, 
s a jó Patak 
magasba síró tornyain 
dobogó szívem 
gyors ütemére... 
 
Sárospatak, 1941. október 18. 
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Panajoth Zoltánné László Márta (Cleveland, OH): 

NAPTÁR – 2001  
Ünnepeltük a kétezret -  
mintha csak tegnap lett volna -  
s előttünk az új esztendő, 
2001 új év napja. 
 
Új naptárok az új évre, 
sorra veszem mindegyiket. 
Egyszerűek, vagy díszesek, 
kiválasztom a legszebbet. 
 
Piros-fehér-zöldkeretes 
jól ismert kép fedőlapja. 
Honvédcímer, turulmadár, 
napsugaras Szent Korona. 
 
Első lapján felismerem 
a fekete gyászkeresztet 
- mintegy örök lánggal égve –  
Trianonra emlékeztet. 
 
Tovább nézve, lapozgatva, 
minden hónap emlékeztet: 
képeivel felidézi 
a gyászt és a dicsőséget... 
 
Minden hónap, 12 kép, 
mintegy a stációk száma. 
Tragédia és dicsőség, 
mint a „magyar kálvária”. 
 
Katonák a fényképeken, 
akik tán már nem is élnek. 
Bajtársakkal dicsőségben 
„Hadak Útján” menetelnek. 
 
Eszménykép a magyar múltból 
a Magyar Katona képe. 
Emlékeztet ez a naptár 
most és minden jövő évre. 
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„Becsülettel és hűséggel 
- harcolt, küzdött a végsőkig – 
Istennel és a Hazáért, 
mindhalálig... mindhalálig”. 
 

* 

 
Nt. dr. Vitéz Ferenc (Perth Amboy) püspök,  Nt. dr. Kálmán Szabolcs és 
nt. dr. Bernhardt Béla, a Szent Lásezló Rend amerikai törzsszéktartója 
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VI. 
DÍSZVACSORA 

ÉS A MAGYAR BÁL 
 

A  XL. Díszvacsora és az azt követő Magyar Bál a nagyszálló 
báltermében 2000. november 25-én, szombaton este kezdődött 

A tiszteletbeli díszvédnökök tisztét Bob Taft, Ohio állam 
kormányzója és George V. Voinovich, Ohio állam szenátora töltötte be. 

Díszvédnökök Ft. dr. Miklósházy Attila, S. J., a külföldi katolikus 
magyarok főpásztora, Főt. dr. Vitéz Ferenc püspök, Főt. dr. Dömötör 
Tibor püspök és Ft. Mustos István, Sch. P. voltak. 

Az amerikai és a magyar himnuszt a közönség – Buza Györgyné 
Ormai Ildikó (Bay Village, OH) énekművész és Peller Miklós 
(Westlake, OH) zongoraművész vezetésével - énekelte el.  

Dr. Nádas János, mint a Kongresszus főrendezője, szeretettel 
köszöntötte a megjelenteket és jóétvágyat kívánt a díszvacsorához. 

* 
Somogyi F. Lél, mint az Árpád Akadémia főtitkára, felkérte dr. 

Nádas Jánost, a Kongresszus vezetőjét, hogy ünnepélyesen adja át 
azokat az arany Árpád-érmeket, amelyeket a Magyar Kongrsszus 
Bírálóbizottsága odaítélt.    

  Arany Árpád-érmet nyert: 
 Benkő István p.e.: “A magyarság hivatása az elkövetkezendő 

években”. 
Dr. Fejér Pál okl. mérnök: “Energia a dinamikus geometriában”. 
Pattantyus Magdolna: “Pusztaszer”. 
Magyaródy Szabolcs: A magyarságért folytatott munkásságáért. 
Dr. Némethyné Kesserű Judith: Az amerikai magyarokért kifejtett 

munkásságáért. 
Rada Tibor: “A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és 

testvérintézeteket összefoglalt története 1830-1945-ig”. 
Cúth János: „Alapszerződés az ördöggel”. 
Noel Péter: „Egyetemisták az ostromgyűrűben”. 
Fáy István: „Székely regös”. 
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Somogyi Lél átnyújtja Szabolcs Lászlónénak a nagyon megérdemelt kitüntetését 

(dr. Somogyiné Sarolta) 

 

 
Somogyi Lél, dr. Nádas János és dr. Nádas Gyula az érmek  

kiosztása előtt  (dr. Nádasné Gabriella) 
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Dr. Nádas János, a Magyar Társaság elnöke, átnyújtja az 
arany-érmet Nádas Gyulának. Jobbról dr. Nádas Gyula, 

a Kongresszus főrendezője   (dr. Nádas Jánosné) 

 
A szombat esti díszvacsorán dr. Somogyi Ferencné és 

menye, Mariana  (Somogyi Lél) 

* 
A tudományos, irodalmi és művészeti Árpád-pályázaton kimagasló szellemi 

alkotásaikkal arany vagy ezüst Árpád-érmet nyertek részére a piros-fehér-zöld szalagokat 
az érmekre Szabolcs Lászlóné és Verzescu Eufrosina varrta meg.  A színes 
díszokleveleket Somogyi F. Lél készítette. Hálás köszönet nagy munkájukért. 

* 
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* 
Ezután Somogyi Lél a Magyar Kongresszus legmagasabb ki-

tüntetését - az Árpád Szövetség díszjelvényét a szalagon - az egyetemes 
magyarság és nemzeti emigráció érdekeinek és céljainak éveken 
keresztül önzetlen szolgálatai elismeréseképpen nyújtotta át. 

* 

 
Soós János, és asztaltársasága a díszvacsorán   (Soós József) 

 

 
Soós József (Baltimore, MD), az Amerikai Magyar Újság főszerkesztője, 

Vörösváry Istvánné (Etobicoke, Kanada), a Kanadai  Amarikai Magyarság szerkesztője 
és kiadója, ft. Mustos István, Sch.P. (Passaic, NJ), a külföldi magyar katolikusok 

püspükének  amerikai helyettese, plébános   (Soós János) 
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August Pust átnyujtja dr. Nádas Jánosnak Robert Taft kormányzó üdvösletét. 

(Dr. Nádasné Gabriella) 

 
dr.Somogyi Ferencné asztala a banketten   (Soós József) 

* 
Az ízletes díszvacsora után dr. Nádas János, a Magyar Társaság 

elnöke,  megköszönte a megjelenteknek a díszvacsorán való részvételt, 
majd kis szünet után megnyitotta a Magyar Bált. 

A clevelandi cserkészek “regös csoportja” magyar népi táncokat 
mutatott be nagy sikerrel.  

* 
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A Magyar Bál ifjúsági elnökei: Szentkirályi Krisztina és Nádas Zsolt 

* 
A Magyar Bált a két lelkes ifjúsági bálelnök:      

Szentkirályi Krisztina és Nádas Zsolt rendezte. 
* 

A Magyar Bál nyitó táncosai a következők voltak: 
 

LEÁNYOK  
Bányai Mikolt 
Gulden Irén 
Gulyás Monika 
Halácsy Ildikó 
Lázár Krisztina 
Mészáros Emese 
Némethy Juli 
Pavlish Ursula 
Slattery Kriszta 
Taylor Vanessa 
Torontáli Mariann 
Varjas Vivian 

 

FIÚK: 
Gál András 
Halácsy Attila 
Halácsy Béla 
ifj. Halácsy Gyula 
Madzsar András 
Nádas János 
Nádas Miklós 
Szabó Hunor 
Strada Pál 
Strada Robi 
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Az első bálosok felvonulása a Magyar Bál kezdetén (Soós János) 

 

 
Részlet a Magyar Bál ifataljainak bemutatásáról: Gulyás Monika és Gajzer Attila 

(Nádas Gabriella) 
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Némethy Juli és táncosa, Nádas Miklós 

(dr. Nádasné Gabriella) 

 
A regös csoport táncoló bemutatója díszes népi viseletben a Magyar Bálon: 
Gulyás Monika, Strada Pál,, Slattery Kriszta, Strada Robi, Mészáros Emese 

(dr. Nádasné Gabriella) 
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Az első bálozók egy csoportja a bevonulás előtt  (dr. Nádasné Gabriella) 

 

 
A regös táncosok a Bálra készülve:  Mészáros Emese, Pavlish Ursula,, 
Gulyás Monika, Strada Robi, Nádas Miklós    (dr. Nádasné Gabriella) 
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Két regös táncos: Nádas Miklós és Pavlish Ursula   (dr. Nádasné Gabriella) 

* 
A díszvacsorát jól sikerült Magyar Bál követte, amelyhez a kitűnő 

zenét Hegedeös Kálmán kiváló zenekara szolgáltatta. 
* 

 
Ifjúsági  megbeszélés a magyar nyelv megtartásáról. 

Előtérben Halácsy Béla, mellette Nádas János, a megbeszélés vezetője. 
(dr. Nádas Jánosné Gabriella) 
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Az Ifjúsági Program „Csodaszarvas” csoportjának 2 tagja:    
Madzsar András és Nádas Miklós   (dr. Nádasné Gabriella) 

 

 
Szintén a „Csodaszarvas” csoport tagjai:  Strada Robi, Madzsar András 

(dr. Nádasné Gabriella) 
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Az Ifjúsági Program keretén belül Strada Pál (Pák) „a dobos” 

(dr. Nádasné Gabriella) 

 

 
Ülés az Akadémia Orvosi Szakosztálya szervezésében, az ún. „szeretet” megbeszélés 

Hegedeös Kálmán, dr. Nádas János,dr. Papp Klára, dr. Pereszlényi Márta 
(dr. Nádasné Gabriella) 
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Dr. Nádas János, a Magyar Társaság elnöke „A szeretet és a fájdalom” című előadása 

az Árpád Akadémia Orvosi Szakosztálya szervezésében. Mellette dr. Nádas Gyula,  
a Kongresszus főrendezője   (Somogyi F. Lél) 

 

 
Somogyi F. Lél, az Árpád Akadémia  főtitkára „Az Internet terjedő használata a magyar 

diaszporában” című előadását tartja   (dr. Somogyiné Sarolta) 

 

* 

A Krónika található a www.hungarianassociation.com címen. 
* 
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Soós József, (Baltimore, MD), az Amerikai Magyar Újság főszerkesztője 

(Somogyi Lél) 

 

 
Az Őstörténeti Kutató Osztály vezetői és előadói     (Soós János) 
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 Dr. Töttösy Istvánné “A  magyar oktatás szemüvegén keresztül 

helyünk Európában és a Világban” című előadását tartja 
(Somogyi Lél) 

 

 
Lauer Edit, a “Magyar-Amerikai Koalíció” elnöke, a szombati ebéd után 

“Amerikai döntéshozók tájékoztatása” címmel  ad elő. (dr. Nádasné Gabriella) 
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* 
TÁRSASEBÉD 

 2000. november 25-én, szombaton délben az előadásokat finom 
társasebéd szakította meg, amelyen a Magyar Kongresszus részt-
vevőinek nagy része megjelent. 

* 
SZENTMISE  ÉS  PROTESTÁNS  ISTENTISZTELET 
Vasárnap délelőtt 9 órakor ft. Mustos István, Sch. P. (Passaic, NJ), 

a külföldi magyar katolikusok püspökének amerikai helyettese mutatott 
be szentmisét és alkalmi szentbeszédet mondott.  

Egyidejüleg dr. Vitéz Ferenc (Perth Amboy, NJ) református 
püspök külön istentiszteletet tartott a protestáns (református és 
evangélikus) vallású magyar hívők számára.  

* 
ISMERKEDŐ ÉS BÚCSÚEST 

A XL. Magyar Kongresszuson megjelentek közül többen érkeztek 
szállásukra már a megnyítást megelőző estén is. Fogadásukról a 
rendezőség külön gondoskodott.  2000. november 23-án, csütörtökön 
este – az amerikai hálaadás ünepén – a szálloda étkezőjében közösen 
vacsoráztak, utána vidám, műsoros ismekedő esten együtt töltötték az 
estét. 

2000. november 26-án, vasárnap nem tudott mindenki vissza-
repülni otthonába. Este együttesen elköltött vacsora után igen jól 
sikerült búcsúesten vettek részt, amelyet maguk rögtönöztek. 
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VII. 
AZ ÁRPÁD AKADÉMIA 

XXXV. ÉVI KÖZGYŰLÉSE, 
ELŐADÁSOK 

 

Az Árpád Akadémia XXXV. évi rendes közgyűlésére 2000. 
november 26-án, vasárnap délelőtt közvetlenül a római katolikus 
szentmise és szentbeszéd, valamint a protestáns istentisztelet után 
került sor.  

* 
 Az Igazgató Tanács ülése 

Az Árpád Akadémia Igazgató Tanácsa – az Árpád Akadémia 
fenntartó testületének, a Magyar Társaságnak választmányával együtt 
– 2000. május 6-án Lakewood városában (OH) a Warren Rd. 1480 
szám alatti Kirtland Condominium épület „Party Room”-jában tartotta 
ez évi közgyűlését. A közgyűlés az új tisztikart 3 évre választotta meg. 

Szeptemberben a Magyar Kongresszus rendezésével kapcsolatos 
megbeszéléseket tárgyalták. 

* 
Elhunyt 

Dr. Bakó Elemér, a washingtoni nagy könyvtár volt 
könyvtárosa, 

Főt. dr. Dömötör Tibor püspök, az Akron ohioi idős 
nyugdíjasok otthonának létrehozója és tulajdonosa, az akroni (Ohio 
USA) Szabad Magyar Református Egyház püspöke 2000. november 
24-én Akronban megtért Teremtőjéhez. 

Dr. Nagy György (Toronto, Ont. Kanada) november 7-én 90 
éves korában tért örök nyugalomra. A „Kanadai Magyarság” című 
hetilapnak állandó munkatársa volt. 

Dr. Nádas Rózsa, (Lakewood, Ohio), a Magyar Társaság tb. 
elnöke, a szeretett Rózsikája, 96 éves korában 2000. december 22-én 
Clevelandban tért örök nyugalomra. 
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* 
Emléküket kegyelettel őrízzük s annak percnyi felállással hódolunk. 

 
Dr. Mester Fiore (Toronto, Ontario, Canada):  

A HEISENBERG RELÁCIÓ 
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYESSÉGE 

1.  Dichotómiák és komplementaritas: 
A Heisenberg-féle bizonytalansági reláció felfedezése 1917-ben az 

ún. „koppenhágai kutatócsoport” által óriási csalódást okozott, mert 
megdöntötte a tudományos módszerekben való feltétlen hitet. Nobel-
díjasok, mint Schroedinger és Bohr is, panaszkodtak, hogy a fizikus 
‘sokk’-ba került, mint a gyermek, aki elvesztette a játék-modelljét. 
Kiderült ugyanis, hogy az atomban az elektronnak a helyét és a 
mozgásenergiáját, a pozicióját és a momentumát (mass/velocity), még 
elvileg sem lehet egyidejűleg megállapítani. Minthogy két egymást 
kizáró igaz ismeret áll egymással szemben, dichotómiában vannak, és 
minthogy összeegyezhetetlenségük ellenére elválaszthatatlanul össze is 
függenek egymással. Niel Bohr kifejezése szerint komplementaritás is 
fennáll. Elektron és hullám úgy viszonyúlnak egymáshoz, mint a TAO-
ban a yin és a yang.  

Komplementaritás nemcsak a fizikában fordul elő. Dichotómiában 
vannak egymással a ‘momentummal’ és a ‘pozícióval’ analóg módon 
szellem és anyag, szabadság és determinizmus, vallás és tudomány, 
kontempláció és tett, lét és tudat, vagy Einstein kifejezésével: 
matematika és realitás; valamint egy színélmény és a megfelelő 
hosszúságú és frekvenciájú fényhullám, vagy az első személy, mint 
alany és az azt jelentő szociális azonossági szám, vagyis komple-
mentaritásban van minden olyan ismeret-pár, amelyik valamiféle 
percepcióhoz vagy intencióhoz is kapcsolódik. Szinte minden ismeretet 
kifejezhetünk személyes és uniformizált értelmezésben is: pl. mond-
hatjuk azt is, hogy ‘ma délben’ és azt is, hogy ‘november 26-án 12.20-
kor’. Minden privát ismeretnek, ahogy Ricoeur nevezi, mint a térbeli 
tájékozódás, színlátás, hangok, melegség, közeliség, súlyosság, 
fájdalom, vagy éppen szépség, megvan az uniformizált köznyelven is 
kifejezhető külső valósági megfelelője. 

Schroedinger szerint a felfedezett dichotómia tulajdonképpen nem 
ismereti, hanem technikai kérdés. A fizikai kísérlet szerint, amikor az 
egyik tényezőt mérjük, automatikusan megváltoztatjuk, eltüntetjük a 
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másik tényező koexistens értékét. Mindig csak azt mérjük, amit mi 
produkáltunk.  Ebből következik, hogy önálló egyéni tulajdonságokkal 
rendelkező elektron tulajdonképpen nincsen, mert a fény elektron is és 
ugyanakkor hullám is. Az elektron egy összefüggés-gombolyag, amit 
akkor látunk – mint hálóba esett baseball-pontot –, ha eléggé éles 
fókuszra csavarjuk a mikroszkópot. Heisenberg és Schroedinger szerint 
mindez azt jelenti, hogy a fizikai világ valószínűleg nem igazi realitás, 
hanem inkább a Timaeusban leírt plátói. 

 A hármasszerkezetű keretben célirányosan alkalmazhatók a 
dichotómiák. Pl. többek szerint az idő fogalom ‘instrumentalismus’  
szerint, amint Richard Rorty és Kenneth Gergen nézetében, a 
gondolkodás mindössze egy alkalmazkodási eszköz egy a saját 
tetszésem szerinti realitás létrehozására, és semmi ismereti vagy 
igazság-kereső ‘pozitívista’ vonatkozása nincsen. A logika csak 
kerékkötő akadály. A holografus Karl Pribram (1986) szerint a 
dichotómia lehet ismeret-elméleti is és ontológiai alapú is, de mindig 
‘procedurális’ jellegű, azaz transformáló. 

2. Szintézis keresések 
Heisenberg lehetetlennek tartja, hogy ne legyen egy összekötő  

közbeeső realitás  egy történésznek az ideája és maga a történés között, 
illetve lehetőség és valóság között (D. Miller). A francia Bachelard 
szerint a quantum fizika esetében egy új, hármasszerkezetű trinitárius 
logikai rendszerre van szükség a csupán ‘vagy ez, vagy az’ ismeret-
elméleti értékek kibővítésére. De Broglie, Bohm és Bell szerint az 
elektron és a hullámmozgás a produkáló és megfigyelő kísérletezőn 
keresztül ‘összedolgoznak’, azaz interconnekcióba kerülnek. Ezt 
Harthorne (1986) úgy fejezte ki, hogy a bizonytalansági reakció 
gyökere az egésznek és résznek a problematikája. Magjában ezt a 
gondolatot, vagy belátást már a XIII. századi Aquinói Szent Tamásnál 
is megtaláljuk. Tudomány és vallás, azaz ‘természetes ész’ és 
‘kinyilatkoztatás’ kölcsönösen hamisnak tűnnek fel egymás szem-
pontjából, holott mind a kettő igaz ismeret, mert Istentől ered. 

A Heisenberg által javasolt valamiféle ‘harmadik’ tényező meg-
találása és az egyesek szerint Zen Koan-nak is megfelelő dichotómiák 
feloldása nem csupán a ‘strange attractor’, vagy akár istenszerű 
‘participant observer’ tekintetbe vétele által történhetik, mint az eredeti 
fizikai modellben volt. Létrehozható egyrészt  nem-logikai, vagy 
matematikai, hanem Heisenberg intenciója szerint ‘qualitative’  
paradigmákon keresztül, amit Heisenberg Plato-t, Nietsche-t és főként 
Kant-ot követve javasolt. Heisenberg attól félhetett, hogy a kényszerű 
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dichotómiák miatt az ‘egységes emberi tudatot’ is elveszíthetjük, és a 
minőségi jellegű megértés keresését javasolta. Egy másik szintetizáló 
mód a pontos analízisen alapuló integráció, amire Einstein is törekedett 
általános mezőelméletében, ‘unified field theory’-jával, és tovább-
haladva a ma gyakran idézett Hilbert – az inkompatibilis quantum-
tényezőket superpozícióba hozó matematikai térelméletével (Hilbert’s 
space). Egy harmadik-féle megoldás a ‘via negativa’, a dichotómák 
jelentőségének a csökkentése, amit Szent Tamás is alkalmazott. 

Példa az integrációra: Galilei és Einstein felfedezéseit, valamint 
gyermekek geometria megértését tanulmányozva Michael Wertheimer 
a reverzibilitáson alapuló superreláció megtalálását tekintette a 
‘produktív’ gondolkodás kritériumának. (A superreláció képlete lehetne 
a családfa pluriunivokálisan megfordítható relációja, az ‘egy apa, több 
gyermek’ és ‘több gyermek, egy apa’ relációk azonossága.) 

Példa a redukálásra: Edmund Husserl a tulajdonképpen illuzórikus 
ismereteinktől megszabadulást, azok ‘zárójelbe’ tevését javasolja; 
‘bracketing, ‘distancing’. Ez a ‘via negativa’ és ‘kenózis’ Szent Pál, 
Szócratész, Plotinus, vagy Meister Eckhart, Loyolai Szent Ignác, 
Sigmund Freud és buddhista világnézet szerint az egyéni tapasztalati 
ismereteknek felel meg az analizáló köztudattal szemben. Descartes és 
Kant is részben ide tartoznak, valamint a megismerési célról rezignáló 
posztmodern instrumentalizmus is. Az akarati életet, ‘pragmatism 
versus cognition’ állítják az ismeretszerzéssel dichotómiába. 

Mindezek a különféle megoldás keresések párhuzamba állíthatók 
az agyi működések nagyjából hármas differfenciáltságával: analizáló, 
verbális-fogalmi gondolkodás, ami a bal-agyfélteke tehetsége, intuitive, 
és egész formákban és kontexusokban látó személyes információ, ami 
főként a jobboldali agyműködés terméke, és a kodifikált ismeretnek a 
személyes ismerettel kapcsolatba hozása, amit elsősorban a kb. két 
millió szálat tartalmazó corpus callosum működése biztosít. 

Az 1200-as években élő Szent Bonaventura már megkülönböztette 
ezt a három ‘szemet’: a ‘racionális’ (baloldali működési) szemet, a 
‘kontemplációs’ látást (jobboldali gondolkodás), és a gyakorlati 
‘empirikusat’. Legújabban, 1986-ban, Steinberg kidolgozta a hármas-
szerkezetű mentalitás, ‘triarchic mind’ fogalmát.  A három ív: az 
arisztotelészi analizáló és tudományos gondolkodás; a vallásban és 
művészetben is megnyilvánuló tapasztalás; és az ellentéteket össze-
kombináló praktikus mentalitás; tehát fogalmi gondolkodás, tapasz-
talás, és praktikus intelligencia. 
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3.    Idetartozó két saját feltételezés: 
1.)  Amint az elmondottakból is következik, a dichotómiáknak és 

szintéziseknek anatómiai alapjuk is van a bal-  és jobbagyféltekének, 
valamint a szimmetrikus bal-jobb testrészeknek analógiás, dialektikus, 
és feedback-szerű önkorrigáló ’dialógusában’. (Gondolhatunk itt Frege-
re.)   

2.) A különböző megoldás-keresések és az evolúció folyamán 
létrejött fejlett agyi anatómiai/funkcionális berendezés alapján 
kimutatható az is, hogy a hármasszerkezetű kontextusban történő  
dichotómiás rész-szerkezetek ugyan széttörik a szimpla értelemben vett 
tudományos kritériumokat, azonban kikerülhetetlenül általánosak és 
teogikusan alapvetők a realitáshoz alkalmazkodás és létfenntartás 
szempontjából.  

A hármasszerkezetű keretben célirányosan alkalmazhatók a 
dichotómiák. Pl. többek szerint az idő fogalom komplementáris 
kettőssége szerepet játszik az én-tudat kialakulásában. A múlt-jelen-
jövő és a bármelyikhez kapcsolódó pontos dátum és óra dichotómiája 
megfelel az első személy jelen-múlt-jövő tájékozódásának és a 
harmadik személyek által regisztrált idő dichotómiájának. Hume már az 
1700-as években összehozta  az idő és a ‘self’ – önmagam – fogalmát:   
‘the self is the successive perception of a series of points in time.’ Mai 
nyelven kifejezve: ‘önmagam’ tudata azt jelenti, hogy azonos egész 
maradok változásaim – dichotómiáim – ellenére. Husserl szerint az idő 
fogalma önmagam azonosságával függ össze, aki részben az 
emlékeimből állok és részben állandó ‘élő jelen’, ‘living present’ 
vagyok Ezek szerint ‘önmagam’ észlelése kompenzálja azt, hogy 
minden pillanatban elmúlok  és megakadályozza azt, hogy 
megsemmisüljek és múlttá váljak. (Samuel Beckett egyik drámájában a 
jelen, múlt és jövő ‘black hole’-jai feloldódnak, mint só a vízben a 
‘self’, vagyis önmagam, egyetlen, ‘one voice’ hangjában.) 

És, talán még a személyiségem létrejötténél is alapvetőbb az, hogy 
a ‘self’-szempontú ismeretek elősegítik a közvetlen életfenntartást, az 
aktuális szituációkban való tájékozódást és cselekvést. Pl. ‘Innen 
indulva balra kell fordulnom, hogy azt az utcát megtaláljam’; vagy: ‘ez 
a hús piros, tehát friss és ehető, a másik, a barna, nem’. A 
komplementáris közösségi szempontú kodifikált ismeret pedig hosszú 
távra, térben és történelmi perspektívában fejezi ki a konkrét egyéni in-
formációt: ezen a hosszúsági és szélességi fokon állok, én vagy bárki, 
április 6-án, és ezzel a szociális számmal. A kétféle ismeret 
összekapcsolása, a ‘dual professing’, a céltudatos viselkedést, az akarati 



128 

szabadságot, az egyén és az egész  emberiség  jövőbeni fennmaradását 
segíti elő. A pillanatnyi jutalmat feladjuk egy távolabbi fontosabb cél 
érdekében. 

4.  Összefoglalva 
Tehát: 1.) a kölcsönös bizonytalansági reláció felfedezése 

fermentálólag hatott ki az egész tudományos világra; 2.) még a 
mindennapi életünket is tekinthetjük a Heisenberg-i modellnek 
megfelelő struktúrában mint trinitárius rendszerben feloldható dichotó-
miákból álló orientációt; továbbá  3.) a dichotómiákat magukat az életet 
előmozdítónak, és nem hátráltatónak kell tekintenünk. 

Fő forrásmunkák:  
1. Heisenberg, Schroedinger, Bohr és mások felhasznált cikkei megtalálhatók paper-
back-ben:  Max R.W.Ed., 1984, Space and the new mathematics. New York: Batam 
Books. 

2. A szerző hosszabb cikke részletes irodalomjegyzékkel közlés alatt áll: Ultimate Reality 
and Meaning (University of Toronto Press), 2001. 

 

Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Sarasota, FL): 

BESZÁMOLÓ 
Tisztelettel kérem tudomásul venni az 1998-ban végzett 

munkámról való beszámolómat. 
1. A Magyar Szabadságharcos Szövetség (USA) elnöki tisztségét 

mint rangidős alelnök átvettem. 
A szervezet elnöki tisztsége Bácskai-Harsány Béla elektromérnök 

halála miatt megüresedett. Előkészületeket tettem a világ minden táján 
működő Szabadságharcos Szövetségek 2000. év alkalmával való 
nagytalálkozó megrendezésére, valamint a „Szabadságharcosok Fiai és 
Leányai” című szervezet felállítására, hogy a szabadságharc szelleme a 
szabadságharcosok kihalása után továbbra is fennmaradjon. 
2. A Magyar Amerikaiak Országos Szövetsége (MAOSZ) Ügy-vezető 

Tanácsa elnökeként a következő fontosabb munkát végeztem: 
a) Felterjesztés a Fehér Házba és az amerikai Külügyminisz-

tériumba 
- Közép-európai Federáció gondolatának felvétele  
- Felterjesztés a  Délvidék autonomiájának visszaállítására 
-Több ízben felterjesztés a Koszovo autonomiájának vissza-

állítására 
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- Felterjesztés a Duna védelmére 
- Felterjesztés a szlovákiai magyarüldözés ügyében 
- Felterjesztés a romániai magyarok ügyében 
b) Az amerikai újságokban téves hír cáfolása 
- Különböző újságokban vagy amerikai magazinokban téves 

magyar vonatkozású cikkek helyesbítése 
3.  Egyéb fontosabb munkák 

- Kínában a Sino-American Field School of Archeology amerikai 
igazgatója Xian-ban ásatást végeztem. Kiástam Jing Di Han Császár 
sírjához eltemetett terracotta katonáiból kb. 200-at. Magyar 
szempontból ez azért fontos, mert a sír mellé temették a kivégzett hun 
hadifoglyokat is és abban a tömegsírban a kínai kollégáim szerint 
magyar lovas ijjászok is voltak. 

-Xian Jiaotong Egyetemen, ahol nyaranta egy szemesztert tanítok, 
a kínai politologus kollégáimat győzöm meg a magyar igazságról. 
Mivel az egyetem az ötödik számú kulcs-egyeteme Kínának, onnan is 
jönnek a kormány tanácsadói. Legutóbb Voyvodina és Koszovó 
összekapcsolt kérdéseiről adtam nekik dokumentumot. 

- Az Árpád Akadémia Őstörténeti Osztálya elnökének választottak. 
A novemberi ülésen beszámoltam a kínai ásatásomról és 
megemlékeztem László Gyula régész professzorról. 

- A Szülőföldem Rádió pályadíját elismerő oklevelet kaptam. 
- A Volt Magyar Politikai Foglyok Világszövetsége nevében, 

amelynek társelnöke is vagyok, a Magyar Nemzeti Világtanács 
novemberi ülésén írásban kértem, hogy a következő határozati 
javaslatot fogadja el: a) Világítsák át azokat az amerikai magyarokat, 
akik magyarországi szervezetnél vezetőségi szerepet töltenek be.  b) 
Adják ki a listáját a nyugatra küldött kommunista titkos ügynököknek 
és azoknak dolgozó munkatársaiknak.  c) Adják ki a Honvédség 
Politikai Főosztálya alá tartozók listáját és jelöljék meg, hogy abban ki 
volt a kommunista párt tagja,  d) Adják ki azok listáját, akik a 
honvédség sportszázada tisztikarában az 56-os szabadságharc után 
letették a hűségeskűt. 

A Szövetség újságjában elhunyt bajtársainkról írtam nekrológot. 
- Résztvettem Thessaloniki-ben (Görögország) az International 

Council of Museums (ICOM-UNESCO), International Committee for 
Museums of Archaeology and History (ICMAH) évi rendes 
közgyűlésén. Ott beválasztottak a Slavery History Subcommitee-be. 
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Csak úgy vállaltam el, ha a modern slavery, amit a Szovjetunió, vagy 
más államok is praktizáltak, az is a történelmi kutatás, a committee 
feladata lesz. Ezt szavazással elfogadták és így a slavery subcommitee 
tagja lettem. 

-  A Szent István Lovagrend lovagja lettem 
- Tudományos folyóiratban és a Króniká-ban jelentek meg 

cikkeim. 
- Florida új kormányzója új oktatási programját láttam el 

tanácsokkal. 
- Toth Ilona, a kommunisták által kivégzett orvoshallgatónő 

rehabilitására felterjesztést tettem az új kormánynak. 
 

borosjenői Kádár István (Kalifornia): 

EHNATON, KOZMIKUS ISTENHIT 
KR. E. A XIV. SZÁZADBAN 

Egy egyiptológus írja Ehnatonról: 
„Bármi legyen is a végső ítélet a jelleméről, nem lehet           
elvitatni, hogy Ehnaton egyike volt a legkiemelkedőbb  
embereknek, akit akár jót vagy gonoszt az ókori kelet szült”.  

Munkámban megpróbálom megmutatni, hogy jellemét egy 
erőteljes Isten-élmény alakította ki, amely arra késztette, hogy életét az 
isteni akarat szolgálatára szentelje. Ez az élmény számára ugyanazt a 
kozmikus tudatosságot biztosította, mint a XIX. és XX. századi 
beavatottak számára, akik a lehetőséghez képest jól megfogalmazták 
gondolataikat. 

Ebben a munkában rövid leírást adnék Egyiptom helyzetéről a 18. 
dinasztia kezdetén, majd megpróbálom felállítani Ehnaton szár-
mazásának családfáját a legújabb irodalmi források alapján. Ezután 
Ehnaton vallási és művészeti forradalmát ismertetném, majd ezek 
néhány irodalmi értékelését idézem. A munka szintén tartalmazza a 
kozmikus tudatosság leírását, ahogy azt korunk gondolkodói 
meghatározzák. Szintén bemutatom, hogy hogyan határozzák meg C.G. 
Jung és követői az ún. archetípusi élményeket és a kozmikus érzék 
kifejlődését. Ezután tárgyalom, hogy Ehnaton egyéni jelleme és 
működése vallási és művészeti forradalmában hogyan bizonyítja azt, 
hogy az ő Isten-élménye hasonló volt más beavatottakéhoz, amelyet 
korunk kozmikus tudatú írói írnak le. Végül közel-keleti örökségünkről 
írok. 
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A. Egyiptom helyzete Ehnaton uralkodása előtt 
A hikszoszokat, akik Észak-Egyiptomot másfél századon át 

uralmuk alatt tartották, az egyiptomiak Kr.e.1500 körül elűzték. Ez az 
időszak nagyobb változásokat hozott Egyiptom katonai és külpolitikai 
helyzetében. Megtanulták, hogy a gyorsan mozgó harci kocsik 
alkalmazása tette lehetővé, hogy a hikszoszok legyőzhették Egyiptom 
védelmét, ők is ki akarták fejleszteni ezt az új hadi technikát 
hadseregükben. 

Másrészt felismerték, hogy már nem tudnak magukba 
visszavonultan élni és országukat meg kell védeniük szomszédjaik 
ellen és hogy a védelem legjobb módja az, ha kitolják határaikat keletre 
és ezen kívül is védelmi övezeteket hoznak létre legyőzött vagy 
szövetséges szomszédos országok területén. 

Ez a törekvés hozta őket közelebbi kapcsolatba Mitannival. 
Mitanni, a hurri népek királysága, kétszáz éven át Nyugat-Ázsia vezető 
hatalma volt magas színtű civilizációval, amelyet a sumeroktól 
örököltek. Jól kifejlesztett hadi erejük a harci kocsik legkorszerűbb 
alkalmazásáról volt híres. Még a hetiták is Mitanni vagy a hurrik 
szaktudását vették igénybe nemcsak vallási területen és az ékírás 
használata területén, de a harci kocsik és lovak alkalmazásában is. 

III. Tuthmoszisz és II. Amonhotep nyugat-ázsiai inváziói után 
IV.Tuthmoszisz házassági ajánlattal Mitannihoz fordult, I. Artatama, 
Mitanni királyának leányát kérte feleségül. Mute-Mua, Artatama leánya 
IV. Tuthmoszisz főfelesége és Egyiptom királynője lett. Fiuk, III. 
Amenhotep Egyiptom hosszan uralkodó fáraója volt. Az ő főfelesége, 
Tiye, nem az egyiptomi királyi házból való. Tiye apja Yuya volt, aki 
három fáraó alatt a harckocsik főparancsnoka és lovak főmestere volt, s 
valószínű Mute-Mua királynő testvére volt. 

Yuya, aki II. Amenthotep alatt a harckocsik főparancsnoka volt, 
beszélhette rá a fiatal IV.Tuthmosziszt, hogy szépséges nővérét 
feleségül vegye. Tuthmoszisz hét ízben kérte leánya kezét Artatamától.  
Yuyához hasonlóan, Ehnaton udvarában Ay volt az, akit az “Isten 
Apjának” (a fáraó apósának) és a lovak főmesterének neveztek. Más 
tények azt sugallják, hogy Ay Yuya fia lehetett, tehát Tiyének fivére. 
Szintén több szól amellett, hogy Ay apja volt Nefertitinek, Ehnaton 
királynéjának. Ha ezek a rokonságok helytállók, akkor Ehnaton 
családfája kapcsolatokat mutat az egyiptomi és a mitanni királyi házak 
között 

Ezeken a házassági kapcsolatokon felül még a következők kötötték 
össze a két királyi házat. Yuya felesége, Tuyu egyiptomi származású 
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volt. Shuttarna leánya, Gilu-Khepa III. Amanhotepnek, Tushratta 
leánya, Tadu-Khepa pedig Ehnatonnak volt felesége. Ezekben a 
házassági kapcsolatokban lényeges változást látunk az egyiptomi 
fáraók megelőző szokásaival szemben, amikor saját húgukat vagy 
leányukat vették feleségül. Most mitanniakkal, hur-riakkal házasodtak 
össze. Ez az első eset, hogy a fáraókban nemcsak az egyiptomi 
rokonvérű házasságokból származó vér csörgedezett, hanem Ehnaton 
szülei úgy unokatestvérek, hogy közös nagyapjuk Artatama mitanni 
király. 

Az irodalom tud arról, hogy az egyiptomi királyi háznál 
vérrokonok házassága volt szokásban és ezt a tényt a világ 
misztériumai alapján mint kiváltságot említik, amely házasságokból 
olyan karizmatikus egyének születnek, akik képesek káoszból új rendet 
létrehozni. 

Ehnaton ötven százalékos mitanni öröksége és a körülötte élő 
mitanni nők hatása segíthette őt a Közel-Keleten már kifejlődő 
egyistenhit elfogadásában. 

B. Ehnaton forradalmai 
Ehnaton életének legjellemzőbb vonása volt viszonya az Egy 

Istenéhez, akit a Napkorong, Aton jelképezett, amelyet emberi 
kezekben végződő sugarak sorával ábrázoltak. Válaszként az Amon-
papok egyre növekvő hatalmára és működésére, kijelentette, hogy az ő 
istene az egyetlen isten. Számára és követői számára a hagyományos 
vallás istenek ezrével, képeikkel, szobraikkal üres szertartásokká vált. 

Az Amon vallással szemben türelmetlen lett és elrendelte, hogy 
Amon nevét mindenhonnan ki kell törölni, ahol az megjelenik. Ő maga 
saját nevét is Amon-hotepről Ehn-Aton-ra változtatta.  

Ehnaton istenének első és legfontosabb tanítása az egész teremtett 
világ szeretete volt, beleértve minden népet és nemzetet a Nap alatt. Az 
emberek szeressék egymást és szeressék a többi teremtményt is. „Ilyen 
vallási nemzetköziségre soha nem gondolhattak a 18. dinasztia előtt”. 

A második legfontosabb tanítás volt: „Igazságban élni”. Ez azt 
jelentette, hogy mindenkinek az élete nyitott legyen, a fáraó életét még 
legalacsonyabb alattvalói is nyíltan szemlélhették. Ez a második tanítás 
indította el a művészeti forradalmat, amely olyan haladó stílust 
eredményezett, ami jellemző Ehnaton uralmára és az azt követő évekre. 
Ezt a stílust Amarna stílusnak ismerik, ami onnan származik, hogy 
Ehnaton Egyistene számára a mai El Amarna helyén új székvárost 
építtetett, amelyet ebben a stílusban díszítettek, bár már a Karnakban 
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korábban megépült Aton temploma is ebben a stílusban épült. Ehnaton 
személyes irányítása elengedhetetlen volt ehhez az új stílusváltáshoz. 
„Az új művészet példái azt mutatják, hogy a király nemcsak kezdőket, 
de magas képzettségű művészeket is talált, akik hajlandók voltak 
követni az ő céljait... Látható, hogy néhány hónap alatt, a hivatalos 
akadémiai stílussal teljesen ellentétes stílust indított el”. 

Ahogy vallási újításait halála után hamarosan megszüntették, úgy 
az általa emelt épületeket és művészi alkotásokat is mind 
megsemmisítették. Nemcsak a karnaki Aton templomát, de az összes 
amarnai épületet földig rombolták le. Szerencsére udvartartásához 
tartozók sírjai megmaradtak és ezekben az ő és családja életét ábrázoló 
domborművek maradtak fenn. Templomainak domborműves 
építőköveit az utána következő fáraók épületeinél mint falkitöltő 
anyagot használták fel, így életének számos ábrázolása megmaradt. 

Ehnatont és családját ábrázoló képeknek a valósághoz hűeknek 
kellett lenniük és ezek a családi életük bensőségességét és számos 
helyen a családtagok közötti szeretetmegnyilvánulásokat is híven 
megmutatták. Ahogy Baikie írja: „ ... az egyetlen fontos dolog volt, 
hogy szépségében vagy csúnyaságában is, de a valóságot kellett 
ábrázolni”. 

Az amarnai új Aton templomnál is az ő új gondolatai valósultak 
meg. A régi egyiptomi templomok és e közötti lényeges különbség az 
volt, hogy a napi szertartás itt nyílt udvaron, teljes napsütésben és nem 
az elzárt szentély sötétjében folyt le. Az áldozat tárgyát leginkább 
gyümölcsök, növényi eledelek és virágok képezték. Maga a templom 
égre nyitott udvarok sorából állt. Az atoni hit a régi vallás sötét 
misztikáját nyílt, napfénnyel teli szeretartásokkal váltotta fel. 

A megmaradt művészeti tárgyakon kívül Ehnaton szelleme 
írásaiban is fennmaradt. Atonhoz írt vagy naphimnuszai mutatják meg 
vallási gondolatainak magasztosságát. Ezek leginkább az amarnai 
nemkirályi sírok falain láthatók. A himnusz áldja a világ, a növények, 
állatok és minden föld népének teremtőjét és mindezek háláját fejezi ki 
életük fenntartásáért. A himnusz majdnem látható képies leírást ad az 
élő világról. Zakar András „A sumer hitvilág és a Biblia”  című 
könyvében hozza Ehnaton himnuszát Michaeli francia fordítása 
alapján. Zakar a Szentírás 104-es zsoltárában talál a naphimnuszhoz 
hasonló részeket. 

Cyril Aldred szintén hozza a naphimnusz szövegét, amelyet Ay 
sírjában találtak meg, szerinte ez a legteljesebb a fellelt sok változat 
közül. 
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 A nagy himnusz 
Az ég láthatárán világítva kelsz, Ó Élő Aten, az Élet Kezdete.  
Minden földet elárasztasz szépségeddel, midőn keleten felkelsz. 
Magasan minden ország fölött dicsőséges, hatalmas és sugárzó vagy 
Sugaraid átölelik az országokat és minden teremtményed összességét, 
 mert Te vagy a Nap és eléred azok szélső határait és 
aláveted őket szeretett fiadnak (Ehnatonnak). 
Te távoli vagy, de sugaraid elérik a földet. 
Te látod az embert, de útjaid kifürkészhetetlenek. 

A föld halálos sötétségbe borul, amikor letünsz a nyugati végeken. 
Az emberek elvonulnak hajlékukba és a szemük nem látja társukat. 
Kincseiket akár a fejük alól is ellophatják anélkül, hogy észrevennék. 
Minden oroszlán előjön barlangjából és a kigyók marnak. 
Mikor a Teremtő otthonában pihen, a sötétség az egyetlen fény. 

A föld megvilágosodik, amikor felemelkedsz keleten és nappal mint 
     Aten ragyogsz az égen. 
A két ország ünnepel. Mindenek lábraállnak, mert felemelted őket. 
Megmossák tagjaikat, ruhát vesznek és előtted imádkozva emelik karjukat. 
Az egész föld végzi munkáját, a marhák békésen legelnek. 
A madarak kiszállnak fészkükből és szárnyalva dícsérik Lelkedet. 
Az állatok lábukon ugrándoznak és a szárnyas teremtmények életre kelnek 
     attól, hogy feljöttél nekik. 
A hajók fel és le vitorláznak a folyón, felkeltedkor minden út szabaddá válik. 
Jelenlétedre a hal is kiugrik a folyó vízéből, sugaraid elérik a tenger mélyét. 
Te okozod a nők megtermékenyülését, Te teszed a magot a férfibe, mely 
     az anya méhében életet ad a gyermeknek. 
Te vagy, aki dédelgeted őt odabenn, hogy ne sírjon, aki ápolja őt. 
Te vagy, aki az anyaméhben is lélekzetet adsz neki, hogy fejlődjön élete. 
Amikor a születése napján előjön a testből, Te nyitod fel a száját 
      és gondoskodsz táplálékáról. 
Amikor a csibe csipog a tojásban, Te adsz lélekzetet neki, hogy fennmaradjon. 
Te határozod meg a helyes időpontot, amikor megtöri a tojást, 
      amikor kikel és lábán szaladgál, hogy bizonyítsa teljességét. 

Mily sokrétű a Te munkásságod! Rejtve van ez az ember látása elől, 
      Ó Egyetlen Isten, akihez hasonló nem adatott! 
Amikor egymagad voltál, Te formáltad a földet kívánságod szerint 
      és minden állatot, kicsiket és nagyokat, mind mik lábukon járnak a földön, 
      vagy szárnyukon magasra szállnak. 
Szíria, Kush és Egyiptom országában Te jelölöd ki mindenki helyét 
      és elégíted ki szükségletét. 
Mindenki megkapja táplálékát és napjaikat számon tartod. 
Különböző beszédjük nyelve, külsejük és színük is, 
     mert Te különbözteted meg a nemzeteket. 

Te teremted a vizet a föld alatt és kedvedre hozod onnan elő, hogy tápláld 
      Egyiptom népét, mint ahogy Te tetted azt is, hogy Neked éljenek, 
Ó mindenek Ura, Istene, fáradozva értük, Minden Földek Ura. 
Aten Napkorongja, nappal előttük ragyogva, Hatalmas Fenség! 

Te teremted életét minden távoli országnak. 
Te tetted a Nilust (a vizet) számukra az ég felhőibe és tengerként 
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     árasztod el a hegyeket, hogy öntözd falvaik földjét. 
Mily kiváló a terved, Ó Örökkévalóság Ura, 
Te ajándékozod az idegeneknek és állataiknak a Nilust az égben, 
     de az igazi Nilus Egyiptom számára a föld alól folyik. 

A Te sugaraid táplálnak minden földet és ragyogásodtól élnek és növekszenek 
Te alkottad az évszakokat, hogy fenntartsd teremtményeidet, 
      a telet, hogy felfríssitsd őket, a nyár melegét, hogy megizleljenek. 
Te alkottad a távoli eget, hogy onnan szemlélhesd, amit megteremtettél 
      megjelenve egyedül az Élő Aten képében. 
Te alkotod magadból az alakok millióit, városokat, falvakat, 
      földeket, utakat, a folyót. 
Téged lát maga előtt minden szem, mert minden teremtményed fölött 
       Te vagy a nappal Atenja. 

Te vagy a szívemben, de fiadon, Ehnatonon kívül nem ismer senki. 
Te adtad neki terveid és hatalmad ismeretét. 

A himnuszt mindenki számára közérthető nyelven írták és szövege 
idegenek számára is könnyen érthető volt. 

Az utolsó két mondat mutatja azt, hogy a Napkorong csak  látható 
jelképe volt az Egy Istennek, az egész élő világ teremtőjének és 
fenntartójának. 

C. Irodalmi értékelések 
Az amarnai időket ma az egyiptomi történet legizgatóbb 

szakaszának tartják és Ehnatont ma már nem lehet kihagyni az 
emberiség szellemtörténetéből. Személyét és teljesítményét állandóan 
újraértékelik, írja Erick Hornung Ehnaton  „A fény vallása” című 
munkájában. 
Hornung visszatekint az előtte elhangzott vagy közölt véleményekre és 
többeket idéz. 

W.H. Flinders „Egyiptom története” című munkájában írja: „Ha ez 
egy olyan új vallás lenne, amit arra találtak ki, hogy kielégítse a mai 
tudományos elképzeléseket, nem tudnánk hibát találni a naprendszer 
energia gazdálkodásának leírásában... Ez olyan álláspont, amelyen 
logikailag még ma sem tudnánk javítani”. 

J.H. Breasted, amerikai egyiptológus szerint: „Ehnaton egy Istentől 
megrészegült egyén volt, aki csodálatos érzékenységgel magától 
érthetőnek látta Istent. Meglehetős extázist jelentett számára az örök és 
egyetemes világosság szépsége”. Breadstedet meglepte Ehnaton 
tanításának modernsége és az, hogy mennyire előképe volt az a 
keresztény magatartásnak és hitnek. 
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Breasted könyvében kiemeli a himnusz utolsó bekezdését és ennek 
a következő alcímet  adja: REVELATION TO THE KING, azaz 
Kinyilatkoztatás a Király számára. 
A himnuszról ezeket írja: 

„Ebben a himnuszban a birodalom egyetemessége teljes 
kifejezésre jut... a núbiai Nilus legtávolabbi vízesésétől Szíria 
legmesszebb levő területéig. Ezek nem olyan gondolatok, melyeket a 
Kr.e. XIV. századi embereknek szoktunk tulajdonítani. Egy új szellem 
lehelt az egyiptomi hagyományok elszáradt csontjaira és aki először 
olvassa ezeket a sorokat, önkéntelen csodálattal kell fogadnia ezt a 
fiatal fáraót, akinek szívében egy ilyen korban ilyen gondolatok 
rejtőznek. Őt megragadta a világ uralkodójának, a természet 
teremtőjének gondolata, akiben a király megnyilatkozni látta a teremtő 
jóindulatát mindegyik, még legközönségesebb teremtményével 
szemben is. A Nílus mocsaraiban szárnyaló madarakat úgy látta, hogy 
szárnyukat teremtőjük imádására emelik, még a hal is Isten dicsőségére 
ugrik ki a folyó vízéből. Az Ő hangja hívja elő a virágokat, táplálja a 
csibét és irányítja a Nílus hatalmas áradását... Ő Isten egyetemes 
uralmát, fajra és nemzetiségre való tekintet nélkül, minden ember 
fölötti gondoskodására alapozta és a büszke és kiváltságos 
egyiptomiaknak rámutatott az emberiség közös atyjának mindent 
felölelő jóságára még azzal is, hogy Szíriát és Núbiát Egyiptom előtt 
sorolta fel. Ilyen oldalról nézve Ehnaton különösen figyelemre méltó, ő 
a történelem első prófétája. Míg a hagyományos fáraó számára az 
állami isten csak diadalmas győztes volt, aki minden népet letiport és 
adóval terhelten hajtott a fáraó harci szekere előtt, Ehnaton Istenben 
minden ember jóakaratú atyját látta. Ez az első eset a történelemben, 
hogy egy megértő szem meglátta ezt a nagy egyetemes igazságot. Tehát 
az ő teljes mozgalma nem volt más, mint visszatérés a természethez, 
amit a benne megnyilatkozó jóság és szépség spontán felismerése 
eredményezett, amikhez a tudatosság és misztika vegyült”. 

Arthur Weigall követte Breadstedet abban, hogy Ehnaton volt a 
„világ első idealistája és a világ első egyénisége”, továbbá ő volt az, aki 
először talált és hozott létre egy olyan tiszta vallást, amelyet a 
kereszténységgel kell  összehasonlítani ahhoz, hogy hibákat fedezzünk 
fel benne. Weigall máshol hangsúlyozza, hogy nincs még egy olyan 
vallás, amely ennyire emlékeztetne a kereszténységre. A sugárzó 
napkorong képét a keresztény kereszthez, az atoni nagy himnuszt pedig 
a 104-es zsoltárhoz hasonlítja. 
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Rudolf Anthes 1952-ben ismét meghatározta Breadsted és Weigall 
álláspontját: 

„Harminc éve talán mindnyájan Breadsted befolyása alatt 
szemléltük (Ehnaton vallását). Ez a legmagasabb szintü és legtisztább 
egyiptomi beleérzés volt az istenibe. Ehnaton megszabadította magát a 
hagyományos vallás üres külsőségeitől és közvetlen utat talált az 
emberitől az istenihez. Mindent elvetett, ami több istenre vonatkozott, 
így mind a mítoszokat és szimbólumokat is. Mivel nincs feljegyezve, 
hogy isteni kinyilatkoztatást kapott volna, ő a napban, a fényben, az 
életben és az igazságban látta Őt... és egy példátlan szintű meglátással 
előre látta Szent János evangéliumának gondolatait. Úgy tűnik 
számunkra, hogy Ehnaton egy olyan vallás prófétája volt, – amelyre az 
idő még nem érett meg”. 

Anthes maga is ellene mond annak a megállapításának, hogy 
Ehnaton azért látta az istenit a napban, fényben stb., mert nincs 
feljegyezve, hogy kinyilatkoztatást kapott volna. Később majd látjuk, 
hogy Ehnatonnak közvetlen megvilágosító élményének kellett lennie 
Istentől. 

Később maga Hornunk is megállapítja, hogy nem volt isteni ki-
nyilatkoztatás. „Maga Aton nem beszélt csak papja, Ehnaton beszélt 
róla”. Ennek az állításnak cáfolatát is a későbbiekben látjuk majd. 

„A Nap Fáraói” címen 1999 őszén kiállítást rendeztek a bostoni 
Szépművészeti Múzeumban (Museum of Fine Arts, Boston), amely 
2000 végéig még három helyen került bemutatásra. A kiállítás anyagát 
a fellelt amarnai művészeti emlékek képezik, a Nap Fáraói alatt 
Ehnatont, Nefertitit és Tutenkhament kell érteni. A bemutatott 
emlékeket könyv alakban is megjelenttették, amelyben a kiállítási 
anyag katalógusszerű ismertetése előtt a témával foglalkozó 
tanulmányokat közölnek. Ezek közül számunkra John Foster 
tanulmánya érdekes, amelynek címe: „Az új vallás” (The New 
Religion). Foster a nagy himnusz alapján tíz bekezdésben határozza 
meg Ehnaton istenének tulajdonságait: 

Egy az Isten 
Egyedül Ő az Isten 
Isten teremtette a világot 
Isten szabja meg az idő múlását 
Isten egyetemes 
Isten a világosság 
Isten a szépség 
Isten a szeretet 
Isten az Atyánk 
Isten a tudatunkban, a szívünkben él. 
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A nagy himnuszban Istennek ezeket a tulajdonságait mint  
dicséretét mondják a boldogság és az öröm olyan hangján, amely már 
az extázissal határos. 

Ehnatonnak nem volt lelki vezetője, csupán az ő Istene. Egy 
megvilágító Isten-élménynek kellett megadnia  számára a kozmikus 
tudatosságot, amelyet a XIX. és XX. századi beavatottak írnak le 
lehetőségükhöz képest. Az is bizonyos, hogy az ún. Nyugati Világban ő 
az első, aki ilyen megvilágosodásban részesül. Nézzük, hogy a modern 
irodalom hogyan határozza meg ezt az erőteljes Isten-élményt. 

D. Kozmikus tudatosság 
Az egyik író, aki maga is átment egy ilyen meggyőző Isten-

élményen, Richard M Bucke, egy kanadai születésű orvos, aki  - már 
amennyire képes – szavakba foglalva leírja élményét. Ezután analizálja  
azokat, akik szerinte a történelem folyamán átélték a kozmikus 
tudatosságot. Úgy érzi, hogy az ilyen fajtájú megvilágosító élmények 
rendszeresek, bár ritkák, és hozzátartoznak az emberiség fejlődéséhez, 
az emberi tudatosság jelenlegi szintjéről egy annál jóval magasabb 
szintre való lépést jelentenek. 

Bucke könyvét, amelynek címe “Kozmikus Tudatosság (Cosmic 
Consciousness), a múlt századfordulón írta, így Ehnaton, aki csak 
ebben a században lett igazán ismert, nem kerülhetett be a Bucke által 
tárgyaltak közé. 

Bucke megvilágosító élményét egy intellektuális beszélgetésekkel 
töltött este utáni hosszabb hintóutazáson kapta. Fényt, diadalérzést, 
nagy örömet, és olyan intellektuális megvilágosítást élt át, amelyet -    
úgy érzi, hogy lehetetlen szavakkal leírni. “Ő látta és tudta, hogy a 
világegyetem nem halott anyag, hanem élő Létezés és hogy az ember 
lelke halhatatlan”, valamint azt, hogy “a világ alapelve az, amit mi 
szeretetnek nevezünk és hogy a boldogság hosszú távon mindenki 
számára teljesen bizonyos”. 

Ezek után az élmények után hasonlókat tapasztalt emberekkel 
folytatott beszélgetések segítették gondolatai tisztázásában, de hosszú 
időre és sok munkára volt szüksége ahhoz, hogy összegyűjtse és 
elemezze azok irodalmát, akikről úgy ítélte meg, hogy szintén átmentek 
hasonló élményen. Ezek után fogalmazhatta meg a kozmikus 
tudatosság közös jellemzőit, amelyeket így sorol fel: 

1. Egyéni fény 
2. Öröm, erkölcsi emelkedettség 
3. Megvilágosodott tudás 
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4. Halhatatlanság érzete 
5. Halálfélelem elvesztése 
6. Bűntudat elvesztése 
7. Váratlan, hirtelen ráébredés 
8. Hogy lehetetlen szavakkal másoknak 

megmagyarázni az élményt. 
Könyvében megadja azoknak a történelmi személyeknek névsorát, 

akik szerinte részesültek kozmikus tudatosság élményében. Ezek a 
következő személyek: 

Mózes, Gideon, Izaiás, Li R, Buddha, Szókratész, Jézus, Pál, 
Plotinus, Mohamed, R.Bacon, Dante, Las Casas, Keresztes Szent 
János, F. Bacon, Behmen, Pascal, Spinoza, Mme. Guyon, 
Swedenborg, Gardiner, Blake, Balsac és még húsz személy, akik 
mind a XIX. század szülöttei. 
Bucke úgy gondolja, hogy különböző megvilágosodási színek 

lehetségesek, egyeseknek teljesebb lehet, mint másoknak, de a 
tudatosság szintje mind messze magasabb, mint a közönséges 
öntudattal rendelkezők tudata. Feltételezi, hogy számosan vannak a 
kozmikus tudattal rendelkezők és számuk egyre növekszik. Meg-
jósolja, hogy a tudatnak ez a foka uralkodóvá és általánossá lesz az 
emberiség eljövő századaiban. 

A XX. század végén Robert M. May újból megvizsgálja a Bucke 
által meghatározott Kozmikus tudatosságot, elemzi Bucke gondolatait 
és végigköveti mindazokat a szerzőket, akik ezzel a területtel 
foglalkoztak a XX. században. 

E. Teilhard de Chardin, századunk kozmikus gondolkodója 
Századunk másik gondolkodója Pierre Teilhard de Chardin, akinek 

meglepően hasonló gondolatai vannak, mint Ehnatonnak. Teilhard egy 
francia paleontológus, aki 1881-től 1955-ig élt és megvilágosodás 
élményén az első világháborús szolgálata alatt ment át, ahol mint pap 
és szanitéc teljesített szolgálatot a francia seregben. Hasonlóan, mint 
Bucke, ő is nagy örömmel olvasott megelőzően megvilágosodott 
személyekről Eduard Schuré könyvében: „Les grand initiés”-ben. Azt 
írja erről: „... öröm a sajátunkkal különösen együttérző elmét találni – 
örömteli spirituális érzés kapcsolatot teremteni egy másik lélekkel, aki 
tele van a világért való lelkesedéssel”. 

Teilhard életrajzírója, Ursula King írja róla: „Ezt a látomást a 
szeretet mozgatta: a világ szeretete, Isten szeretete és mindenek fölött 
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Isten szeretete a világot meglelkesítő életfolyam és annak számtalan 
arculatán keresztül, melyet ő olyan erősen érzett”. 

Teilhard egyik írásában ezt találjuk: 
„Ott amott, a horizonton a nap éppencsak megérintette  
fényével a keleti ég legszélső élét. Egyszer ismét, ez alatt  
a mozgó tűzkorong alatt, a föld élő felülete ébred és  
megrázkódik s egyszer ismét elkezdi félelemteli mun-      
kálkodását”. 

Ez a szöveg ugyanazt az érzést sugározza, mint Ehnaton himnusza. 
Egy másik helyen ezt írja Teilhard: 

„Hogy ne lepne meg minket egy erős misztikus folyamat  
feltáruló növekedése körülöttünk, amelyet valójában az a  
meggyőződés táplál, hogy a világegyetem, teljes műkö- 
dését tekintve, végső soron szeret és szeretetre méltó”. 

Egyéb helyeken  kozmikus látásáról, az egyén kozmikus 
feladatáról, máshol a Világ Lelkéről ír, amely sugárzásával 
szakadatlanul táplálja az égő szívűeket. Egy külön fejezetet szentel 
olyan témának, mint: A lét szeretete és Isten átragyogása a Világon. 
Mindezeken a helyeken egyrészt kozmikus tudatosságáról tesz 
bizonyságot, másrészt olyan gondolatokat fogalmaz meg, amelyekben 
az ehnatoni gondolatok rokonaira ismerhetünk. Teilhard szintén azt 
érzi, hogy amit ő lát, azt egyedül ő látja és hogy látomását majdnem 
lehetetlen másokkal közölni. 

F.  Carl Gustav Jung az archetípusi élményekről 
A történelem nagy látnokain felül C.G. Jung és követői is leírják az 

ún. archetípusi  élményeket és megpróbálják megfogalmazni azok 
jellemzőit. Maga Jung nagyon jó véleménnyel volt Ehnatonról és ezt 
írja: „ ... Amenophis (Ehnaton) kreatív és nagyon vallásos személy 
volt...” Egy másik helyen ezt írja: „Istenről alkotott összes régi idea, 
már maga is és különösen a numinózus gondolat, az élményben 
gyökerezik”. 

Követői közül Aniela Jaffé fogalmazza meg legtisztábban azt, 
hogy mit értettek ők a közösségi tudattalan és az archetípusi élmények 
numinózitása alatt. Jaffé ezt írja, Jungot idézve: A numinózus 
tudattalan élménye közösségi, mégis az ember legszemélyesebb és 
legbensőségesebb részéhez tartozik. Ugyanolyan személyes, mint 
amilyen abszolút értékű. „Nem vitatható. Te csak azt mondhatod, hogy 
neked sosem volt ilyen élményed”, mire a veled szembenálló így 
válaszol: „Sajnálom, nekem volt... Nem számít, hogy a világ mit 
gondol a vallásos élményekről, az, akinek van ilyen élménye, az nagy 
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kinccsel rendelkezik, valamivel, ami számára az élet forrása, a szépség 
értelme lesz és ami új fényt ad a világnak és az aemberi-ségnek. Neki 
bizalma és békéje lesz”. 

Jung az archetípusi élményt alapvető fontosságú élménynek 
nevezte. Hitte azt, hogy az archetípusi tartalom alapjaiban befolyásolja 
az embert, mivel a tudatosban úgy jelenik meg, hogy a földöntúliság 
(numinózitás) minden erejét sugározza. 

A jungi individuációs eljárás megvalósítja az egyén rendeltetését, 
hivatását és fokozatos fejlődéssel elősegítheti kozmikus érzék lét-
rejöttét. Korunk számos spirituális irányzata különböző utakat ajánl 
megváltozott tudatállapot elérésére, bizonyos esetekben kozmikus 
érzék is elérhető lehet. 

G. A kozmikus tudatosság újabb meglátogatása 
Robert M. May fenti címmel kiadott könyvében foglalja össze 

mindazt, ami R. Bucke után e területen történt 1993-ig. A szerző maga 
is átment egy kozmikus élményen 1962-ben, húsz éves korában, ami 
után 30 év múlva írja meg ezt az összefoglalást.  

Munkájában részletesen ismerteti R. Bucke „Kozmikus 
Tudatosság” című könyvét és életét, valamint az utána következő, vele 
ellenkező és őt támogató gondolatokat. A materialista tudományos 
alapon álló J.B. Watson behaviourizmusán kívül Freud 
pszichoanalízisét és A. Maskow elméletét ismerteti és cáfolja, amelyek 
az ún. „csúcs-élményeket” természetes jelenségnek magyarázzák és 
elvetik azok természetfeletti lehetőségeit. 

Bucke elméletét támogatók közül részletesen foglalkozik William 
James, Carl Jung, valamint Gurdijieff és Ouspensky munkásságával. 
Könyvét Bucke és Teilhard de Chardin gondolatainak hasonlóságával 
zárja. May munkájából a kövekezőket érdemes itt idézni: 

Bucke szerint „A tulajdonság, amely ezeket az embereket (akik 
átélték a kozmikus tudatosság élményét) megkülönbözteti, az, hogy a 
lelki szemük megnyílt és láttak”. 

„Buddha első szavai a megvilágosodása után a kövekezők voltak: 
Ahogy a nap sugarai elnyelik a világ sötétségét, ugyanúgy megtalálja 
az igazságot az, aki kitartó a keresésben és az igazság megvilágosítja 
őt”. 

Bucke az Újszövetség számos helyét a kozmikus tudatosság 
bizonylatának tekinti. A szőlősgazda példájából ő azt a következtetést 
vonja le – az előző Buddha idézettel szemben, – hogy nem elég a 
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szorgalmas munka a kozmikus tudatosság elnyeréséhez. (A Lélek szele 
ott fúj, ahol neki tetszik.) Ezért van az, hogy míg egyesek megkapták, 
mások bár szorgalmasan dolgozók és gondolkodók, mint Arisztotelész, 
Newton és Goethe, kimaradtak belőle. 

„Freud „Mózes és egyistenhit” című munkájában szörnyűségeket 
állít. Lényegében egy mesét talál ki a Biblia helyett csak azért, hogy 
igazolja pszichoanalízis elméletét... Elsősorban azt állítja, hogy Mózes 
egyiptomi volt és nem zsidó... (Ma már) úgy látszik, hogy nincs arra 
bizonyíték, hogy Mózes egyiptomi lett volna. Ez inkább Freud „vágy-
kielégítése” volt... Freud meséjében, és ez egy mese, amit eredetileg 
egy regényben gondolt közölni, az egyiptomi herceg, Mózes IV. 
Amenhotep fáraó egyistenhitének követője volt, amely fáraót később 
Ehnatonnak neveztek. Ez a vallás lényegében napimádás volt. A napot, 
Atont tekintették az egyedüli istenségnek. Ez a vallás rövidéletű volt 
Egyiptomban és utána a hagyományos sokisten hit jött vissza. Freud 
hipotézise az volt, hogy Mózes azért, hogy az Aton hit túlélését 
biztosítsa, választota ki az izraealiták törzsét, kivezette őket az 
egyiptomi rabszolgaságból és oktatta nekik ezt az új hitet”. 

May valószínűen nem tanulmányozta részletesebben Ehnaton tör-
ténetét és főleg nem ovasta végig az Ay-féle Aton himnuszt. A 
kozmikus tudatosság ilyen ismerőjének rá kellett volna jönnie arra, 
hogy Ehnaton kizárólag egyéni isten-élmény útján juthatott el a 
majdnem tökéletes egyisten hitre, amely nem egyszerű napimádás volt 
és amelynek egyetemes szeretetre épülő mivoltával szemben Mózes 
haragvó és bosszúálló istenhite, amely csupán a választott népet 
támogatta, meglehetős visszalépést jelentett. Ehnaton számára 
elképzelhetetlen volt, hogy Istene nemzete ellenfelének teljes ki-
irtására adott volna parancsot.  

Gurdjieff szerint a következők tartanak bennünket rabságukban és 
akadályozzák meg azt, hogy a tudatosság magasab szintjére jussunk: 

o A társadalmi szereppel való azonulás 
o Belső alkalmazkodásunk mások igényei szerint 
o Hazugság, mások okolása hibáinkért 
o Felesleges beszéd, fecsegés 
o Negatív érzelmek kifejezése. 

A felsoroltak közül háromnak fontos szerepe volt az ehnatoni hit-
vallásban. Az uralkodó és a hivatalt viselők idealizált merev ábrázolása 
helyett az őszinte emberábrázolás lett az új művészet jellemzője. A 
hazugság ellentéte volt az „igazságban élni” jelszava. A negatív 



143 

érzelmek kifejezése helyet az amarnai művészetre a szeretetteli boldog 
családi élet ábrázolása volt jellemző. 

Befejezésül May Teilhard de Chardin munkáit idézi: „A 
kereszténység és fejlődés(elmélet)”, az „Emberi jelenség”-et és az 
Ember jövőjét, mint a kozmikus tudatosság megnyilvánulásait. 

H. Ehnaton kozmikus tudatossága 
Henri de Lubac, Teilhard de Chardin rendtársa és barátja, Isten 

kereséséről ír hosszú tanulmányt, amelyben gyökeres ellentéteket mutat 
ki az istenkeresők két típusa között. A filozófus tudományos 
kutatásával, elemzésével bizonyítja Isten létét. Az ő keresése pozitív, 
aktív, cselekvő. A misztikus tudatosan talán nem is keresi Istent, de 
mégis ő az, aki megtapasztalja Isten valóságát, akinek bizonyossága 
nem a tudós levezetett igazsága, hanem az átélő egyéni élménye által, 
erősebb meggyőződést magával hozva jön létre. Az ő istenkeresése 
passzív, nem tevékeny. Míg a tudós Istene majdnem személytelen, 
addig a misztikusé nagyon is személyes. 

De Lubac szemléletes hasonlattal írja le az Isten-megismerés 
élményét: 

„Azt mondták nekem, hogy az ég szürkesége csak a felhők vékony 
fátyola, amely eltakarja a napot. Sok mindent elmagyaráztak a napról 
és sok mindent el is hittem. Egy napon azonban szétnyíltak a felhők és 
bár bele nem pillanthattam a napba, de orcám felderült és vége volt a 
kétségeknek. A felhők újra eltakarhatják a napot, de létezéséről nem 
voltak kétségeim”. 

„Talán, ha vitás körülmények közé kerülök, elegendő lesz 
egyvalakivel találkozni, akinek valójában megnyíltak a felhők. Talán 
elegendő lesz látni valakit, aki látott, akinek bizonyosságában hinni 
tudunk. Ez az a csoda, amely generációkon át végnélkül ismétlődik, 
amely legyőzi előítéletünket és óvatos elővigyázatosságunkat, ez a 
csoda üthet rést a megkeményedett védőfalakon és felrobbanthatja a 
tagadás várát. Az ilyen bizonyosság nem hasonlítható azokhoz, 
amelyekkel a köznapi életben találkozunk”. 

Nem véletlen, hogy ez a modern jezsuita is a nap hasonlatával 
ábrázolja legjobban a spirituális megvilágosodás, az Isten-megismerés 
lényegét, ahogy Ehnaton népe számára is a Napkorong jelképezte a 
számára megnyilatkozott személyes Istent. 

Nem tudunk olyan emberi forrásról, ahonnan Ehnaton részletes 
leírást kaphatott volna a világegyetem numinózus szerkezetéről, a 
modern fizika metafizikát valószínűsítő tételei sem léteztek még, tehát 
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fel kell tételeznünk, hogy egy erőteljes lelki élményben volt része, 
amely megvilágosította, meggyőzte és arra indította, hogy a 
rendelkezésére álló forrásokat, életét és minden törekvését Isten 
kívánságainak megvalósítására áldozza. Ezeket a kívánságokat vele 
közölték és csupáncsak ővele és senki mással nem. Környezetében 
talán Nefertiti és talán anyja, Tiye királynő, női érzékenységükkel 
valamit megérezhettek magasszíntű gondolataiból. 

Ez az erőteljes élmény magyarázhatja meg azt, hogy miért lett az 
egyiptomi istenek sokasága üres formaság számára, hasonlóképpen, 
ahogy a farizeusok törvénye öncélú szabályokká vált Jézus szemében, 
de Ehnaton rendelkezett elegendő földi hatalommal ahhoz, hogy 
ellenálljon Amon papjainak. 

Szeretett női családtagjain, anyján, szépséges feleségén és leányain 
kívül ő saját női oldalát, élő animáját is felismerte. Megengedte, hogy 
testének női formáit, mint a fáraó igazi alakját, megmutassák 
ábrázolásain. Az ő erőteljes férfiasságát életének isteni célja és ideáinak 
dinamikája meggyőzően fejezte ki. Meg volt győződve arról, hogy 
mindenható Istenének egyetlen fia. Meggyőző Isten-élményével 
nemcsak bűntudatát, hanem szégyenérzetét is elvesztette. Semmit sem 
kellett takargatnia. Ugyanolyan nyíltan mutatta meg testének női 
vonásait, mint bensőséges családi életét, amelyben egyéni 
kapcsolatainak szeretetteljes nőiessége nyilvánult meg. 

I. Örökségünk az ókori Közel-Kelet-ről 
A hurri nép, amely Ehnaton őseinek felét adta, felelős a sumeri 

kultúra és civilizáció elterjesztéséért és továbbadásáért az ókori Közel-
Keleten. Ez a nép ragozó, agglutináló nyelvet beszélt, és számos szerző 
azonosnak veszi őket a Szubartunak nevezett ókori területek lakosaival, 
akik egyesek szerint a sumerokat megelőző őslakói voltak 
Mezopotámiának. Mitannit, a hurrik királyságát az asszírok elfoglalták, 
így a hurrik vagy szubarok (szabírok) kiszorultak a termékeny 
félholdnak nevezett terület középső részéről és a Kr. e. első évezredben 
kissé északabbra, Urartu néven alapítottak királyságot. Szintén a 
hurriknak tulajdonítják a közép-ázsiai Horezm kultúráját, ahonnan a 
honfoglaló magyarsághoz csatlakozó kabarokat származtatják. A hurrik 
hatása tehát Egyiptomtól Közép-Ázsiáig átfogó területen nyilvánul meg 
az ókorban. 

A Nap által közvetített egyistenhit és a mezopotámiai ékírás 
továbbadásán kívül számos jelentős, történelem formáló újítást is nekik 
tulajdonítanak. Ezek: a ló, mint a közlekedés és a harcászat 
előmozdítója, a lovak által húzott harckocsi, a lóháton folytatott 
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hadviselés bevezetése volt. Történészek szintén a hurriknak tu-
lajdonítják a nagyerejű messzehordó réteges íjak első alkalmazását. A 
vágtató lóhátról hátrafelé nyilazás, amelyet történészek pártus 
nyilazásnak neveznek, urartui bronz övlemezek tanúsága szerint 
urartui, tehát szintén hurrik vagy szabírok találmánya volt.  

Bakay Kornél írja: „Általános vélemény szerint a szkíták az ún. 
sámánisztikus szertartások keretében gyakorolták istenhitüket, s a 
szkíta királyok egyúttal népük főpapjai is voltak. A szkíták, a görög 
történetírók szerint, imádták a Napot, az Eget, a Földet és a Tüzet. 
Valójában azonban a Teremtő Istent, akinek jelképe a Nap, (és) aki a 
tüzet adta az embereknek, aki teremtette az eget és a földet”. Ez 
Ehnaton hite is, akinél a Nap, Aten korongja csak jelképe a minden 
élők és élettelenek Teremtőjének. Ehnaton szintén egyedüli közvetítője, 
főpapja volt Egyistenének népe felé, mint a szkíta királyok és ahogy az 
apostolinak nevezett magyar királyok főpapi olajkenettel lettek népük 
lelki vezetői is. 

A honfoglaló magyarság fennmaradt művészeti kincsei, ötvös-
munkái és a Kaukázus környékén készült magyar Szent Korona arról 
tanúskodnak, hogy az urartui, tehát hurri művészet elemei a szkítákon, 
pártusokon, hunokon és avarokon át a magyar forma-kincsre is hatással 
voltak. A Szent István kori „pogány magyarok” egyistenhívők és már 
részben keresztények is voltak. Nem közömbös tehát számunkra, hogy 
a történelem első isteni kinyilatkoztatást kapott prófétája, Ehnaton, 
felerészben hurri származású volt. Nemcsak művészeti formakincsünk, 
de egyistenhitünk is olyan előzményekkel rendelkezik, amelyek a Kr. 
előtti  XIV. századra nyúlnak vissza. 
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VIII. 
A  MAGYAR  KONGRESSZUS 

KERETÉBEN RENDEZETT ÜLÉSEK 
ÉS ELŐADÁSSOROZATOK 

 

1. 
A mérnökök találkozója 

 Az Árpád Akadémia mérnöktudományi osztálya a Magyar 
Mérnökök és Építészek Világszövetségével együtt 2000. november 25-
én, szombaton reggel tartotta 30. évi ülésést, amelyen az alábbi 
előadások hangzottak el: 

 vitéz Falk Viktor okl. elektromérnök (Cleveland, Ohio) 
beköszöntője után 
        Ürmös Antal okl. gm. (Woodstock, Ontario, Kanada), az Árpád  
Akadémia tudományos főosztályának rendes tagja, a Világszövetség   
főtitkárának beszámolója. 

Veress József okl. gm. (Cleveland, Ohio): „Művese-pumpa bemu-
tatása és működése”. 

Kozma Ottó okl. gm. (Wickliffe, Ohio): „Új villamos energia-
forrás”  

Legeza Tamás  okl.  elektromérnök (Cleveland, Ohio): „Mi történt 
a mérnöki hivatással az Egyesült Államokban a második világháború 
után?” (II. rész) 

Somogyi F. Lél (Parma Hts., Ohio): Az Internet terjedő használata 
a magyar diaszporában. Hogy alakul a www.hungarianassociation.org 
honlap?  

Balogh Zoltán okl. gm. (Richarson, TX): „Óhaza mérnöki 
szemmel”  

Fejér Pál okl. gm. (Bloomfield Hills, MI): Magyarország úti 
beszámolója 

Sos Dániel P. eng. (Fonthill, Ontario, Kanada): „Mérnök vagy 
építész”? 
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Relle Ferenc okl. vm. (Columbus, Ohio): „Szervezés 
Magyarországon” 

dr. Rohács József: A mérnöki munka értéke avagy gondolatok egy 
lehetséges GTE programról 

Ürmös Antal okl. gm. (Woodstock, Ontario, Kanada): MMÉV és 
KMME kapcsolatok és aktivítások         

Az előadások elhangzása után Ürmös Antal, mint pénztáros, a 
Világszövetség anyagi helyzetét ismertette. 

 

2. 
Az Árpád Akadémia 

orientalisztikai osztályának ülése 
Az Árpád Akadémia orientalisztikai osztályának ülése – Csókné 

Veress Etelka elnökletével – november 24-én, pénteken du. 3 órakor 
kezdődött és folytatódott szombaton és vasárnap. A megnyitó és 
üdvözlő szavak után az elnök „Természetalapon ősmagyar történelem”  
címmel tartotta meg értékes előadását.  

 

3. 
A Szabad Magyar Újságírók Szövetségének 

évi közgyűlése  
Stirling György (Arlington, VA) elnök megnyitója és beszámolója 

után Soós József pénztáros, főtitkár köszöntötte a megjelenteket. Majd 
beszámolt a Szövetség elmúlt évi munkájáról. Ezt követően több 
értékes felszólalás és előadás hangzott el. 
 

4. 
Az Akadémia orvosi szakosztálya szervezésében 

egészségügyi előadások 
November 25-én, szombaton 1 óra 30 perckor az Akadémia Orvosi 

Szakosztálya szervezésében az előadássorozatot: 
Dr. Nádas János  (Canton, OH) elnök nyitotta meg. Előadásának 

címe: „A szeretet és a fájdalom”.  
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5.  
A Szent László Társaság és Rend, s a Vitézi Rend 
A Szent László Társaság és Rend, valamint a Vitézi Rend együttes 

ülését november 25-én, szombaton du. 3 órakor kezdték. 
Elnök: vitéz Falk Viktor 

* * * 

Legeza Tamás (Cleveland, Ohio): 

A  MÉRNÖKI  HIVATÁS  ELTŰNÉSE. 
VISSZHANG  MAGYARORSZÁGRÓL 

Az elmúlt évben a mérnöki hivatás eltűnéséről beszéltem a 
gyáripari vezetőségből. Röviden arról volt szó, hogy a financiális 
vezetőség  nem csak hogy átvette az abszolutiszikus vezetést, de az 50 
éves mérnök alkalmazhatatlan lett a legtöbb vállalatnál. Mint a 
„Customer Liability” perek mutatják, ez a vezetőség kivette a profesz-
szionális felelősséget a mérnök kezéből, „let us take a chance” alapon 
veszélyes közszükségleti cikkek kerülnek a piacra. Sok esetben perre 
került sor, amibe a rajzoló mérnököt avagy technikust is belevonták. A 
rajzolónak könnyű volt mondani, hogy csak azt csinálta, amit mondtak 
neki, de a „Professzionális Engineer” mérnöknek sokkal nehezebb volt 
bizonyítani, hogy kényszerítve volt. 

Erre a valóságra akkor döbbentem rá, amikor az egyik CEO-m 
(Chief Executive Officer) azt mondta nekem: „Én a részvényeseket 
képviselem!” Kerekre nyílt a szemem. Már előtte feltűnt, hogy 
menynyire nem ért a gyári dolgokhoz, de most egyszerre világos lett, 
hogy itt óriási érdek összeütközéssel állunk szemben. A gyárnak a 
társadalmi szerepe, amiért tulajdonképpen csinálták és alkották, 
gyökeresen megváltozott. A technikus alkotók, a szakemberek, a 
munkások, akik formálják és fenntartják a vállalatot harmadrendű 
szerepre csökkentek. A financiális “bottom-line”, a részvények 
dividend-je fontosabb lett, mint azoknak a jóléte, akik ezeket az 
értékeket megszerezték és fenntartják. Úgy láttam, mint az amerikai 
mondja: A rókák őrzik a tyúkólakat! 

Emlékeztet egy magyar költeményre, a magyar költő küzdelme a 
kommunista államtól kirendelt kritikussal. Címe: „A fifikus kritikus”. 
Ennek két sora 

„...az ő hangja erősebb, ő rajtad túlkiált 
ő védi – ellened – a népi demokráciát...” 
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Ismételve látjuk ezt a küzdelmet a mérnök szerepe, álláspontja, 
jelenlegi ipari-politikai helyzete s a CEO, a legfelsőbb gyári főnöke 
között. A technikusok alkották és tartják fenn az ipart s a gyárakat, s 
mit csinál a „financiális direktor”? – Tavaly részleteztem. Leírtam egy 
tucat módot, metódust, amivel a mérnöki hivatást a financiális 
vezetőségek fokozatosan lerombolták az 1956 utáni időkben – és hogy 
miért. 

Csak egy példát említek, sokaknak a legfájóbb félrevezetést – a 
“Psychological Testings”-eket 1956 és 1984 között. Közel sem azt 
szolgálta, ami be lett adva az alkalmazottaknak s amire minden 
alkalmazott gondolt, mármint kielemezni a rejtett képességeket, 
technikai tudást, megtalálni a géniuszt s a legjobb pozíciót minden-
kinek. Egyáltalán nem! Célja az volt, hogy ki érez lojalitást, együtt-
érzést a vele együtt dolgozó munkásokkal, alkalmazottakkal s azonnal 
kiállítani az illetőt a sorból. Felfedni a már kialakúlt egymást segítő 
kapcsolatokat az alkalmazottak között, azokat megtörni áthelyezé-
sekkel, s a munka biztonságérzését elvenni a munkástól. Mindazok, 
amik a késő 1960-as évekig „ipari erényeknek” számítottak, úm. 
loyalitás, hűség, megbízhatóság, állandóság – jogcím lett az elbocsá-
tásra ez idő után. A gyár, ami a helységnek, falúnak gazdasági biz-
tonságot adott, le lett építve, el lett adva, fel lett darabolva, avagy el-
költözött tengerentúlra. Ez a “Penny wise and Dollar foolish!” 
mentalitás a mai napig uralkodik, főképpen a részvénytársaságokban. 
(A magánkézben levő vállalatok tulajdonosai vissza befektetik a 
hasznot a vállalatukba!) 

Kétféle financiális támadásról beszélünk: 
“Hostile take-over” – azaz hogy átvenni s szétdarabolni a 

vállalatot. 
 A “felső vezetőség” átvétele, azaz hogy a CEO-nak financiális 

Board of Director-okon keresztül lefejni az utolsó pennyt is, amit ki 
lehet sajtolni a kasszából. (Peter’s Principle: „Ahol egy bizonyos 
mennyiségű pénz összegyűlik –, előbb-utóbb jön valaki, aki a kezét rá 
akarja tenni”.) 

Látni az egész képet, erősen ajánlom, hogy béreljétek ki a követ-
kező filmet egy Video Store-ból:  

“OTHER PEOPLE’S MONEY with Gregory Peck 
Ez egy teljes “industrial pirating” átvételt mutat. Leírni nehéz, azt 

látni kell, hogy ezek a „financiális kalózok” hogyan szemelik ki a 
vállalatokat, hogyan találják meg a gyenge pontot, s hogyan veszik át a 
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“control”-t. Hogyan játszik össze a rokon védőügyvéd a financiális 
kalózzal. Ugyanakkor mutatja, hogy az emberi természet nem változott 
egy évezred alatt. A Biblia megismétlődik mindennap, amikor 
ugyanazok a részvényesek, akik hozsannáztak 30 perccel azelőtt, 
‘feszítsd meg’-et kiabálnak röviddel utána. Mutatja az emberi memória 
rövidségét, az analizáló képesség majdnem teljes hiányát. S ez az, 
amire ezek a kalózok alapítanak! (Nem kell messze menni, nézzük a 
mostani politikusainkat, s választási beszédeket, a Social Security 
többletet.) 

Tavaly arról beszéltem, hogy hogyan történt mindez? 
Most arról szeretnék beszélni, hogy miért és mit lehetne csinálni? 

Hogy lehetne kielemezni a mérnöki hivatás útját a jövőben? 
A múlt évi témát illetőleg egy visszhangot kaptam Magyaror-

szágról. Dr. Rohács József, egyetemi tanár küldött egy cikket a 
„Gépipar”-ból. A cikk más irányból világítja meg a problémát. Ott még 
nem látják, hogy mi történik a kulisszák mögött. Egész biztosan nem 
tudnak a $450 milliós bónuszokról, csak az eredményt látják, hogy 
mindenki részesedik a technológia vívmányaiból, kivéve, aki alkotta – 
a mérnök. De valószínűleg ők is gyanakodnak, hogy egy világszerte 
megszervezett Macchiavellian tervről van szó. A cikket nem 
részletezem időhiány miatt.  

A cikk, ahogy írva van, tulajdonképpen egy enyhe szatíra. Ne 
felejtsük el, hogy minden forradalom szatírával kezdődött. A szatíra 
rávilágít a problémára. A megoldás rendszerint későbben jön, sokszor 
váratlan fordulatok után. Az ilyen fordulatokra készen kell lenni, s ez a 
célja ennek a cikknek. 

A váratlan fordulat, a mi esetünkben, lehet egy sorozatos baleset s 
liability per. A Firestone eset egy kiáltó példa. A biztosító társaságok 
nagyon szépen a mi kezünkre játszhatnak. Amint a „kompetencia” 
kérdés gyakrabban felkerül, a Congress felfigyelhet rá, s törvénnyel 
követelhet kompetens mérnököket felelős pozíciókba.  Pontosan oda, 
ahonnan ki lettek dobva a ‘Psychológiai vizsgálatokkal”, csak azért, 
hogy a “bottom line” jobban nézzen ki, s a CEO bonus-a magasabb 
legyen. 

Mellékesen – én  a Goodyear-nek autógumikerék nyers gumi, gumi 
formáló, gumi vulkanizáló és gumi kopás kísérleti gépein dolgoztam. 
Az az érzésem, hogy futó felület levállásának az oka a gumi 
hőkezelésének megrövidítése (under-curing) volt. Két perccel hosszabb 
hőkezelés (15 percről) egy 28.000 mérföldes gumiból – 40.000 
mérföldes gumit csinál. Egy-két perc levágása határozottan segít a 
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“bottom line”-on, mert évente több millió gumikerékről van szó. Ebben 
az esetben a rizikót a vezetőség, avagy az alacsony fizetésű és 
iskolázottságú alkalmazottak nem jól számították ki. Eredmény: túl 
sokan fizettek az életükkel ezért. 

Kivéve az „elektrónikus” gyárakat, jelen pillanatban az amerikai 
ipar R&D hiányában visszasüllyedt a “Cut-and-Try” metódusra, ami az 
1950-es évek előtt dominált Amerikában. A felsőbb vezetőség rá-
kényszerítheti “unsafe” közszükségleti cikkek piacra dobását az „üzemi 
mérnökre”. „Csináld, vagy találunk mást, aki megcsinálja!” “We can 
buy engineering.”  

Az, hogy a mérnök odakerült, hogy mint egy produktumot hasz-
nálják-eldobják, s a ún. “intellectual property”-je hasznavehetetlen, 
annak sok más oka is lehet, mint a financiális vezetőség “bottom line”-
ja! Időhiány miatt csak a legfontosabbat említhetem meg, a mérnök 
neveléséből eredő egyéni beállítottságát s ugyanakkor az egyetemek 
szerepét. Az előbb említett “morális nevelés”, hogy a mérnök milyen 
“világnézettel” lépjen ki az iskola falai közül, (direktor-jelölt, kis 
igényű, lojális, a vezetőség érdekeit szolgáló, mindhalálig stb.) 
határozottan nem illettek be az ipari-politikai életbe – a második 
világháború után. A mérnökből „engedelmes alantas”-t neveltek. Ezek 
a normák bele lettek paukolva a tanulókba az iskolákban s a 
„Professional Engineering Societies” által. 

A professzorok azzal büszkélkedtek, hogy „mi formáljuk az 
ifjúságot”. Ezt egyes körök „agymosás”-nak is nevezhetik, nem sok 
túlzással. Köztudomású, hogy még a második világháború alatt is az 
egyetemi ifjúsági organizációk (mint pl. a „Turul” avagy a műegye-
temen) „ifjúsági vezetői” mind 50 éven felüli tagok, vagy professzorok 
voltak. A diákok maguk, az időnkinti sör ivászaton kívül semmi más 
irányításba, kezdeményezésbe, vagy aktivításba nem voltak belevonva. 
Ez az „ifjúság formálása” sikeres volt mind az állam, mind az egyén 
számára, míg a királyok alatt „állandóság” volt, azaz hogy a társdalmi 
változások egy évszázadba kerültek. 

Nem támadás, vagy sértésképpen említem, de mint tényt, hogy az 
egyetemi technológiai s psychológiai curriculumok, a diákok számára 
legalább 15-20 évvel el vannak maradva a jelenben menő ipari normák 
mögött. Az én saját üzletemmel tudom bizonyítani. Kis üzletek ezrei 
nem patentíroznak, s nem írnak technikai cikkeket, hogy elrejtsék a 
technikai előnyeiket, ami most a kezükben van, a konkurrenciával 
szemben. Ez a patent védelemnek egyik legolcsóbb, s talán leghatá-
sosabb formája. 15-20 évbe kerül, míg az új technikai és munka etikai 
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fejlemények az újságcikkeken keresztül végül leszivárognak az 
egyetemi könyvtárakba s onnan a tanulókhoz az egyetemi profesz-
szorokon kereszül. Sajnos, a „technikai tudás” csak másodrendű a 
gyári-politikai harcban. Eredmény: A végzett mérnök 20 évvel el-
maradva lép ki a porondra. Mire észbekap, már be van törve a járomba. 

Vessünk egy tekintetet, hogy milyen „faktorok” formálták eddig a 
mérnököt. 

Milyen technológiai és milyen emberi VÁLTOZÁSOK-kal állunk 
szemben? 

Vegyük a történelmet. A magyarok a IX. században érkeztek  
jelenlegi országukba. Nomádok voltak. Előttük – azaz az előző 4 
évszázad alatt – valami 20 törzs ment keresztül ezen a vidéken (kelták, 
gótok, szkíták, longobardok, hunok, dákok, avarok stb.) Az ismert 6000 
éven keresztül, s azelőtt az emberiség „nomád” volt. A nomádok állat-
tenyésztők voltak s húson éltek. Attila csakis nyers húst evett egész 
nap. Legnagyobb problémájuk a népsűrűség volt, mert az állatok 
számára kiterjedt legelőkre volt szükség. Rövidesen túllegelték a 
legelőket, s akkor mozogni kellett. A magyar kalandozáok is főképpen 
az új legelők megtalálását célozták. A X. században kifogytunk a 
legelőkből, s más élelmiszer szerzésére volt szükség – a 
kertgazdaságra. A kereszténység felvétele tulajdonképpen a letelepedés 
előfeltétele volt. A külföldi, főképpen olasz papok a földművelés 
alapjait hozták be. 

Ez egy ekonómiai és életmód forradalom volt. A magyaroknak az 
egész gondolkodási és étkezési módját át kellett formálni. A kertgaz-
daság élelmiszert, bőséget hozott egészen az 1700-as évekig. A föld 
nagyobb népsűrűséget bírt el. A népszaporulat hosszú ideig kordába 
volt tartva a királyok ego-problémájából eredő háborúkkal, s a sok 
akkor gyógyíthatatlan betegségtől, amit a mezitlábas földművelők 
felszedtek a földről (elmérgesedett kis fertőzések, tetanusz, sömör, 
malaria, dögvész (pestis), döghalál stb.) Egy köbcentiméter földben a 
baktériumok fajtáinak millióiról beszélünk. A parasztok rövid életűek 
voltak s állandóan betegek (lásd: „Siralom völgye”) A királyok persze 
ezt nem bánták, mert egy beteg parasztság nem lázad fel. Ez meg-
magyarázza az orvostudomány teljes elnyomását abban az időben. A 
népsűrűség korlátozása volt a cél. 

Na, most figyeljük az időpontokat. Az 1400-as évek elején 
Gutenberg felfedezte a könyvnyomtatást (600 év elt el). 1720-ban egy 
skót mérnök feltalála a gőzgépet (300 év). 1780-ban az első varrógép 
elkészült (60 évvel későbben). 



153 

Óriási ugrások voltak ezek s ez elindította a kisipari forradalmat. 
1830 körül a céhek darabonkint, de mennyiségben gyártani kezdtek. 
1890 táján már a tömeggyártás technológiáját publikálták (Taylor time 
study). 25 évvel későbben az első világháború kifejlesztette a nagy 
tömeggyártási metódusokat mind a ruházatban, mind fegyverben, 
lőszergyártásban. Kevesebb, mint 10 éven belül a repülők, gyenge 
áramú leadók, rádió, televízió, gyökeret vertek s a piacra kerültek. 1945 
után az ipari forradalmak egész sorozata kezdődött a másoló gépekkel 
(1956-ban Xerox), a telefonnal, CB leadókkal, radárral, rakétákkal, 
1968-ban az emberiség már a holdba eljutott. 

De mindez csak a kezdet volt ahhoz képest, ami az elmúlt 12 év 
alatt történt (1988-2000). Computer, total factory automation, minia-
turizáció, robotok, artificial intelligencia, a gyárak teljes átszervezése 
számológépekre, orvosi műszerek, network, website, e-mail stb. Hogy 
csak az e-mail-t emlitsem, ez egyik oka volt s lehet egész politika 
szisztémák összeomlására. Mert az újítók, mondhatnám forradalmárok, 
az egész világon kapcsolatba léphetnek, az állam tudta nélkül. 
Magyarok kapcsolatba léphetnek a romániai vagy szlovákiai 
magyarokkal stb.  

Munkák, hivatások teljesen eltűntek, mint pl. a „secretary”, 
„salesman” és – sajnos – a mérnök. A “Professional Engineer” le lett 
redukálva egy irodára, csomputerek, printerek, plotterek, több telefon- 
vonal, e-mail, website. Secretary és rajzolók nélkül. Kell-e ennél 
nagyobb változás – és mindez kevesebb, mint 10 éven belül. 

Miért említem mindezt? Ha visszanézünk, az előbb említett 
változások mindegyike egy egész más elmebeli beállítottságot, ipari 
követelményt, pozícióbeli lehetőségeket, anyagi fizetést vagy annak 
hiányát jelentette. Ebből a történelemből milyen standardokat 
állíthatunk fel, vagy jönvendölést a jövőre? Teljesen lehetetlen! 

Röviden, az elmúlt 10 év alatt egyedül olyan sorozatos változás 
történt, hogy kétlem, bármelyik egyetem képes volt, vagy lenne lépést 
tartani ezzel. Kétlem, hogy az egyetemi professzorok egyáltalán 
tanácsot tudnának adni, amit a diákok amint kilépnek, 5 éven belül az 
iparban használni tudnának. Egy frissen végzett diáknak a feje olyan, 
mint egy komputer program. A komputeren látom legjobban e vál-
tozást. Mire megvásárolok egy hasznos programot, és megtanulom 
használni, 6 hónap múlva ki kell dobni, mert a Windows, vagy valami 
más program megváltozott, s újabb, jobb “hardware”-ok kerültek a 
piacra. Tekintve, hogy a kliensem az újat használja, nekem is meg kell 
vennem az újat, hogy a klienssel kapcsolatban maradjak. Persze újra 
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kell tanúlni mindent. Circulo vicioso! Ilyesmi nem létezett 150 évvel 
ezelőtt!  

Mit tudnának az egyetemek csinálni a mérnöknek – ez itt a kérdés? 
To be or not to be! Annyi biztos, hogy a fiatal mérnöknek a curri-
culumát meg kell változtatni Ez az egyetlen, amin a professzorok 
tudnának változtatni. 

Azzal, amit eddig a mérnök kapott – a sarokba befestette magát! A 
jelen pillanatban a mérnök egy „kék inges” foreman-nal egyenértékű 
kiértékelést és kezelést kap. (Mellékesen -  a shop foreman pozíciója is 
gyakorlatilag eltűnt. Sok esetben végzett, kezdő mérnökök töltik be.) 

Nem vagyok pedagógus, de az az érzésem, hogy a curriculumban 
nagyobb súlyt kellene hagyni, elsősorban az “effective negotiating” 
ability-re, “industrial & corporate laws”-ra,  másodsorban az 
“industrial psychology”-ra, “contract management”-re, s talán a 
“union negotiations”-ra. Persze mindez a techniaki curriculumokon 
felül, mint kötelező tantárgyak.  Kell, hogy a fiatal mérnök ismerje a 
törvényes parametereket, ismerje a jogait s hogy hogyan védekezzen, 
ha olyan dolgokra kényszerítik, amivel nem egyezik meg, s amiért az 
állami törvények felelősségre vonhatják. Tudnia kell, hogy hol van a 
határ, ahol a törvényt s a felelősséget hajlítani nem lehet tovább “to 
improve on the bottomline!” 

Dr. Rohács professzor cikke mutatja, hogy többen gondolkodnak 
ezen a problémán. Ide egy tömeg megmozdulásra van szükség, s 
nagyon valószínű, hogy a mérnökség végre a küszöbhöz érkezett. Ha 
már a tengeren túlról érkezik a válasz, ez azt jelenti, hogy a forradalom 
már mozgásban van. Ahhoz, hogy tudjunk valamit csinálni, olyan 
mérnököket kell a “Professional Engineering Society”-ba beválasztani, 
akiknek jogi végzettsége is van és határozottan nem nagy vállalatoktól 
függő konzultáns mérnököket. Ilyen mérnököket rendszerint a Patent-
Lawyer vonalon találunk (Contract Lawyerek). Ha az általános mérnöki 
curriculumnak a fent említett „törvény-ismeret” része lenne, sokkal 
jobb esélyeink lennének. Egy másik, talán sokkal jobb lehetőség lenne 
a meglevő Dr. Juris-okat becsalogatni, hogy mérnöki kurzusokat 
vegyenek fel. Ez nem lehet nehéz, mert úgyis túl sok van belőlük. A 
fojtogató ügyvédi konkurrenciában örömmel találnának egy újabb 
specialitást, s nagyon sokat tudnának nekünk segíteni. 

Dr. Rohács bővebben kifejti a második oldal harmadik hasábjában 
a hazai és internacionális vonalon megtehető lépéseket, s egy nem-
zetközi konferencia keretein belül ajánl egy lehetséges megoldást. 
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Kérem önöket, hogy figyelemmel olvassák el ezt a cikket, mert 
tulajdonképpen a mérnöki munka megbecsüléséről van szó, ami sajnos 
ma nem létezik. Bele kell verni a köztudatba, hogy a mérnöknek a 
tudása “intellectual property”, amit nem lehet elvenni, kirabolni,  és 
használni a mérnök belevonása nélkül. 

Sajnos, túl sokszor hallottam amerikai vonalról ezeket a leala-
csonyító kifejezéseket. 

“You professionals must be managed! You would spend the 
treasures of Darius if we would let you!” “Your knowledge is in the 
library; I can freely use it!” “We can buy engineering!” “If you do not 
want to do it – we will find somebody who will!” 

Reméljük, a jövőben a mérnök “intellectual property”-je több 
megbecsülést kap, feltéve, ha célúl tűzzük ki, hogy világszerte 
elismertessük. 

 

Somogyi F. Lél (Parma Hts., OH): 

 AZ INTERNET TERJEDŐ HASZNÁLATA 
A MAGYAR DIASZPORÁBAN 

Hogy alakul a 
www.hungarianassociation.org honlap 

English summary of Hungarian presentation:  
Since the Internet became a part of our lives, in the 1995 

timeframe, it has radically influenced how we communicate with each 
other. For a few years, the Internet was the playground of the 
technically sophisticated. By about 1998, the Internet became a mass 
communications medium, but still required a certain amount of techical 
knowledge. It was much easier to use than before, but it still was not 
mainstream. At this time, large collections of information became 
available on the Internet in areas of specialized interest. It was also 
around this time that it began to become an alternative means to bring 
together communities of people with common interests, including 
nationality and heritage groups like Hungarians. Over the course of the 
last few years, the Internet has evolved quickly into a linguistically and 
culturally diverse virtual world reflecting the real world. 

The year 2000 has been called the Year of the Internet because the 
Internet finally achieved a level of acceptance that made it an integral 
part of society. Even here at the Hungarian Congress, with the great 



156 

level of interest shown by so many of you toward the Internet, this can 
be seen. Whereas, a year or two ago, the Internet was a curiousity to 
talk about, today it is a necessity you want to participate in. And, we 
are developing our own Internet site for the Hungarian Association at 
www.hungarianassociation.org and .net and .com. 

The linguistic and cultural diversity of the Internet was made 
possible early on by the universal Windows operating system, which 
carried within it the ability to support the languages of the world, 
including Hungarian. From Windows 95 onward, it was quite easy to 
turn on multilanguage support in Windows and type in different 
languages. Windows made it possible to use all of the special 
characters in each language, not just those in the English language. 
With Windows 98, this capability was perfected with the introduction 
of  Unicode, the computer character set definition that included all of 
the world’s characters in all of its languages. Unfortunately, even 
today, most people do not know how to turn on language support so 
they can type in different languages. I have prepared instruction on how 
to do this for all of the currently available versions of Windows 
(reprinted below). 

What does the future hold for linguistic and cultural diversity on 
the Internet? The future looks very bright indeed. The Windows 
operating system (which very few people realize is itself built in part on 
the language constructs of the Hungarian language) continues to 
encompass and support all languages. Today, tools from Microsoft, like 
spelling and grammar checkers for various languages, allow automated 
correction of typed text. Within the next year or two, new notepad 
computers will support handwriting character recognition, in various 
languages. The upcoming Microsoft Windows XP operating system 
and Windows Office XP will offer multilanguage speech recognition 
capabilities. 

It is clear to see that our personal computers will help us keep our 
languages alive and help us maintain our heritage in ways never before 
possible, no matter where we are. As a Hungarian in America, through 
the Internet, I can take part in virtually everything happening in 
Hungary and Hungarian society on a daily basis. I can read the papers, 
listen to the radio stations, and even watch the television broadcasts 
from Hungary. I can also keep in touch, instantaneously, with 
Hungarians anywhere in the world. Truly, we are on the verge of 
creating a virtual nation that knows no physical boundaries, but rather 
is united worldwide in language and culture.    
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How to type in Hungarian using Windows 
Also applies for any other language 
(Instructions for Windows 95, 98, 98se, Me and 2000) 
prepared by Lél F. Somogyi for the Hungarian Association and 
published on the website www.hungarianassociation.com 
Email: lelsomogyi@hotmail.com 

 

Turning on Hungarian Language Support in 
Windows 95, 98, 98se and Me. 

It is very easy to type and print in real Hungarian (or for that 
matter any Central European or any other language) with all of the 
correct letters and accent marks on any Windows 95, 98, 98se or Me 
computer without the need for special programs or add-ons. Microsoft 
gives you multilanguage support for FREE. All you have to do is turn it 
on and use it following the instructions below. (You can also get 
additional multilingual fonts from Microsoft for free. Just go to the link 
provided later in this article.)  

This is all you do. You may need your Windows diskettes or CD 
and for Windows 95 users maybe your Plus CD: 

o Click on Control Panel 
o Click on Add/remove programs 
o Click on Windows Setup 
o In the Components window scoll down to Multilanguage 

Support (if it is not there, your install of Windows 95 may 
have to be repeated with the Custom selection and then the 
checking of the Multilanguage component. Multilanguage 
Support should be there for Windows 98, 98se and Me without 
you having to go back to your CDs.) 

o Highlight Multilanguage Support 
o Click on Details under Description 
o Select only Central European language support  
o Click OK 
o Click OK under the Add/remove programs window 
o If prompted, tell your computer where the Windows 95 CD is 

or insert the requested floppy  
o When you are done, don't reboot yet 
o Go back to Control Panel 
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o Click on Keyboard 
o Click on Language tab 
o Click on Add 
o Scroll down and highlight Hungarian (or your language of 

choice) 
o Click OK. (You are not done yet!) 
o Click on Hungarian (or your language of choice) in the 

Installed languages and keyboard window  
o Click on Properties 
o Scroll down and select the Hungarian-101 keys keyboard 

layout (or the keyboard you want for your language of choice). 
Very important: The Hungarian 101 layout leaves the Y & Z 
keys in their correct American position and gives the correct 
positioning for the Hungarian accented letters on the keyboard 
– this is the recommended layout to use.) 

o Click OK 
o Click Apply on Keyboard Properties windows bottom  
o Click OK 
o Click Start and restart Windows 95 to make it show up 
o When Windows comes up, you will see an En in a blue square 

in the right lower corner of the taskbar. This means 
Multilanguage support is installed and English is the default 
setting. 

*** 
Turning on Hungarian Language Support in 
Windows 2000 Professional 

 
It is much easier to add language support in Windows 2000 

Professional: 
 
o Click on Start then Control Panel 
o In Control Panel, click on Regional Options 
o In the General tab, in the Language settings for the system 

frame, click the box for Central Europe, then click Apply 
o You will be prompted to insert your Windows 2000 

Professional CD-ROM. Do this and then click on OK. 
o You will be prompted to restart your computer. Answer No for 

now. Then click on the Input Locales tab in Regional Options 
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and in the Installed input locales frame, click Add and select 
the Input locale Hungarian. Then in the Keyboard layout 
change Hungarian to Hungarian 101 (this gives you the y and 
z in the US positions, but all the other Hungarian characters 
where you would expect them on the Hungarian keyboard). 
Then select OK and OK on the Regional Options window 

o Now, reboot your computer and you will have Hungarian and 
English enabled 

o You can easily switch using the default Shift-Alt combination 
*** 

Start Word or other word processing application. Most applications 
support the multilanguage option directly. It even works with WordPad.  

Important: Select Times Roman or Arial as your document font. 
Press the left Shift+ALT (or the left Shift+Ctrl) to select between 

the English and Hungarian keyboard layout (or whatever your language 
of choice). If the En does not switch to Hu, it means that application is 
very old and was not designed to support switching code pages, and 
this is your clue not to use that program if you really want to type in 
Hungarian. (Hint: Before you decide your application is to blame, first 
make sure you click inside the active window of your application 
before you try this switch, because it won’t work outside of a specific 
application.) 

In your word processing program, you can switch anywhere in 
your typing, even in the middle of a word. For Hungarian, the accented 
i is the tilde key left of 1. Other accented characters are on the right on 
the 0 - = [ ] \ ; ' , . / keys. The number keys along the top of the 
keyboard also have the shift position characters arranged Hungarian 
style. (Hint: put little stickers on the keys using contact paper. If you 
have a hole punch, punch a few holes, write the letter on it, and stick it 
on your keyboard. I print the characters on contact paper using my laser 
printer to be neat, but handwriting is good too. I have typeset whole 
books this way without the stickers falling off.) 

Note that originally for Windows 95 multilanguage support fonts 
were called Times Roman CE or Arial CE fonts. Now, your main 
Hungarian fonts will be called Times Roman and Arial but will support 
the extended character sets as part of the standard fonts. The double 
accented o and u show up. (With multilanguage installed the  ^ and ~ 
characters over the letters are eliminated if you use the right fonts – see 
below for where to get more fonts.) 
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The Hungarian letters work in email too if you are using Microsoft 
Outlook, Outlook Express, Mail or any of the fully Windows compliant 
and MIME capable email systems (AOL does too), so email can be sent 
and all the characters show up correctly. The solution is simple for old 
AOL; just attach a document and send it with your email. 

 To have more flexibility and to manage your fonts best, do this 
too: 
o Install this free utility, the Font properties extension, which can be 

found at www.microsoft.com/typography, so you can determine if 
your fonts support unicode and the Latin 1250 code page which are 
needed for Hungarian character support. 

o Once you have installed the Font properties extension, then 
download Microsoft’s free multilanguage Web core fonts which 
you can find at the same location, if they are not already in your 
computer (or you have older versions).  
- To deteremine what you have, use the Control Panel Fonts 

utility program to show your font list.  
- Right click on a font, and then click on Open to show the font 

style (this won’t show you if it contains Hungarian character, 
however). You can see what it looks like.  

- Now, right click on a font and then click on Properties. If you 
installed the Font properties extension you can go to the tab 
marked CharSet/Unicode and see if the Support Code Page 
window lists 1250, which means the Hungarian characters are 
available in that font.  

o To try your font, go to Word or any other Windows word 
processor, select a font you want to try to type in Hungarian with, 
make sure you switch to the Hungarian support by pressing 
Shift+CTRL or Shift+Alt (depending on which key combination 
you enabled), and type using the [ and \ keys to test for the double 
accented Hungarian letters. 
 

Personal Observations: 
I think all Hungarian organizations (in fact, all heritage 

organizations) should nominate Bill Gates of Microsoft for their 
organization's highest award for doing the most of anyone in the world 
to preserve the Hungarian language and culture outside of Hungary by 
having made language support standard on every single PC in the 
world. 
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In fact, since you can support as many languages and keyboards at 
the same time as you want, Microsoft is doing the same to preserve all 
of the minority languages of the world. 

Whether we realize it or not right now, this is probably the greatest 
single thing ever done to save our smaller languages from English 
imposed extinction due to the computer, since now it is the computer 
that makes it just as easy to write and communicate in any language as 
in English. 

Please send these instructions to whoever may be interested, since 
it seems very few people know about these capabilities of Windows.  

These instructions can also be found on the Hungarian Association 
website at www.hungarianassociation.com and can be freely distributed 
with attribution to Lél Somogyi and the Hungarian Association. 

 

Dr. Rohács József 
A  MÉRNÖKI  MUNKA  ÉRTÉKE 

AVAGY  GONDOLATOK 
EGY  LEHETSÉGES  GTE  PROGRAMRÓL 

Engedjék meg, hogy az előadásomat egy ma kevésbé divatos 
szerzőtől vett idézettel kezdjem. Marx úr ismerte fel, hogy „a dolgok 
világának értékesedésével egyenes arányban nő az emberek világának 
az elértéktelenedése”. Nos, itt mi mindannyian mérnökök vagyunk, 
vagy leglábbis a gépiparban tevékenykedünk. Mivel mi járulunk hozzá 
a legtöbbet a dolgok világának az értékesedéséhez, természetes, hogy 
egy magára valamit adó, az emberek világának az értékeit szem előtt 
tartó társadalom ezt csak úgy értékelheti, ha csökkenti a javadalma-
zásunkat, megvonja tőlünk az alkotás feletti örömünket, megnehezíti új 
ötleteink bevezetését. 

Nem csoda tehát, hogy az értékteremtő mérnök munkája a 
társadalom szempontjából értéktelen. Az igazat megvallva, ezzel az 
elméleti tétellel szemben áll az a hihetetlen törekvés, hogy a nem 
mérnökök milyen előszeretettel törekednek a legújabb autók, 
notebookok megvásárlására. Ezek az emberek fölöttébb szeretik a 
mobil-telefonjukat, a légkondicionálójukat, a mikrósütőjüket. Vagyis 
meg kellene változtatni a véleményüket, hogy helyesebben lássák és 
értékeljék a mérnöki tevékenységet is. 

Mielőtt tovább játszanánk gondolatainkkal, érdemes kissé jobban 
meghatározni a mérnöki tevékenység lényegét. Valaminek a társadalom 
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és az egyén szempontjáboli hasznosságát értéknek nevezik. A mérnöki 
munka lényege az értékteremtés. A jó mérnök új, hasznos dolgokat 
talál ki. Ehhez rendkívüli ötletgazdagság, kreativítás szükséges. 
Gondoljuk meg, aki feltalálta a kereket, egy olyan módszert talált a 
helyváltoztatásra, amilyent egyetlen általa ismert biológiai lény sem 
alkalmazott. Ugyancsak érdekes, hányféle kommunikációt alkalmaznak 
az élőlények, de egy sem használja a rádiózást, televíziózást, hogy 
hihetetlen távolságokra juttassa el a zenei élményt vagy egy csodás gól 
látványát. Ráadásul ezeket az új dolgokat úgy kell nagy tömegekben 
előállítani, hogy azokat gadaságosan, biztonságosan, a környezetet 
minél kevésbé terhelő módon lehessen használni. 

A mérnöki tevékenység során olyan dolgok jelennek meg, amelyek 
a funkcionális tartalom, a forma, a biztonságos, gazdaságos, környe-
zetkímélő alkalmazás és az esztétikai élmény összhangját adják. Ne 
feledjük: az autó, a mosogatógép, a fazék, ha nem szép, rossz a színe, 
nem adható el. Picassót lehet, hogy sokan értik és élvezik, lehet, hogy 
Liszt zenéje sokak lelkét megérinti, de minden ember használ kést, 
ceruzát, wc-lehúzót. Ez utóbbiak esztétikai kivitele valószínű több 
ember fejlődését befolyásolja, sőt, lehet, nagyobb hatással is van a 
társadalom kulturális értékeinek a növelésében. Azok, akik talán még 
egyszer sem voltak múzeumban belülről, könnyedén megmondják, 
miért tetszik nekik egy adott autó, megvételkor miért választanának egy 
adott vasalót. 

Bizony, úgy gondolom, a társadalom nem értékeli eléggé a 
mérnökök tevékenységét. Jókai befektetésekkel, vállalkozással is 
foglalkozó „Aranyember”-ére, vagy a régi filmek mérnök úraira 
visszagondolva pedig egyenesen úgy vélem, az utóbbi időkben teljesen 
leértékelték a mérnökök értékteremtő munkáját. Vagyis nálunk nem 
talált meghallgatásra Grotius Hugó neves holland jogtudós jeles 
mondása: „Az a szokás, hogy a hajót a rakomány és nem az utasok 
kidobása útján mentik”. 

Az utóbbi időkben, különösen az európai programokban kiemel-
kedő szerepet szánnak a fenntartható fejlődésnek. Viszonylag egyszerű 
belátni, hogy az emberiség létszámának gyarapodásával, az emberek 
jobb életkörülmények iránti igényeinek a növekedésével a fenntartható 
fejlődés egyik - talán meghatározó - feladata a mérnöki teljesítmények 
fokozása, a technológiai fejlődés elősegítése. A fenntartható fejlő-
désnek még mérnöki szempontból is vannak korlátai. Alsó korlátnak 
tekinthetjük az emberek jogát a megfelelő élethez. Felső korlátot az 
ellenőrzés alól kiszabaduló műszaki rendszerek, a mesterséges intel-
ligencia, egy fejlettebb életforma megjelenése jelenti. Sajnos, én is 
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azok közé tartozom, akik ennek reális esélyével számolnak. Igaz, hogy 
a jelenleg mesterséges intelligenciának tekintett rendszereket más-
képpen  kellene megtervezni, felépíteni. Úgy vélem, alapvetően a 
mesterséges intelligenciáról, eleve az  intelligenciáról alkotott elkép-
zeléseinket, elveinket lényegesen egyszerűbb struktúrákba kell újra-
definiálnunk. 

A fenntartható fejlődésnek vannak oldalsó korlátai is. Ezek között 
a környezetterhelést, a biztonságot, az elfogadható költségeket 
említeném. Saját szakmám, a repülőgépészet területéről egy példa. Az 
előrejelzések szerint, ha a stratégiai bombázó repülőgépekkel szembeni 
elvárások a továbbiakban is ilyen gyorsan növekednek és a gépeket 
egyre bonyolultabb műszaki rendszerekkel szerelik fel, akkor az 
exponenciálisan növekvő áruk hamarosan érdekes problémát gene-
rálnak. Egyetlen bombázógép ára 2080-2150 között eléri majd Amerika 
teljes, éves költségvetési bevételét. Vagyis az amerikaiak évente egy 
gépet tudnak majd megvásárolni, ha semmi másra nem költenek. Mi 
többiek, ha összefogunk, szintén képesek leszünk egy-két gép meg-
vételére. Amerikában több tucat egyetem és tervező-gyártó cég be-
vonásával alakult munkacsoport dolgozik a gépek áremelkedésének a 
mérséklésén. 

Moliere „Kényeskedő”-jében hallható, hogy „Minden dolog annyit 
ér, ahogy érvényesítik”. Azt hiszem, a mérnöki társadalom érdekér-
vényesítése az, ami kritikán aluli. A bankrendszer egyszerűen diktálja a 
feltételeket. A jogászok, brókerek törvényi segédlettel írják elő a 
kötelező alkalmazásukat. A kereskedelembe, az olajárba stb. egy-
szerűen begyűrűznek a világpiaci árak. Mások, pl. a mozdonyvezetők 
igyekeznek kihasználni a stratégiai helyzetüket, sztrájkkal megbénítva 
az ország közlekedését. A mérnökök között is vannak olyanok, akik 
„megcsinálták” a szakmájukat. Az építészektől – az gondolom – sokat 
lehetne tanulni. 

Igaz tehát a mondás: „Ki minek mestere, annak huncutja”. 
Valójában a ténylegesen új dolgok megteremtőit, a feltalálókat 

még valamelyest védik a szabadalmazási eljárások. A szoftver-
fejlesztéssel kapcsolatos szerzői jogok, a mintaoltalom lehetősége 
szintén segíthet a mérnöki tevékenységek elismertetésében. De mi 
legyen az egyszerűbb hétköznapi értékekkel? A közlekedésben 
résztvevők jelentős anyagi áldozatokat hoznak a casco-szerződések 
megkötésével. A gyönyörű székházakból ítélve elég jól élnek ezekből a 
szerződésekből a biztosítótársaságok. Ugyanakkor a casco-fizetőknek 
eszükbe sem jut értékelni a közlekedési rendszerek biztonságát nap 
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mint nap fenntartók áldozatos munkáját. Ma már az sem vált ki 
közfelháborodást, ha azért halnak meg emberek, mert egyesek ellopják 
a vasúti átjáró fénysorompóját működtető akkumulátort. Miért nem 
kezdeményezik a jogászok, hogy az ilyen esetek elkövetőit előre 
kitervelt gyilkosságért lehessen felelősségre vonni? Legalább 
megpróbálnák súlyosbítani a cselekmény büntetőtörvénykönyvi 
megítélését. 

Igazából az a legérdekesebb, amikor más szakmák a műszaki 
dolgok árából részesednek. Példaként említhetnénk a videokazetták 
árába beépített és a művészeti tevékenységet folytatóknak járó díjakat. 
Létezik más díj vagy járulékszedés is. Ilyenek pl. a környezetvédelmi 
díj, jövedéki adó, munkavállalói, munkaadói járulék stb. Lehet, hogy 
nekünk is valamilyen műszaki díjban kellene gondolkodnunk? 

Most játsszunk el egy kicsit a gondolattal: mi lenne, ha mérnökök 
nem találnának ki dolgokat, vagy a tevékenységüket mások mércéje 
szerint kellene kialakítani? Vegyük elsőnek pl. a videokazettákat. Az 
üres kazetták ára ugyanis tartalmaz egy olyan hányadot, amelyet a 
művészek, a rögzíthető művek szerzői, előadói kaphatnak meg 
valamely szempontrendszer alapján. Amennyiben nem lenne kazetta, 
ezeknek a  művészeknek „termékei” nem jutnának el a közönség 
nagyobb részéhez. Ha semmilyen technikai eszköz nem lenne, akkor 
egy gyönyörű hangverseny rögzítése és ismételt lejátszása a 
következők szerint történhetne: Az egyik faluban meghallották, hogy az 
egyik országban híres énekes előadása lesz. Kijelölnének egy jó hallású 
emberkét, aki fél évig gyalogolva eljutna a híres énekes előadására. Az 
erdő szélén elénekelt dalművet az illető megtanulná, majd újabb fél év 
alatt visszagyalogolna a falujába. Összehívná a falut az erdőszélre és 
elénekelné az új művet. Persze más lenne a helyzet, ha egy 100 tagú 
énekkar 3 órás előadását kellene visszajátszani. Mehetnének százan a 
másik faluba, vagy néhányan mindenkinek a feladatát megtanulnák, 
majd a saját falujukban a többieket betanítanák a megfelelő szerepre. 

Különösen tetszik nekem a modern információtechnológia 
nyújtotta lehetőségek kihasználásának az egyesek által vélt érték-
teremtéshez kötött áron való eladása. Pontosabban nagyon furcsállom, 
hogy a brókerek például százalékban kérik az üzletkötésből a nekik járó 
jutalékot. Ugyanezt teszik a bankok pl. adott összegek átutalásakor is. 
Furcsa, de a mérnökök által megtervezett, megépített rendszerek nélkül 
ezeket az üzleteket nem lehetne megkötni. Az üzletkötés nagysága csak 
– többnyire elhanyagolhatóan – kismértékben befolyásolja a rendszer 
üzemeltetési költségét, használati díját. Ráadásul a brókerek, ha 
akarnának sem tudnának ráhatással lenni pl. a megvásárolandó érték-
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papír teljes vételárára, mivel a kereskedést felfüggesztik, ha túlzottan 
nagy az ármozgás. Tehát, ha egy adott üzletkötésért, átutalásért egy 
meghatározott összeget kérnének és jutalék csak az elért extra előnyök 
után járna, nem lenne kifogásom. Ez azt jelenti, hogy a bróker jutalékot 
csak abból kaphatna, amennyiben drágábban adta el, vagy amennyivel 
olcsóbban vette meg az értékpapírt. A bank az átutalás teljesítésekor 
csak a két-három napos teljesítés során megforgatott pénz hozadékából 
kaphatna jutalékot, illetve fizethetne büntetést vagy kártérítést a két-
három napos késéssel teljesített átutalás miatt. Persze elképzelhető 
ennek a fordítottja is. Mondjuk a mobiltelefon használatáért a segít-
ségével elért üzleti előnyökhöz igazodva kellene fizetni. Pl. ha az anyós 
felhívja a vejét, kártérítést ad a telefontársaság. Amennyiben egy 
mérnök felhívja a feleségét, és közli, hogy sajnos később tud haza-
menni, csak alapdíjat kellene fizetni. Amennyiben a bróker felhívja a 
tőzsdét és üzletet köt, a realizált üzleti érték 5 ezrelékét kellene 
kifizetni a telefonhasználatért. Végül,  ha egy bankvezér odaszól a 
telefonon: „Gyulám, megvan a kért kölcsön”, akkor a kölcsön össze-
gének 2.5%-át kellene átutaltatni egy alapítvány javára. Amennyiben 
ezt teniszezés közben teszi, akkor csak 1%-ot, mivel közben kocsit, 
teniszütőt, esetleg szappant stb. is használnak. 

Nálam a bankok egyébként is a „nemszeretem” kategóriába tartoz-
nak. Bevallottan néhány százmilliárd, valójában szerintem már legalább 
másfél ezer milliárd forinttal lettek konszolidálva. Kapták ezt azért a 
kiváló munkáért, hogy hanyagul kezelték a hitelek elhelyezését, 
hagyták ellopni a pénzünket. Nem ritkán azért kellett segíteni, hogy a 
bankárok elsibolhassák a pénzt, pl. a magyar hajógyártási tönkretevő 
telekspekuláció során. Nehéz megemészteni, hogy a Postabank kilenc 
volt vezetője havonta kétszer annyi jövedelmet kapott, mint a Mű-
egyetem 140 professzora. És végül nagyszerű, eredményes munká-
jukat újabb, mintegy 200 milliárd forinttal kell javítani. Gondolják 
meg, ebből az összegből rendbe lehetne tenni az egész magyar 
bányászatot. Nem kellene mást csinálni, csak venni néhány vagon 
aranyport Dél-Amerikában, azt munkanélküliekből toborzott 
közmunkásokkal össze kellene kevertetni némi tiszai homokkal a gátak 
megerősítése közben, majd az egészet szét kellene teríteni néhány 
bezárásra ítélt bányában. Ezután további 20 évre üzemeltethetnék az 
adott bányákat, míg felszínre nem hoznák az összes aranyat. Közben 
azon is lehetne nyerni valamit, ha a bankokat csődbe vivő bankvezérek 
az elkövetkező 20 évben csak a bányákban és a mindenkori 
minimálbérért vállalhatnának munkát.  
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Mindennél jobban a következő álmomat szeretem. Készséggel 
elfogadom, hogy nem köthetek üzletet a tőzsdén, csak brókereken 
keresztül, hogy nem adhatom el a házamat, csak ügyvédi segédlettel. 
Még azt is elfogadom, hogy a kilencven százalékban hasonló doku-
mentumok megszerkesztéséért, aláírásáért mindig a teljes dokumentum 
kidolgozási árát kérik, ideértve a korábbi iskolázási költségeket és az 
anyós gyógykezeltetését is. Azt sem bánom, hogy ezért az eladandó ház 
árához kötötten százalékot kérnek. Egy társadalom ugyanis csak akkor 
működik jól, ha mindenki azt csinálja, amihez ért. Én pl. úgy vélem, 
hogy a közgazdászok, ügyvédek és humán értelmiségiek nem képesek 
felfogni a gépek működését, nem tudják eldönteni, milyen azok 
állapota, mikor használhatók biztonságosan. Bezzeg, mi mérnökök 
viszont pont ehhez értünk. Vegyük pl. a gépkocsik üzemeltetését. A 
kresz előírja, hogy a gépkocsi használata előtt a vezetőnek meg kell 
győződnie arról, hogy minden előírásosan és biztonságosan működik. 
Én azt is beíratnám a kreszbe, hogy akinek nincs mérnöki diplomája, 
köteles írásos szakvéleményt beszerezni a gépkocsija műszaki álla-
potáról minden használat előtt. Képzeljék el, én egy lakótelep mellett 
lakom. Reggelente félnyolc felé kisétálnék a közeli sarokra. Ott 
sorbaállnának az ügyfelek. A munkámat segítő mérnökjelöltem 
számítógéppel előre kitöltené és kinyomtatná a megfelelő blankettákat, 
én pedig sorban aláírnám azokat. Persze, az igazolások hátoldalán apró 
betűkkel ószanszkrit nyelven feltüntetném, hogy az általam meg-
vizsgált személygépkocsi műszaki állapotáról alkotott szakvéle-
ményem  csak a motor gyújtáskapcsolójának az elfordításáig érvényes, 
és azon belül az érvényességeket és a felelősségvállalást tovább 
korlátozzák a baráti Mongóliával 1957-ben megkötött 11/12-es 
egyezmény szerint a sarkcsillag és a göncölszekér együttes állásából 
eredő anomáliák és a KGVN, MM együttes, XII/1968. és a 
HMLVI/1986. rendeletében rögzítettek szerint a sarkvidéki hó fény-
visszaverő képességének utolsó heti átlagértéktől való napi eltérés. Az 
aláírásért a szakvéleményezett autó típusának pillanatnyilag érvényes új 
ára és a hengerűrtartalom gallonban kifejezett értékének szorzataként 
képzett ár .3 ezrelékét kérném. Természetesen éjszakai vagy sürgős 
szakvélemények készítésekor .2 ezrelék felárat kellene fizetni. 

Már említettem, hogy a mérnöki társadalom érdekérvényesítésével 
bajok vannak. Sajnos, néha a mérnökök egymás között is szeretnek 
civódni. Gondolom, erre mindenki tud valamilyen érdekesebb példát 
mondani. Én nemrég hallottam egy kedves történetet. Az informá-
ciótechnológiával, azon belül a számítástechnológiával, szoftver-
terjesztéssel és irányítástechnológiával foglalkozók felhívták a 
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figyelmemet arra, ha más  területek is ugyanolyan gyorsan fejlődnének, 
mint az övék, akkor pl. a személyautóink már legalább 800 km/h 
sebességgel közlekednének. Erre az autógépészek válasza: Igaz. 
Baleseti helyzetben pedig megjelenne a képernyőn: programhiba, az 
OK gomb lenyomásával automatikusan újraindul a rendszer. Az OK 
gomb lenyomása után pedig a következő kijelzés jelenne meg a 
monitoron: Az ütközés elkerülhetetlen, berobbantsam a légzsákot? Ha 
igen, nyomja meg az OK gombot. Ha nem tud dönteni, hívja fel a 
rendszergazdát.  

Az előadás megadott címe egy lehetséges programot ígért. Lássuk, 
milyen program növelhetné a mérnökök munkájának a megbecsülését? 

Az összes műszaki árucikk árába be kellene építeni 2% műszaki 
termékdíjat. Az egyes országok között egyre bővülő technológiai 
szakadék csökkentése és az igazságosság jegyében a termékdíjból 1-1% 
jutna a terméket előállító és azt a véghasználónak eladó ország között. 
Az országnak juttatott 1%-ot 1/3-1/3 arányban a mérnöki szervezetek, a 
műszaki oktatás és a műszaki, technológiai fejlesztésre lehetne 
felhasználni. Az első harmadot a mérnökök tudományos és érdekvédő 
szervezetei valamely szempontrendszer szerint a tagok között 
oszthatnák szét. A műszaki oktatás támogatásakor alapvetően a 
mérnökök esztétikai, környezetvédelmi, gazdasági, szociológiai stb. 
oktatására kellene fordítani. El kell érni, hogy a mérnökök 
tudatosabban vegyék figyelembe a fenntartható fejlődés határait az új 
termékek tervezésekor, a gyártás és üzemeltetés rendszereinek a 
kialakításakor. A jövő mérnökének sokkal többet kell foglalkoznia 
tevékenységének hosszú távú lehetséges hatásaival. A harmadik 
harmadot pedig olyan műszaki kutatásokra kellene fordítani, amelyek 
több tudomány határfelületein mozognak, stratégiai jelentőséggel 
bírnak, és várhatóan nagy a hatásuk a fenntartható fejlődésre. 

Nincsenek kétségeim afelől, hogy ez tényleg csak egy lehetséges 
program.. 

* 
Összefoglalásként megállapítható, hogy a mérnöki tevékenysé-

geknek van a társadalmi, gazdasági folyamatokra a legnagyobb hatá-
suk. Ezért el kell érni, hogy a társadalom helyesebben értékelje a 
mérnökök értékteremtő munkáját, és a jelenlegieknél jobban megbe-
csülje a mérnökök tevékenységét. Ennek érdekében célszerű lenne 
valamely nemzetközi konferencia keretében átgondolni, megvitatni a 
mérnöki tevékenység társadalmi-gazdasági hatásait, a fenntartható 
fejlődés korlátait. A konferencia ajánlásai szerint célszerű lenne 
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kidolgozni egy, a mérnöki munkát és annak megbecsülését növelő 
programot. 

Köszönöm figyelmüket. Remélem, az ironizáló, néhol túlzó, 
esetenként erőteljesen szubjektív megfogalmazásaimmal senkit sem 
sértettem meg. Mindössze szerettem volna a figyelmet felhívni egy 
jelentős problémára, a mérnöki munka megbecsülésére és a mérnöki 
tevékenység jelentőségére. Természetesen értem a jogrendszer, a 
bankrendszer, a kereskedelem működésének lényegét, szerepét a 
modern gazdaságban. Én is szükségesnek tartom azok működőképes-
ségét fenntartani, és nem akarom azokat megváltoztatni. Szeretném 
viszont, ha más is elgondolkozna azon: a tőzsde azért van, hogy a 
szabad tőke a legmegfelelőbb módon szolgálja a termelést, a fejlődést 
és megtalálja a legnagyobb hasznot hajtó ipari, logisztikai rendszereket. 
Vagyis, mindenki végezze a saját munkáját, és mindenki munkáját 
egyformán értékeljük. A mérce a munka minősége, értékteremtő 
képessége legyen. 
 

Ürmös Antal (Woodstock, Ontario, Kanada): 

MAGYAR MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK 
VILÁGSZÖVETSÉGE 

és a 
KANADAI MAGYAR MÉRNÖK EGYESÜLET 

Kapcsolatok és aktivitások 
Ez a két egyesület csupán célkitűzéseiben van összekap-csolódva, 

egyébként teljesen párhuzamosan végzik aktív tevékenységüket a 
mérnökök, építészek és műszakiak bevonásával. Természetes, hogy 
különböző Mérnök Egyesületek tagjai lehetnek aktív tagjai a MMÉV-
nek is, mint azt jómagam is teszem immár három évtizede. 

Magyarország szovjet megszállása elől számtalan mérnök, építész, 
közöttük sok egyetemi tanár hagyta el az országot és szétszóródtak a 
nagyvilágban, de ezzel sem szüntek meg magyarnak lenni. Műszaki 
értelmiségünk külföldön is ápolta nemzeti hagyományainkat, szakmai 
képzettségünket, nyelvi és kulturális összetartozásunkat. 

A Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége 1958 
áprilisában alakult meg Washingtonban. Ezt követően jöttek létre a 
MMÉV „igazgatóságai” és nemzeti csoportjai: Ausztria, Svájc, 
Franciaország, Belgium, Svédország, Kanada, Ausztrália, Argentína és 
Brazília. A Világszervezet kb. 3000 nyilvántartott személy műszaki és 
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szakmai összefogását végzi még ma is az alábbi „főcélok” fenntartása 
érdekében, amelyet az Alapszabály ily módon fejez ki: Nyilvántartani a 
világban szétszórt magyar mérnököket és építészeket... Elősegíteni a 
kölcsönös tájékozódást... Az egyes országokban a magyar végzettség 
elismerését szorgalmazni... A magyar műszaki munka megbecsülésének 
érvényt szerezni stb. 

 A Kanadai Magyar Mérnök Egyesület Torontói Csoport-jának 
mérnökeiből 1954-ben Andrásy Mihály, Felszeghy István, 1960-ban 
Oszter Zoltán lettek az igazgatóságba beválasztva. 1968-ban Bethlendy 
György, Hamvas József, Tass László és Végh Mihály lettek 
igazgatósági tagok. 1972-ben Ürmös Antalt  választották be, mint 
MMÉV főtitkár és pénztáros, Hamvas József pedig mint ügyvezető 
elnök, amely funkciókban még mindig aktívan dolgoznak. A MMÉV 
hivatalos közlönye az „Együttműködés és Tájékoztató” immár több, 
mint 30 éve gazdagítja a Világszövetség tagegyesületeinek életét, 
amelynek szerkesztésében és kiadásában Ürmös és Hamvas tagtársaink 
kezdettől kivették részüket, s amelynek kiadásához és postázásához a 
KMME jelentős anyagi támogatást nyújt (ezideig kb. 70,000 példányt 
küldtünk szét a nagyvilágban szétszórt mérnök és építész kollégáknak). 
A közlönyt hamarosan felváltja a TEKNIKA című műszaki lap, amelyet 
Budapesten adnak ki.  

A MMÉV minden év november hónapjában a Magyar Társaság és 
Árpád Akadémia világtalálkozóján Cleveland-ben eddig 29 
nagyszabású találkozót rendezett, ahol összesen közel 200 műszaki 
előadást tartottak. Ezekre a találkozókra minden magyar származású 
mérnök, építész és műszaki bejelentheti részvételét, javasolhat műszaki 
jellegű előadásokat saját képzettsége vonalán, vagy résztvehet műszaki 
vita-előadásokban. Ezeknek a találkozóknak befejezésekor a jelenlevők 
résztvesznek egy pompásan megszervezett, tánccal egybekötött 
díszvacsorán.  

 
Csókné Veress Etelka (Pittsburgh, NY): 

ŐSMAGYAR TÖRTÉNELMI KUTATÓ OSZTÁLY 
záróülésével kapcsolatos beszámolói észrevételek 

Az Ősmagyar Történelmi Kutató Osztály záróülése – ami „szabad 
fórum”-ként is volt hirdetve – az idén eltért a szokottól. Az általam 
meghirdetett záróülés főként késésem miatt már az indulásnál eléggé 
távolra helyeződött a kitűzött céliránytól. 
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Paposi-Jobb Andor életrevaló, mindenben tettrekész tagunk – az 
előző nap már elkezdett Tamana anyagával – kezdte meg az ülést. A 
Tamana anyag ismertetése nagyon érdekes és értékes, de nem annyira, 
hogy miatta megrövidüljön a pontokban összeszedett előadással 
felmerülő jelenbeni problémák megoldására szánt amúgy is nagyon 
rövid időnk. Nézetem szerint pl. értékesebb lett volna az általa indít-
ványozott és a két másik férfi által jóváhagyott kérdés-feleletre meg-
hívott Mustos atyával kezdeni. Csak azért említem az atyát, mert 
Radics Géza többedmagam meglepetésére, beleértve Mustos atyát, az 
én katolikus egyháztól jött múltbani sérelmem megemlítését sajnálatos 
befejezésnek tartotta. Nézetem szerint az volt sajnálatos, hogy a 
rendelkezésünkre álló rövid idő, témailag összezavart túlzsufoltsága 
miatt Mustos atyával nem tudtunk bővebb szóváltásba belemerülni, így 
Radics Gézát beleértve néhányan kimaradtak a felpanaszolás 
sérelmének napsütéssel való végződéséről, amit lent a hallban szűk 
társaság körében élvezhettünk.  Őszintén szólva, Andor azért hozta fel 
az atyát, hogy pénteken a férfiak által felhozott panaszos ügyet 
tisztázzák. Azt mondják „ha a vége jó, akkor minden jó”, megnyug-
tatásképpen az aggódóknak írom, – fel lehet hívni az atyát hogy a 
vészmadár megjelenése nem jelent mindig tartós veszélyt. 

A záróülés részemre csak azért volt kissé vegyes érzéssel telítve, 
mert egész éjjel és egész idő alatt míg a felvonóval mentem, az elnöki 
megnyitásra szánt anyagomat szortíroztam agyamban, ami már az 
ajtóban halálra lett ítélve. Szabó Éva fogadott azzal, hogy X.Y. 
kezdeményezésére – mivel az Árpád Akadémia záróülése bizonyos 
okok miatt elmaradt, így hozzánk jöttek és  arra kér – engedjem meg 
dr. Mester Fiore rövid előadásra szánt anyagát beütemezni. Mondtam, 
hogy rendben van, amikor mi befejezzük a problémáinkkal kapcsolatos 
anyagot, azután természetes, nagyon szívesen meghallgatjuk. De mi 
„természetesebb”, nem a végére, hanem az ülés közepe tájára lett be-
iktatva. A váratlanul kialakult vallással kapcsolatos megbolygatott 
hangulatunk nem volt előnyére, de azért bizonyos fokú mesteri képben 
mutatkozott. 

Mielőtt mindenről és mindenkiről beszélnék, azelőtt hadd mondjak 
el az el nem mondott elnöki megnyitómból pár sort. Attól függetlenül, 
hogy a Clevelandbe utazásom elég fárasztó volt, hogy egy-két kisebb-
nagyobb változás akadt az útba, amely a hangulatos vacsorával 
összekötött bál után, inkább emelte, mint rontotta az elmúlt két nap, az 
ÖTKO előadóinak hosszú hónapok komoly munkájának bemutatásával 
járt eredményes emlékét. Elsősorban hálás köszönetemet akarom ki-
fejezni dr. Nádas Gyulának (mielőtt tudtam volna, hogy ülésünkön 
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személyével megtisztel) és a Magyar Kongresszust életben tartó 
munkatársainak, többek között azt, hogy ebben az évben végre 
beindulhatott szevezésileg Veress Örs 18 éves magyar ifjúval kezdődő 
magyar történelmi osztály előadó ülése. Szerintem sokak előtt még nem 
elég világos annak a felbecsülhetetlen nagy értéke, amikor az ifjúságot 
magyar szellemű csoportban tudjuk beszervezni az amúgy is már 
kihalóban levő öreg gárda mellé. Ennek az ülésnek létrejöttét, 
előadásával hozzásegítette Boros Margaret és Tomory Zsuzsa, akiknek 
szintén hálás vagyok és köszönöm. Bízom abban, hogy ennél a 
törekvésünknél a jó Isten velünk lesz és jövőre már a magyar ifjúság 
önállóan tartja majd az angol nyelvű ősmagyar történelmi előadó ülést. 
Nagyjából ez lett volna lényege a megnyításra szánt záróülésnél 
mondani valómnak. Mi tagadás, a tervbevett körlevelem tartalma is egy 
kicsit megváltozott a Radics Géza megelőzött szomorú hangulatban 
íródott közleménye miatt. 

Amint tapasztalom, a magyarok közt mindjobban járványszerűen 
uralkodik a rangkórság láza. Nem ott van a baj, hogy a magyarok 
lobbanékony természetével meggondolás előtt kiugranak, hanem ott, 
hogy ezt a pillanatra bántó hatást egyesek felkarolják gyűlölködést szító 
ütőkártyának. A határon kívüliek, de otthon is, személyes előnyeikkel 
megosztva a magyar érdekeket, harcolnak a rangért, a kapitányok meg 
az őrmesterek, hangoskodva és a bicsak nyitásra állva, senki nem akar 
közkatona lenni, pedig tudjuk, hogy közkatona nélkül nincs hadsereg. 

Isten útjai kifürkészhetetlenek és merem remélni, hogy az Árpád 
Akadémia véletlen vendégeskedése az Ősmagyar Történelmi Kutató 
Osztály záróülésén, fentről nézve, nem volt véletlen. Miért ne 
tarthatnánk egy kalap alatt a záróüléseinket. Ha mind az Árpád 
Akadémia, mind az Ősmagyar Történelmi Kutató Osztály egységes 
abban az elméleti felfogásban, hogy 1.) Árpád magyar államalapításától 
kezdődően értékeli fel Magyarország létrejöttét;  2.) A magyarok 
egyértelműen a Turul magzatjainak egyik örökösei. A Turul jelzőt 
olyan értelemben használom, amikor a „magyarral összeköthető 
népközösségekről” van szó. Pl. népközösségek jelölésénél találkozunk 
– legjellemzőbb formában – az árja, sémita, nem-sémita, sumer, 
finnugor... megkülönböztetésekkel. Ezzel legalább hangzásra elérjük az 
egyhangúbb magyarok hova-, kihez tartozásának jelölését. Dehát a 
Turul népcsaládba be lehet érteni a magyarsággal mind nyelvi, mind 
vérbelileg összehozásra szándékozó összes nem-sémita nemzedékeket;  
3.) Továbbá a magyart mind szellemileg, mind lelkileg a turáni 
népcsoport közvetlen egyenes utódainak elismerni. Szilárd meggyőző-
désem, ha Árpád nagyfejedelem a turul törzsek magyar szellemű egy-
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ségével nem állítja fel a kárpát-medencei magyarságnak az ország-
határt, akkor ma nem létezik az Árpád Akadémia és talán a magyar 
nyelv is csak hol volt, hol nem volt emlékében él írástudományával 
együtt. Szerintem megvalósulható reménnyel áll a ma még 
veszélyesnek látszó, arra az elfogadtatásra felállított célkitűzésünk, 
hogy elsősorban legalább a magyar szellemben élőkkel tudjuk 
tudatosítani a magyarság kárpát-medencei őstelepedését, ami rövid 
időn belül már megvilágosultabban mutatkozik majd. Az újabbnál 
újabb felszínre kerülő anyagismeretek segítségünkre vannak ennek a 
reményünknek megvalósulásában. Az ezzel kapcsolatos témakör 
kiértékeléssel történhető egyeztetés maradt el dr. Mester Fiore több, 
mint fél órás „Heidelberg-féle Mental Health”-tel kapcsolatos 
beszámolója miatt. Igazán nagyon értékes és érdekes volt, de nézetem 
szerint nem a magyar történelem és magyar nép nagy problémájának 
megbeszélése helyébe ültetve. 

Gondolom, nem lesz bántó, ha megemlítem még az Árpád 
Akadémia megjelenésével az erősebben jelentkező vallással kapcso-
latos nézetállásokat – aminek igazán örültem –, mert így szélesebb 
körben volt érintve ez az úgyszólván napirenden megjelenő, magyar 
történelem egyes vonalú átírásának nehézségbe ütköző problémája. 
Szerintem nagyon előnyös, sőt hasznos lenne az Ősmagyar Történelmi 
Kutató Osztály előadó ülésén a vallási vonalon munkálkodók nagyobb 
számbani megjelenése, hogy a különbözeti tényállásokat egyenesebb 
vonalba tudjuk hozni. Természetes, ez a fajta eszmecsere főleg olya-
nokkal vezetne eredményre, akik nem ellenség, hanem ellenzék szel-
lemben gyűlölet nélkül tárgyaló képesek. Pl. Sister Margareta harcias 
kiállással mondta, hogy “bizony a katolikusok a reformátusokkal 
nagyon jól kijönnek”, ez vallási ponton áll. Vallási, vallással kapcso-
latos vitákba mi – én – nem akarunk bekapcsolódni. Vallásos témájú 
vita csak a ‘magyarok’ szellemi-lelki magyarság örökös utódainak nem 
elfogadásánál ütközik. Az ÖTKO  előadói közül Radics Géza szerint 
szükség van a keresztény egyházzal karöltve együtt dolgozni a magyar 
türténelem átdolgozásánál is. Géza álláspontját nem helyeslem, de 
szembeállításán keresztül meg lehet érteni, mert az egyház némi 
segítséget ad a könyvei kiadásában és így személyi elismerés is 
nagyobb. Mondja Géza: „Tudomásul kell venni a mai helyzetet”? Azt 
tette nagyjából Géza is, István király is...”Tárgyilagos”-ságról 
tárgyilagosan beszélni bigott és érdekhez kötött hívővel?... Töttösy 
Magdolna mondta, hogy a kereszténységnek köszönheti a magyarság 
fennmaradását, neki is némi segélyező kapcsolata van az egyházzal. 
Aki a keresztényeknek köszönhetően állítja nem a személyi, hanem a 
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magyarok fennmaradását, az határozottan téved, erre is idő kellene, 
hogy a kézzelfogható bizonyítékainkat össze tudjuk hangolni 
„higgadtan”.  

Utólag még csak annyit, hogy a Géza által említett és ajánlott 
gyűlöletet az én lelkivilágommal nézve ki kell írtani még a gondolatból 
is. Ne legyünk senki ellensége, még ha ellenfelünk is. Tapasztalatom 
szerint: ha a kereszténység Mustos atya lelkivilágára volna építve, 
akkor mind a gyűlölködés, mind az ellenségeskedés szegénykonyhára 
járhatna. 
 

hg. Hohenlohené dr. Toronyi Etel: 
 AZ  ERDÉLYI  MEDENCE  AZ  ŐSKORTÓL  FOGVA 

 A  MAGYAR  NÉPELEMEK  ÁLTAL 
LAKOTT TÁJEGYSÉG      

Hova lett az a bölcsesség, amelynek szájából származik a tudás és 
az értelem és nem célja a zsarnokság és a hatalom? Ma a földön mind-
inkább uralomra jut a megtévesztés köntösébe öltözött hamisság és 
csalás. Hamis érvek és alakoskodások alapján hoztak végítéleteket egy 
nép és nemzet felett (az első világháború utáni trianoni békében. Lásd: 
Enc. Hung. No. 4.). Ebben az ítéletben nincs rend, nincs igazság, nincs 
jog, csak önző célszerűség. Ezt az igazságtalan ítéletet drákói szigorral, 
a győzők hatalmi gőgjével kényszerítették rá a magyar nemzetre, 
amelynek valójában egyedül van kizárólagos joga – mint autokton 
népnek – az Erdélyi-medencéhez, ha szem előtt tartjuk James Monroe-
nak, az Amerikai Egyesült Államok ötödik elnökének (1817-1825) 
doktrináját: Amerika az amerikaiaké, vagyis azt az elvet, hogy a 
földünk egy bizonyos tájegységének jogos tulajdonosa csakis az a nép, 
vagy nemzet lehet, amelyik be tudja igazolni ehhez az egységes 
földrajzi területhez tartozó ősiségét és folytonossági birtoklását (Ennek 
az elvnek az alapján jöttek létre az új afrikai államok is, mint Ghana, 
Nigeria, Togo stb.). 

Az Erdélyi-medence tökéletes földrajzi egységnek tekinthető, 
amelyet a miocén kori tenger lerakódásai töltöttek fel 400-600 méter 
magas felszínre. Keleten és délen a miocén és a pliocén geológiai 
korban felgyűrődött Kárpátok vadregényes, több vonalú láncolata 
határolja el a környezettől, északon pedig a kelet-magyarországi 
szigethegységen keresztül lépcsőzetesen kapcsolódik bele a Kárpát-
medence tökéletes tájegységébe. 
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A változatos geológiai korok nemcsak kialakították az Erdélyi-
medence földrajzi eygségét, hanem létrehozták az egységes vízrend-
szerét is, amely a Kárpát-medence szíve, a Nagy Magyaralföld felé 
irányul. Így tehát az Erdélyi-medence széle, a Kárpátok büszke 
vonulata, nemcsak medence elválasztó vonal, hanem vízválasztó is. 

Beigazolt tény ma már az, hogy Magyarország az Erdélyi-
medencével a föld egyik legősibb emberlakta területe! Mind napja-
inkban, mind a múlt században az Erdély területén eszközölt ásatások 
alkalmával igen nagy mennyiségben találtak a prehistóriai kor minden 
egyes kultúremeletére jellemző archeológiai leleteket: így mind a 
csiszolatlan, mind a csiszolt kőkorszak változatos formáit megtalálták. 
Ezek a leletek tehát arról tanúskodnak, hogy Erdély vadregényes 
völgyei már a prehisztóriai kor első szakaszában is emberlakta területet 
képeztek. Az UNESCU által 1963-ban kiadott „Prehistória és a 
kultúrák kezdete” című könyv oldalakon keresztül közli azt a feltűnést 
keltő megállapítást, hogy a Körösök vidékén alig egy évtizeddel ezelőtt 
feltárt leletek a legősibb és legfejlettebb maradványai a neolit kornak és 
kora Kr. e. mintegy 7.000-8.000 évre tehető. A könyvben közölt 
kultúrfejlődési táblázatban a neolit kor legelső kultúrközpontjaként 
szerepel a kőrösi kultúra. Ugyanehhez a kultúrkörhöz tartozó leleteket 
találtak Háromszék megyében is; itt az ásók nyomán nemcsak számos 
kőeszköz került elő, hanem Erősd közelében egy egész ősi város is. Ez 
az ősi kőkorszakbeli város kb. Kr. e. 5.000-6000-ben épült és látszik, 
hogy előre meghatározott terv szerint széles sugárutakkal, amelyeket 
itt-ott négyszögletű terek szakítottak meg. Az egyes  házak alaprajzai 
többnyire kör vagy négyszög alakúak többszobás beosztással. A házak 
közepén foglalt helyet  -  Székelyföldön még ma is jól ismert – búbos 
kemence, amely színes, ragyogó, mélytűzű csempékkel volt kirakva, 
éppen úgy, mint ahogyan még most is divatban van egész Erdélyben. A 
házak ormát a mai magyar-székely faragásokhoz hasonló díszítmény 
ékesítette. A tágas, széles kapukon mindenütt fellelhetők a kopjafához 
hasonló támasztó oszlopok; az udvarokon pedig ott díszlett mindenütt a 
többajtós, emeletes galambdúc éppen úgy, mint ma, minden székely-
magyar udvaron. A körösi kultúra legnagyobb büszkesége mégis a száz 
színben tündöklő meander hullámvonallal díszített, korongon pörgetett 
cserépedények sokasága. Ezek között egyes ivóedényeken megjelen-
nek a növényeket és állatokat ábrázoló domborművek, mint a föld – 
eddig ismert – első művészi alkotásai. 

1967-ben az ásók nyomán felszínre került a Vaskapu környékén, a 
mai Lipinszki-Vir közelében, egy 41 házcsoportosulat éppen úgy, mint 
Erősd városa, előre kitervezett, meghatározott terv szerint épült 
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sugárutakkal és változatos formájú terekkel. Nemcsak a település 
rendezettsége volt azonos Erősd városával, hanem a házak építési 
stílusa is teljesen megegyezett azokéval. A házak belsejében a kutatók 
mindenütt megtalálták a körösi kultúrára annyira jellemző színes 
csempékkel kirakott búbos kemencét és számtalan, meander vonallal és 
domborművel ékesített, korongon pörgetett sokszínű kerámiai edényt. 
A gazdag leletek között 33, embert ábrázoló szobrocska is előkerült a 
rájuk rakodott évezredes földtakaró alól. Ezeknek a neolitkori 
szobrocskáknak arcán emócionális kifejezések és egyéni vonások 
ismerhetők fel, de mindegyiken, s egységesen, az ajkak körül 
időrendben először jelenik meg az ún. archaikus mosoly, mint a lét 
öntudatlan örömének kifejezése. A Lipinszki-Vir-i ásatások eredménye 
kiegészíti a „várost építő körösi kultúrá”-ra vonatkozó eddigi leleteket, 
amely olyan, mint egy mai székely-magyar település „múltba vetett 
tükörképe”. Az ENESCO által kiadott könyv megállapítása szerint 
ezeket az első neolitkori telepeket kétségtelenül az ős – szeszklok 
vagyis ős – székelyek (sikulok) építették, mint a neolitkor legnagyobb 
vívmányát. 

Ugyancsak az ős-székely-magyar nép jutott el a magas hőfokon 
égetett zománcos kerámia égetése útján a fém megolvasztásának az 
ismeretéhez. Ezáltal ők voltak azok, akik a Földön elsőnek (eddigi 
ismeretek szerint) az emberiséget a kőkorszakból a fémkorszakba 
vezették át. Ezt azzal tudjuk bizonyítani, hogy a részletek között szinte 
korszerinti egymásutánban megtaláljuk a kőkori eszközök egyszerű 
formáját éppenúgy, mint a fejlett ízléssel és már művészi készséggel 
előállított spirális vonalú csiszolt és cizollált formákat, mint karpere-
ceket, fibulákat, nyak- és melldíszeket. Eddigi ismereteink szerint sehol 
máshol nem található a Földön ez a fejlődési stílus, ami átvezet a 
kőkorszakból a rézkorszakba. Erdély a Föld réztárgyainak és réz-
ékszereinek leggazdagabb őskori kincstára. Kubinyi Ferenc jeles 
archeológus a gazdag, változatos, művésziesen cizollált részleteket 
erdélybeni tömeges előfordulására való tekintettel azt ajánlotta külföldi 
szaktudósoknak, hogy a rézkort Magyarországról nevezzék el. Kubinyi 
javaslatát a tudósok nagy része elfogadta. 

Az Erdélyi-medence különböző kőzetekből felépült hegyeiben 
nemcsak a réz fordul elő érceiben, vagy tisztán, hanem ezek a hegyek 
ón lelőhelyekben is bővelkednek. Így kézenfekvő, hogy az ős- székely-
magyarok kohójukban összeolvasztották a kezük ügyébe került két 
fémet is, és ilyenformán a Földön először állították elő a réznél jóval 
keményebb bronzot. Ezt a megállapítást leginkább Dechelette neves 
francia tudós, a bronzkor nagy kutatójának a lakóhelyek szerint fel-
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állított időrendi táblázatával igazolhatjuk. Ez a táblázat ugyanis a 
Földön a bronz első előfordulási helyeként az Erdélyi-medencét jelöli 
meg és korát Kr. e. 5.000 évre teszi. Viszont minden más bronz 
előfordulást Kr. e. 2.000 körüli időre helyezi. E szerint az időrendi 
táblázat szeint tehát Erdély őslakói mintegy 3.000 évvel előztek meg 
kultúrában minden más népet és nemzetet. 

Jann Briand: „L’Age du bronz”, Paris, 1959-ben kinyomott, nagy 
feltűnést keltő munkájában kijelenti, hogy az Erdélyből származó 
fokosok, balták, kapcsok, fibulák, nyakdíszek, mind a művészi 
kivitelezésben és forma gazdagságban, mind a tömeges előfordulás 
terén megelőzik a föld minden bronzkori leletét. Tehát az ős- székely-
magyarok a bronz előállításával és megmunkálásával az emberiséget 
egy újabb kultúrfejlődés felé irányították. Vagyis az ős- székely-
magyarok zseniális találmányukkal tették lehetővé, hogy a keményebb 
bronz helyettesítse a rezet. Meg kell még említenem, hogy az erdélyi 
bronzleletek között a jelen idők archeológusai még egy bronz fokost is 
találtak, amelyen határozottan írásjeleket lehetett látni. Ezek az 
írásjelek általában megegyeznek az ősi székely-magyar rovásírás 
jeleivel.  Ennek a bronzfokosnak korát a tudósok egyöntetűen Kr. e. az 
ötödik évezredre teszik. Így minden elfogultság nélkül bátran 
állíthatjuk, hogy az írás Erdélyben született meg és kultúrfejlődésben 
megelőzött a székely-magyar nép minden népet és nemzetet! 

Napjainkban, a minden részletre kiterjedő figyelemmel végre-
hajtott ásatások alkalmával felszínre került paleolit, neplit, réz- és 
bronzkorból való emberi csontmaradványok tüzetes antropológiai 
metrikus vizsgálata után megállapítást nyert az a tény, hogy az Erdélyi-
medence autokton őslakói a legfejlettebb embertípust képviselik, 
ugyanis a koponyák a rövidfejűség határozott tendenciáját mutatják, 
éppen úgy, mint a mai székely nép koponyaindexe. Az erdélyi 
bronzkori ember egyéb szonetikus indexei és testarányai szintén 
megegyeznek a mai erdélyi magyarságéval. 

Koponya indexek: a mai magyarságé – fej 81, 0-85, 4 
                              a kőrösi kultúra-koponya 80, 0-84, 9 

                                      (7-8 ezer évvel Kr. e.) 
A sírleletek szerint a koponyatorzítás különös rituális szokása sem 

volt ismeretlen a bronzkori ős-székelyek között. Ez a szokás – véle-
ményem szerint – a felsőbb társadalom megkülönböztetésére szolgált. 

A felszínre került ős-székely bronzkori koponyák között nagy-
számban fordultak elő trepanált, vagyis lékelt koponyák. Összevetve a 
Föld más területén talált trepanált koponyák mennyiségével és 
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ősiségével, megállapítást nyert, hogy Erdély területén kerültek elő a 
legősibb korból a legnagyobb gyakoriságban az ilyen fajta – igen 
magas orvosi tudást igénylő – operált koponyák. Ugyancsak 
megállapítást nyert az is, hogy Erdélyben a bronzkor idején a 
trepanációt szenvedett egyedek majdnem mind túlélték ezt az orvosi 
beavatkozást, mert a trepanált koponyákon a lékelés helye körül mindig 
fellelhetők a gyógyulást jelző varratok. 

Archeológusaink kutatásaik során megállapították, hogy az 
Erdélyben élő autokton őslakosságból a bronzkor különböző 
szakaszaiban – valamilyen kataklizma következtében – csoportosan 
rajzottak ki erről a területről. Minden népcsoport útravalóképpen 
magával vitte az eddig elért szellemi és kultúrvívmányok eredményeit. 
Ma már pontosan nyomon tudjuk követni az Erdélyből kivándorolt 
népcsportok vándorlási útjait. Így délkeleten, az Eufrátesz és Tigris 
folyók vidékén levő dombok napjainkban történt feltárása alkalmával a 
kőrösi kultúrával szinte azonos leletekre találtak az angol, francia és 
német kutatók. Az itt élt ős-sumer nép Erősd városához teljesen 
hasonló városokban lakott. Házaik alaprajzai azonos beosztásúak 
voltak, mint az ős-szeszklon (székely-magyarok) házai. Viszont ezek a 
sumer városok sokkal későbbi korból valók. Az UNESCO „Prehistória 
és kultúrák” című könyv kultúrbeosztási táblázata is a legősibb sumer 
Al Ubaid kultúrát sokkal későbbi időpontra helyezi, mint a kőrösi 
kultúrát. Az Al Ubaid kultúrát ugyanis Kr. e. 4.000-3.500 évre teszi, 
tehát a kőrösi kultúra mintegy 3.000-3.500 évvel előzi meg a legősibb 
sumer kultúrát. 

Az Eufrátesz vidékére települt ős-bronzkori nép fenotípusa  - 
mondhatnám – tükörképe az erdélyi bronzkori embernek és nagy 
hasonlatosságot mutat külső megjelenésében a jelenkorban élő székely-
magyar néphez. Meg kell jegyeznem még azt is, hogy a mezopotámiai 
térség lankás dombjai alól ezer és ezer számra menő ékírásos, kiégetett 
cseréptábla évezredekre visszamenő tanúsága alapján a modern 
etimológiára támaszkodó filológia megállapította, hogy a sumer 
ősnyelv kincstárában levő legszebb szavak az ősi magyar nyelv 
változatos szavai. A kiégetett cseréptáblák ékírásos jelei nagy 
hasonlatosságot mutatnak az erdélyi bronzfokosra vésett, valamint a 
Tordos községnél talált Kr. e. 5.000-6.000-ből való írás jeleivel. Tehát, 
a nagy kultúrájú ősi sumer nép Erdélyből elvándorolt népcsoport, 
amely évezredeken keresztül fenntartotta a kapcsolatot az őshazával. 

A hunok, avarok, magyarok, besenyők, kunok nem a hontalanság 
kényszerétől űzve érkeztek a Kárpátokkal koszorúzott medencébe, 
hanem az ősökre, az őshazára való emlékezés vezette őket vissza a 
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történelem különböző korszakaiban. Visszahozták ezek a hazatérő 
népcsoportok azokat a szellemi kincseket, szokásokat is, amelyeket 
még a bronzkor hajnalán őseik elvonulása idején magukkal vittek. Így a 
hunok visszahozták a rangjelző koponyatorzítás különös szokását, az  
avarok az őskori körformájú építkezési stílust, a magyarok mind az írás 
ismeretét, mind a trepanáció – magas orvosi készséget kívánó – tudását, 
valamint éppen úgy, mint a hunok, besenyők és a kunok, a fémek 
megmunkálásának mesteri ismeretét. 

Az antropológia, amely nem csupán az archeológiai leletekre 
támaszkodik, hanem a szisztematikus metrikus vizsgálatok megejtése 
útján megállapította, hogy a hun, avar, besenyő, valamint az Árpád-kori 
magyar nép koponyaindexei az erdélyi ős-bronzkori népek szonatikus 
és koponya adataival, indexeivel azonosak. Meg kell jegyeznem, hogy 
a rumán népelem szonatikus adatai teljesen különbözők a bronzkori, 
erdélyi magyar-sykul emberek adataitól. Ugyanis az Árpád-kori 
magyar nép (IV-X. század) a kerek-(rövid)fejűekhez tartozik: koponya 
indexe 80,0-84,9. A  rumán nép 74%-a hosszúfejű, koponya indexe 
75,9, 20%-a középfejű, koponya indexe 76,0-80,9 és 6% egyéb 
csoportba tartozik. 

Ma is a magyar-székely kerek-(rövid)fejűek, a rumánok hosszú-
fejűek és kis részben középfejűek. 

A népfajtákat feltűnően elkülönítő rassz jelleg a koponya index. A 
bronzkori erdélyi nép és a mai rumán nép teljesen elütő koponya 
indexekkel rendelkezik. Ugyanis a bronzkori erdélyi nép 
jellegzetessége, mint ahogy már említettem, hogy nagy százalékban 
rövidfejű volt. A mai rumán népelem koponya indexe 98%-ban 
hosszúfejű. 

Tehát megállapítható, hogy mind az archeológia, mind az 
antropológia és filológia, valamint a történelem bizonyítékai szerint az 
Erdélyi-medencéhez a székely-magyarságnak van az ősiség és a 
jogfolytonosság alapján is kizárólagos joga, hiszen a székely-
magyarság az autokton őslakó. 
 

Radics Géza: 
ÁLMOS  NAGYFEJEDELEM 

Korai múltunkból csaknem minden, ami dicső, ami megéneklésre 
való, Árpád nagyfejedelem nevéhez kötődik. A magyar nagyfejedelmi, 
majd pedig királyi uralkodó család is Árpádról kapta nevét: Árpád-ház. 
Hogyan történhetett az, hogy az isteni kinyilatkoztatás ellenére, az 
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elhivatott és szent uralkodó neve: Álmos és alakja olyannyira háttérbe 
szorult a történetírásunkban? Árpádot sorra megénekelték költőink, 
Álmost talán senki. Ismeretvilágunkban neve, csak mint Árpád apja él. 
Alig tudunk valamit arról az uralkodónkról, aki munkája 
eredményeként a Turul ismét a magasba szállt, és századokon keresztül 
hirdette a magyarság nagyságát, dicsőségét. A válasz tulajdonképpen 
egyszerű. Alig akad forrásmunka, amelynek segítségével a történetíró 
képet alkothatna arról a nagyfejedelemről, aki születéséről Anonymus a 
Gesta Hungarorum című munkájában a következőket írta: 

“Az Úr megtestesülésének nyolcszáztizenkilencedik esztendejében 
Ügyek, ... feleségül vette Dentu-Mogyerben Őnedbelia vezérnek Emese  
nevű lányát. Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta. Azonban 
isteni, csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert teherben 
levő anyjának álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében, 
és mintegy rászállva teherbe ejtette őt. Egyszersmind úgy tetszett neki, 
hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak, 
ámde nem a saját földjükön sokasodnak el”. 

Ez kísértetiesen hasonlít Jézus születésének történetéhez, amint ezt 
megtaláljuk Máté evangéliumában. Íme: “Jézus Krisztus születése így 
történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban 
egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogan méhében a 
Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem akarta őt 
megszégyeníteni ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg 
ezen töprenkedett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: 
József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a 
benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak 
nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. 

Jézus, mint Isten Fia, a Világ királya lett, a keresztény tanítás 
szerint az emberiség megváltója. Ezzel szemben Álmos cselekedetei, 
uralkodói nagysága és emberi alakja elmosódott a “honfoglalást” 
követő századokban. Nézzük tehát, vizsgáljuk meg Emese álmának 
történeti hátterét, körülményeit, kinyilatkoztatását, beteljesülését. 

Kr. u.  453-ban halt meg Isten ostora, Attila, a hunok nagy királya. 
Előző évben birodalmát a Kaszpi-tengertől az Atlanti-tengerig 
terjesztette ki. A nagy szervezőképességgel megáldott uralkodó 
váratlan halála megrendítette a hun népet és birodalmat, a 
meghódítottak viszont függetlenségük visszaszerzésének lehetőségét 
látták elérkezettnek. Attila fiai között is viszály keletkezett, s a 
hatalmas birodalom bomlásnak indult. A megmaradt hunok a Fekete-
tenger északi, és a Kaszpi-tenger északnyugati partvidéke feletti 
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térségbe húzódtak vissza. A nyugati történettudomány utrigur, kutrigur 
és szabír hun névvel illeti őket. 530 tájáról esik róluk említés utoljára, 
de az utrigur hunok neve még 600 táján is felbukkan. Az utrigur-
kutrigur szövetségből jött létre a bulgár nép. Ebben a térségben éltek az 
alánok, majd a később feltűnő kazárok. A kazárok 650 táján leverték az 
alánokat és bulgárokat, amelynek eredményeként létrejött a Kazár 
Birodalom. Azonban a 737-ben előrenyomuló arabok megtörték a 
kazárok hatalmát, és uralmuk hanyatlásnak indult. A bulgárok egy 
része nyugatra vonult (dunai bulgárok), a másik a Volga mentén 
északra (volgai bulgárok). A kettő között – a Don és a Kárpátok közötti 
térségben – ebben az időben tűntek fel Álmos-Árpád-ágbeli őseink is. 
(Colin McEvedy: The Penguin Atlas of Medieval History). Hivatalos 
történetírásunk szerint Levedi volt az első uralkodójuk, és kazár 
függőségben éltek. S mondják, Levedi felesége is előkelő kazár úrnő 
volt. Levediről nevezték volna el azt a vidéket, ahol éltek. Ez pedig az 
Alsó-Dontól keletre eső térségben, valamint a Don-Donyec közében 
terült volna el. Ez részben valóban kazár fennhatóság alatt álló terület, 
részben pedig kazár őrvidék volt. 

Padányi Viktor a Dentumagyaria című művében azt írja, hogy a 
labuttu-labatu Delitzsch és Sayce szófejtés szerint asszír katonai 
közigazgatási szó, amely „hódított tartományt” jelent. Ezért ő a 
„lebedi” szót az asszír „labuttu-labatu”-ból származtatja. Padányi még 
további asszír közigazgatási és katonai jellegó szavakat is felsorol, 
annak igazolására, hogy a „lebedi” nem egyedül álló. Íme: khasánu, 
szalat, tarta, kundur, kundu, zakánu, pekhu, vizír, harku, csitáre és sák. 
Ismerősek? E szerint “Lebédia” sohasem létezett, de létezett egy nép, 
amely kazár hódoltságban élt, és ez a nép lehetett Álmos által 
létrehozott nemzetszövetség onugor ága. Padányi szerint a szabír réteg 
sohasem élt kazár fennhatóság alatt. Bárhogyan is voltak a dolgok, ha 
őseinknek ennél az ágánál minden rendben lett volna, Emese álmának 
semmi jelentősége nem lenne. Itt arról lehet szó, hogy egy hajdan 
hatalmas, de széthullott, nagy múltú nép visszasóvárogta a régi idők 
dicsőségét.Ez a dicső múlt Attila nagykirály nevéhez fűződik, akinek 
jelvényét a fekete sas, a turulmadár is díszítette. Tudjuk, hogy Álmos-
Árpád népe hunutódnak vallotta magát, és mind a szabír, mind az 
onogur rétegnek a hunok leszármazottainak kellett lennie. 

Emese álmában megjelent turulmadár tehát megjövendölte annak 
az uralkodónak eljövetelét, akinek vezetésével ismét visszaszerzik a 
régi hatalmat és dicsőséget, s hogy ennek az uralkodónak ivadékaiból 
választanak nagy, elhivatott vezetőket. Továbbá azt, hogy nem az 
akkori hazájukban, hanem más földön sokasodnak el. Vannak lelkileg, 
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érzelmileg különleges adottságokkal megáldott emberek, akik bizonyos 
dolgok eljövetelét megérzik, esetleg megálmodják. Erre a női alkat 
nagyon is alkalmas. Az ilyen jelenségeket a kor mélységes istenhite, 
vagy hiedelemvilága is elősgítheti. És természetesen ott vannak az 
emberfeletti tulajdonságokkal rendelkezők, akik kapcsolatot tudnak 
teremteni túlvilági szellemekkel, istenekkel. Ennek a 
kapcsolatteremtésnek valódiságát a tudomány nem tudja alátámasztani, 
de egy részét cáfolni sem tudja. Ugyanakkor az is ismert, hogy az 
Istentől kinyilatkoztatott születése nem csak Álmosnak és Jézusnak 
volt, hanem pl. Nagy Sándornak is. Hollywood ezt a Nagy Sándor 
(Alexander the Great) című filmben úgy tolmácsolja, hogy amikor 
Nagy Sándor anyja Olimpia, II. Fülöp felesége azt mondta férjének: „E 
fiú nem tőled, hanem Zeustól született”. A kérdés talán csak az, hogy 
egy nagy vezéri képességekkel megáldott egyéniség eljövetelét az 
isteni sugallat előre jelzi-e, avagy a kiválasztottság varázsa, a szinte 
emberfeletti tulajdonságokkal rendelkező, az eszményi uralkodó alakja 
köré a kimagasló teljesítmények eredményeként, esetenként talán a 
nagy vezér halála után  bontakozik-e ki? A válasz: mindkét eset 
lehetséges. 

Nem tudhatjuk, hogy Álmossal kapcsolatban melyik esettel állunk 
szemben, de az álomban történt előrejelzés a valószínűbb. Erre minden 
igényt kielégítő választ valószínű csak az eltűnt Ősgesztából 
kaphatnánk. Annyi azonban minden kétséget kizáróan leszögezhető, 
hogy mind az egyik, mind a másik változat Álmos kimagasló 
egyénisége, szervezői és vezéri készsége mellett szól. Egyébként az 
álomban megjövendöltek nem lettek volna időtállók, és Anonymus nem 
jegyezhette volna le, akár szájhagyomány alapján, akár írásos forrásból. 
A monda, azaz az álomban megjövendöltek maradandóságának másik 
tényezője, hogy Álmos uralkodása idején őseinknek ebben az ágnak 
életében jelentős változás történt a kedvező irányban. És ennek a 
változásnak lényegét, megfelelő kútfők hiányában, csak körvonalazni 
lehet a később történtek figyelembevételével. 

 Az emberi művelődés, majd pedig a műveltségek milyenségét, 
nem csupán a szellemi képesség, hanem az emberi létfenntartást 
illetően, az adott környezetben uralkodó tényezők is döntően befo-
lyásolják. Eszerint kialakulhatnak a helyhez kötött és a vándorló 
életformák különböző változatai. Ezeket a 18-19. században műveltségi 
fokoknak képzelték el, amelyeknek csúcsán a letelepedett életforma, 
műveltség állt. A többi ez alatt foglalt helyet a ranglétrán. A 
társadalmak, a műveltségek besorolása tehát ennek megfelelően történt: 
fejlett, kevésbé fejlett, vagy fejletlen címszókkal jelölve. A letelepedett 
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társadalmak óriási előnyre tettek szert a megítélést illetően, hiszen ezek 
építményei, művészete és szellemi hagyatéka is sokkal nagyobb 
százalékban maradt meg a vándor társadalmakéhoz viszonyítva. 
Ezeknek a társadalmaknak szellemi hagyatékával állunk a 
legrosszabbul. Nagyobbrészt csak közvetett ismereteink vannak, 
amelyeknek alapján az mutatkozik, hogy nem alacsonyabb rendűek, 
hanem más-milyenek voltak. 

Álmos-Árpád-ágbeli  őseink a lovas műveltségű népek táborába 
tartoztak. Ez a műveltség két főcsoportra osztható: 1. A vándorló 
(nomád),  2. A félig letelepedett (fél-nomád). A vándorlók csoportjába 
tartoztak és tartoznak az állattenyészéssel foglalkozók, akik a zöldellő 
legelők eltartóképességétől meghatározva terelgetik nyájaikat. A félig 
letelepedettek közé pedig azok, akik a tavaszi, nyári és őszi időszakban 
nyájaikat legeltetik, de télire falvaikba, városaikba húzódnak és 
földműveléssel is foglalkoznak. Az arab utazók arról írtak, hogy 
etelközi őseinknek gyümölcsöseik és sok szántóföldjük volt. Tehát a 
félig letelepedett társadalom keretén belül éltek. Nem biztos azonban, 
hogy ez a jellemzés megfelel a valós képnek. A földművelőnek ugyanis 
tavasztól őszig bőséges munkája akad a földeken. Attól aligha 
maradhat távol huzamosabb ideig. Inkább arra kell gondolni, hogy az 
ilyen társadalomnak megvoltak az állattartói és a földművesei egyaránt. 

A lovas műveltségű társadalmaknak volt egy másik sajátos 
jellemzőjük is: a szövetségkötés. Ezek a társadalmak ugyanis létszá-
mukat illetően kicsik voltak, ezért saját biztonságukat a szomszédos 
társadalmakkal való szövetségben látták. Így szükség esetén együttes 
erővel tudtak fellépni a külső ellenséggel szemben, és e célból központi 
vezetőt, nagyfejedelmet, nagykirályt választottak. Ez a szerep minden 
bizonnyal a szövetség szervezőjét illette meg, hiszen benne nyilvánult 
meg a rátermettség, az uralkodói képesség. Az is előfordult – nem is 
olyan ritkán –, hogy egyik-másik hadvezéri képességgel megáldott 
uralkodó egyszerűen maga alá hajtotta, meghódította a szomszédokat. 
Sőt, hódításaival birodalmát óriásivá növelte, mint pl. Nagy Sándor, 
Dzsingisz kán, Attila és mások. A mi szempontunkból a kazárokat kell 
figyelemmel kísérni, akik a 650 táján aratott győzelmükkel a térség 
népei fölött uralkodói helyzetet vívtak ki. Aligha lehet vita kérdése, 
hogy ennek a hatalomnak közvetlen befolyása volt Álmos-Árpád-ágbeli 
őseinkre. Vita tárgya lehet, hogy ez hódoltsági, valamilyen függőségi, 
szövetségi, avagy csupán szomszédi viszony volt-e. Ebben a 
viszonyban a kazároké volt a fő-, a vezető szerep ebben az időben. 

Amint az előzőkben elmondottakból láthatjuk, a kazárok hatalmát 
a 737-ben előretörő arabok törték meg, amelynek következtében a 
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volgai bulgárok visszaszerezték függetlenségüket, és a magyarok – 
mármint Álmos-Árpád-ágbeli őseink- is ekkor jelentek meg a 
történelem színpadán a Dontól nyugatra, a Fekete-tenger feletti 
térségben ott, ahol kétszáz évvel korábban a utrigur és kutrigur hunok 
hazája volt. McEvedy térképe szerint tehát a Volga-Káma-Bejala övezte 
térség,  vagyis Magna Hungaria nem tartozott ide. A szabír hunok, akik 
az ötszázas évek elején a Kaszpi-tenger északnyugati partvidékén éltek, 
később a Kaukázus gerincétől délre kerülhettek, s az arab előretörés 
mozdíthatta ki őket is ebből a hazájukból, és a Don-vidéki Dentu-
magyariában telepedtek le. Persze az se kizárt, hogy a szabír hunok a 
kazárok 650-es győzelme következtében szintén kazár fennhatóság alá 
kerültek, és csak a hódítók 737-es hanyatlása után húzódtak nyugatra. 
Bárhogyan is voltak a dolgok, ekkor indulhatott el az a folyamat, 
amikor – az elkövetkező száz évben – ez a nép kiművelte önálló 
arculatát. De az álomban megjósoltak szerint Álmos nagyfejedelem 
volt az, akinek vezetésével elindultak a régmúlt idők dicsőségének 
útján. 

 Ha Ügek 819-ben nősült, akkor Álmos 820-ban születhetett, és 
839-ben az Al-Duna vidékén vívott háborúnak már ő lehetett a név-
leges, esetleg valós parancsnoka. Az ifjak abban az időben nem a tv. 
képernyője előtt nőttek fel, hanem a harctereken. Egy tizenkilenc-húsz 
éves fiatalember már komoly tapasztalatokkal rendelkezhetett, 
különösképpen, ha született adottsága is volt a szervezéshez, 
hadvezetéshez. Ezt pedig minden kétséget kizáróan el kell fogadnunk 
Álmos személyét illetően. Erre egyébként jó példa Hunyadi Mátyás, 
akit 18 éves korában választottak királlyá. Az ország vezetésével 
nagybátyját, Szilágyi Mihályt bízták meg, de az ifjú király hamarosan 
félreállította az „alkalmatlan” nagybácsit, és bebizonyította, hogy benne 
megvannak az uralkodói képességek és erények. 860-ban Krimbe, 862-
ben pedig a Kárpát-medencébe vezettek ismert hadjáratokat, amelyeket 
már Árpád is vezethetett. Az ismert hadjáratok – még ha sikeresek is 
voltak –, nem elégségesek ahhoz, hogy Álmos alakját az általánosból 
kiemelték volna. 839 és 860 között számos olyan eseménynek kellett 
történnie, amelyekről nem tudunk, de amelyek Álmos 
kiválasztottságának  tartóoszlopai lettek. Függetlenségük megőrzése 
érdekében – minden bizonnyal – számos háborút kellett vívniuk a 
kazárokkal is. Ezt tovább fokozta az, hogy  nagyfejedelemmé 
választása után létrehozta az onogur népekkel való szövetséget. 
Szövetséget kötött Bizánccal és a frank császársággal, és előkészítette a 
Kárpát-medence elfoglalását. Mindennek ellenére Álmos neve, 
kiemelkedő uralkodói alakja elmosódott történetírásunkban, mert a 
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“honfoglalás” befejezése már Árpád nevéhez fűződik. Az se lehetetlen 
viszont, hogy történetírásunk tudatosan mellőzte annak az elhivatott 
uralkodónk alakjának kiemelését, akinek isteni kinyilatkoztatás jelezte 
eljövetelét. Képtelenek voltak elfogadni őseinkről, hogy olyan 
hagyományokkal, múlttal rendelkeztek, amilyent csak nagyműveltségű 
népekről tudtak feltételezni.  

Történetírásunk nagy mulasztása tehát, hogy Anonymus közléseit 
elhanyagolta, így hagyta, hogy Álmos kiválasztottságára, kimagasló 
uralkodói teljesítményére a feledés homálya boruljon, de amelyre a 
“névtelen” jegyző Emese álmában emlékeztet. A vérszerződés 
határozatainak rögzítésében is arról tudósít, hogy a szövetkezők nem 
Árpádot, hanem Álmost választották nagykirállyá, nagyfejedelemmé. 
Hogy hol és mikor halt meg Álmos, arra csak találgatások vannak. A 
vérszerződés megkötésének időpontja is bizonytalan, de amelynek 
rögzítése némi fényt vethetne erre a kérdésre. Padányi szerint ez 888 és 
891 között történhetett. Álmos tehát 891 és 896 között halhatott meg.   
 

Radics Géza és Szilágyi Béla (Oak Forest, IL): 

A MAGYAR JÖVŐ ÉS LEHETŐSÉGEINK 
Az elmúlt évtizedekben sok szó esett a magyar jövőről, ifjúságunk 

magyar szellemben való neveléséről. A nyolcvanas évek végén beállt 
politikai és hatalmi átrendeződés idején – és utána még évekig – sokan 
úgy gondolták, hogy valamely párt segítségével meg kell kaparintani a 
politikai hatalmat, és utána magunk urai lehetünk. Ezzel természetesen 
nem lenne semmi baj. A baj azzal van, és volt, hogy a hatalom 
megszerzéséhez nincs se népünk, se pénzünk. Ami még ettől is 
nagyobb baj: hogy tíz évvel a rendszerváltás után ezt sokan a mai napig 
se ismerték fel. Akik pedig felismerték, nem tudják mitevők legyenek, 
kiábrándultan hátat fordítanak a magyar jövőnek. Megelégszünk azzal, 
hogy egyre hajtogatjuk: „Nem történt rendszerváltás!” Pedig történt. 
Ez nem azonos a régi rendszerrel, még akkor se, ha a magyarság 
továbbra is kiszolgáltatottságban maradt. Ez a kiszolgáltatottság nem 
azonos a régivel. Bizonyos szempontból jobb, a nemzet jövőjét illetően 
a réginél végzetesebb is lehet. Ezen a rendszeren belül jobb 
lehetőségeink vannak a múlt rendszerhez viszonyítva, de ezeket a 
lehetőségeket nem tudjuk kihasználni, mert mi csak világrengető 
dolgokban tudunk gondolkodni. A hétköznapi munkák elvégzését 
figyelmen kívül hagyjuk. Csodálatos templomtornyokat tudunk építeni, 
de falak és alap nélkül. Ott lógnak a levegőben. 
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A jövő azé, aki az ifjúságot neveli! A magyar ifjúságot nem mi, 
elnyomóink nevelik, de van lehetőségünk arra, hogy fiatalságunk egy 
részéhez hozzáférkőzhessünk. Már a nyolcvanas évek végén felvetet-
tem azt a gondolatot, hogy múltunk legfontosabb tudnivalóiról adjunk 
ki kisterjedelmű füzeteket – 60-80 oldalt – és ezeket a lehető 
legnagyobb számban terjesszük, főleg ifjúsági körökben. Pusztába 
kiáltott szó volt. 1992-ben elhatároztam, hogy megkísérlem magam. 
Adományokat  kértem, amelyet Padányi: Vérbulcsu, Marjalaki Kiss 
Lajos: Anonymus és a magyarság eredete, összeállítottam egy füzetet a 
magyar nyelvről Magyar Adorján, Kemény Ferenc és mások 
munkáiból, valamint a magam „Eredetünk és őshazánk” című 
tanulmány kiadására használtam fel. Példányonként 1500, tehát 
összesen 6000 drb füzetre futotta. Ezt megismételtem 93-ban, 94-ben, 
96-ban, de kisebb példányszámban, mert az adományok egyre 
szűkültek. 

Néhány éve mellém állt Szilágyi Béla testvérünk, akinek lelkes 
segítségével az adományokat fel tudtam építeni, így “A Magyar Szent 
Korona fényében” című füzetből ki tudtunk adni 5000 darabot.  Ebből 
hazai munkatársaink segítségével egy iskolákon belüli pályázatot is 
meghirdettünk, amelyre 23 pályázó küldte be dolgozatát. Erdélyből egy 
iskolából és két tanulótól, Felvidékről egy tanulótól kaptunk pályázatot. 
A többi hazai iskolákból jött. Tanulságos volt, mert túlnyomó többsé-
güket egyházi iskolákból kaptuk. Az idén egy 96 oldalas kis köny-
vecskét adtunk ki 5200 példányban”Olvasmányok múltunkról” címmel, 
amely tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat a következő alcímek 
alatt: A Kárpát-medence ősműveltségei, A magyar nyelv és népnevünk, 
A magyar kutyafajták, A finnugor származáselmélet. A szittya szár-
mazástudat, Isten kardja,  A hunok,  A csodaszarvas, Az avarok, A 
kocsi, A rovásírás, Emese álma, Álmos nagyfejedelem népe, A vissza-
csapó íj, A harcmodor, A vészerződés, Árpád, A „honfoglalás”, Árpád 
apánk birodalma, Uralkodóink származásrendje, Vérbulcsu, A központi 
hatalom megszilárdul, A Magyar Szent Korona, A magyar királyság 
fénykora és hanyatlása, Országcsonkítás, A Magyar Nemzeti Címer, A 
népdal és népzene, A nemzettudat, Nyilatkozatok a magyar nyelvről, 
Vérszerződés (színdarab). Ezt a könyvet megküldtük mind a 23 pályá-
zónak, és az idén újabb pályázatot hirdettünk meg. A pályázóknak arról 
kell írni, hogy Mit jelent magyarnak lenni? Az idén sokkal több 
pályázóra számítunk, mert minden könyv utolsó oldalára betettük a 
pályázati felhívást. Talán lesz néhány újság is, amelyik meghirdeti. 

Nem gondolhatunk arra, hogy egy ilyen kisterjedelmű könyvecske 
megoldója lehet a magyar nemzeti önismeret súlyos hiányosságainak, 
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de hozzásegít a mások által végzett munkához. Azon túl, mi nem 
könyvesboltokba helyezzük el ezeket a könyveket, hanem tanárok és 
ifjúsági szervezetek segítségével fiataljaink kezébe. Oda, ahova a 
legfontosabb, és akik – nagyobbrészt – ilyen tudnivalókról nem is 
hallottak. Ne felejtsük el azt se, hogy az iskolai oktatásban nem történt 
gyökeres változás. Kádár és Aczél kultúrkomisszárai ma is hatalmon 
vannak. A mindenkori hódítók pedig a meghódított nép történelmét 
igyekeznek úgy írni, hogy annak lelki- és érzelemvilágába a lehető 
legmélyebbre gázoljanak, s ezzel önbecsülését, önismeretét 
lerombolják. A magyarság esetében ezt a Habsburgok, a moszkoviták 
sikeresen elvégezték, és most a newyorkisták végzik olyannyira, hogy 
népünk jövője szinte teljesen kilátástalan. Ez a könyörtelen tény, a 
többi mellébeszélés.  

Kedves Testvérek! Aki ennek a munkának továbbvitelét és fej-
lesztését támogatni kívánja,  küldje adományát a Hungarian Freedom 
Fighters Fed. nevére és Radics Géza címére: 15112 LaVergne Ave. 
Oak Forest, IL, 60452. 
 

Abelovszky Erzsébet (Worthington, Ohio): 

KIK VOLTAK A KATÁROK? 
Kik voltak a katárok? Magyarul katár néven nevezik őket azok, 

akik valamit tudnak róluk. Francia és latin szóval: Cathar-ként emlegeti 
ezt a titokzatos népcsoportot a róluk szóló, nagyon gyér meg-
emlékezés. Néhány évtizeddel ezelőtt, ha levéltárakban néztünk volna 
utána, talán effélét találhattunk volna: ”A mai Dél-Franciaország terü-
letén élő, – a Waldensekhez hasonló szekta. A Waldenseket 1184-ben, 
engedetlenségük miatt kizárták a Katolikus Egyházból. A Katárok sorsa 
tragikusabb volt”. (A Waldens név, a szekta prédikátora, Peter Waldo 
nevéből ered. Valószínűsíthető, hogy a Katár név is egy ember neve 
volt, akiről neveztetett a csoport, vagy a törzs neve, talán a vallása is.) 

A katárok teljesen eltűntek az ellenük folytatott 35 évig tartó 
kegyetlen vallásháború után, a XIII. század közepén (1209-1244). 
Eredetüket, nyelvi vagy faji hovatartozásukat azóta is sűrű homály fedi. 

Manapság legtöbbet talán a sajtó mond róluk, – főleg a turista 
szezon elején -  ui. egy-két jó újságcikk, hetenként közel két ezer 
turistát is becsalogat a parányi hegyi falvakba, ahol az állandó lakosok 
száma falunként csupán 100-150 lélek. Ezeknek a hegylakóknak egész 
évi művészi és mezőgazdasági termékeit a kiváncsi látogatók 
vásárolják fel. 
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A XX. század második felében szorgalmas és élelmes történészek, 
- főleg  történelmi filmtéma keresése közben – bukkantak a nyomukra 
ismét. 

Dr. Bruce Shelley (professzor of Church History of Denver 
Seminary) azt írja róluk a „Church History in Plain Language” című 
könyvében: „Ugyanúgy, mint a waldensek, a katárok is elő-
reformátorok voltak. Nevük angol fordításban: “pure ones”, „tiszták”, 
franciául “bonshommes”=good men,= „jó emberek, jó keresztények”. 
De albigensnek (Albigensian) is nevezték őket, mivel az Albi nevű 
városban voltak a korábbi „megtérítő” tárgyalások Róma és a katárok 
vezetői között. Előfordul nevük a „Templomos lovagok” rendjének 
felszámolása idején is – fenyegető mondatokban! 

Nevüket az alapos francia műveltségű Illyés Gyula is megemlíti a 
„Reformáció emlékműve Genfben” című versében úgy, mint „a 
toulousi tiszták”. 

Békeszerető, majdnem aszkéta életet éltek, szegénységet, 
tisztaságot fogadtak, azonban hangosan elítélték a királyok, a főúrak, a 
főpapok és a pápa fényűző életét. Valószínűleg ez az utóbbi volt egyik 
oka annak, amiért veszélyes eretnekségnek nyilvánította mozgalmukat 
a korabeli egyház. 

Mint az első keresztények között a gnosztikusok, (az Isten meg-
ismerésére törekvők) a katárok is hirdették, hogy örök konfliktus van  a 
jó és a gonosz  között. Szerintük az anyag és a hatalom nagy része a 
gonosz kezében van. (Éppen úgy, mint ma!) Egyik tételük nagyon 
meglepő, ui. a gonosz hatalmak közé sorolták az ótestamentumi istent 
is, aki az ember fizikai testébe – mint egy börtönbe – bezárta az emberi 
lelkeket.  

Jézus megtestesülését testben való megjelenésnek nevezték, de 
szerintük az anyagnak nem volt hatalma Jézus fölött! Ezért Ő nem is 
halhatott meg a kereszten, hanem csak „letette az életét”. Ahogy ezt 
maga Jézus is mondja a János evangéliumában: „Hatalmam van le-
tenni az életet és hatalmam van újra felvenni azt!” 

A katárok – mint az ős keleti vallások ma is – hittek a 
reinkarnációban is. 

Szerintük a kozmoszban állandó polgárháború van, és ebben a 
kozmikus háborúban a katárok – a materializmussal szemben – a 
spirituális erőket képviselték. 

(Mellesleg megjegyzem, ellentétben a félművelt kommunisták 
felfogásával: a materializmus nem Marxnak és társainak találmánya. 
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Az anyagelvűség akkor indult vegyes értékű diadalútjára, amikor az 
egyiptomi ősvallás letért a spirituális útról, aminek egyik jele az volt, 
hogy bebalzsamozták és iszonyatos mennyiségű kinccsel temették el 
királyi halottaikat.) 

Az előbb felsorolt hitbeli felfogás és tanítások után nem csoda, ha 
a Római Egyház fenyegető veszélyt látott létezésükben. Különösen 
azután, hogy Toulouse hercege védelme alá vette őket. 

A waldenseket és korábban (1139) a hasonló tételeket hirdető 
Arnold püspököt (Abbot of Brescia) és híveiket, sohasem sorolták a 
veszélyes eretnekek közé, bár azok tanításait sem nézte jó szemmel a 
hivatalos egyház. De mind a kettőt (Peter Waldo és Abbé Arnold) – és 
híveik nagy részét – kizárták az egyházból. 

Sőt később (1155-ben) IV. Hadrian pápa tanácsára Barbarossa 
Frigyes császár emberei elfogták Arnold püspököt, karóba húzva 
elégették, és hamvait a Tiberis folyóba szórták. 

Azonban a közel azonos hittételeket hirdető Assisi Szent Ferencet 
– aki híveivel együtt élte, és követte a szegénység krisztusi útját –soha 
senki sem bántotta és senki nem látott veszélyt sem vallási 
felfogásában, sem prédikációiban. Persze ennek oka lehet az is, hogy 
Szent Ferenc egy pápával később élt. 

Némelyek úgy gondolják, más oka is lehetett annak, hogy III. Ince 
pápa a lateráni zsinaton, 1215-ben, szigorú mértéket állított fel az 
eretnekség kiirtására: vagyon elkobzás, bebörtönzés, kiátkozás 
mindenki ellen, akik vonakodnak az eretnekek ellen harcolni. De 
bűneik megbocsátása mindazoknak, akik hajlandók az egyházzal 
együttműködni. 

1220-ban a pápa kivette az inkvizíciót a püspökök kezéből és a 
dominikánus szerzetesek kezébe adta e szavakkal: „Az eretnekeknek 
virtuálisan semmiféle joguk nincs”. (Talán Trianonban a magyarokat is 
eretnek népnek látták?) 

Mivel a Canon-törvény megtiltja a papoknak embervért ontani, 
ezért a szerzetesek „csak felkutatták, vallatták és megkínozták” 
mindazokat, akiket elfogtak, utána átadták a civil hatóságoknak, akik 
kivégezték őket. A kivégzés leggyakoribb módja karóba húzás, néha 
szurokba mártva, élve elégetés volt. 

Egyes történészek szerint ezzel a – katárok elleni – 35 éves 
vallásháborúval indult el az inkvizíció is, és ez volt az egyetlen 
keresztes háború Európában! Mint  tudjuk, a jelenlegi pápa elítélte az 
inkvizíciót és bocsánatot kért érte! Vajon kitől? 
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Róma a győzelem érdekében szövetséget kötött a mai Francia-
ország északi részén élő, kincsekre és jó földekre vágyakozó főúri 
osztállyal, (prof. Bruce Shelley szerint: „land hungry barons”) akik még 
a pápaságot is megdöbbentették azzal az iszonyú kegyetlenséggel, 
amivel a feladatot végrehajtották.  

Bár mi – mindnyájan szemtanúi – gyakran szenvedő alanyai 
voltunk a XX. század „izmusainak”, mégis nehéz elhinni, hogy ebben 
az esetben is csak dogmák és tézisek miatt kellett kiirtani egy ország-
rész lakosságát. Régi tapasztalat, hogy a hódítók nem harcolnak ingyen. 

Ez volt a feltevése annak a 3 kiváló film téma keresőnek is, akik 
kutatási eredményeiket 1983-ban – könyv formában – „Holy Blood – 
Holy Grail” címmel kiadták.  

Ők egy titokzatos életű falusi plébános nyomaiba szegődtek, és 
annak életmódján, tudásán, utazásain és kapcsolatain keresztül igye-
keztek választ találni évszázados kérdésekre! 

A pap története: A magas műveltségű, nagyon intelligens, csinos, 
33 éves papot, Bérenger Sauniére-t 1885-ben (115 éve) kinevezték egy 
alig 100 lakosú falu, Rennes-le Chateau plébánosává, kb. 6 font sterling 
évi fizetéssel. Ennek a zseniálisan képzett fiatalembernek korábban, a 
szemináriumban, fényes papi jövőt jósoltak. 

Vajon ennek a számüzetésszerű kinevezésnek mi lehetett az oka? 
Egyik válasz: talán ő kívánta ezt a kinevezést, miután gyermekkorában 
abban az országrészben élt. Az is lehet, hogy valamit tudott a környék 
évszázados titkairól!? 

Mivel nem volt sok munkája és jövedelme is csak nagyon szerény 
életmódra volt elegendő, ezért a már meglevő világi és egyháztör-
ténelmi ismeretei és perfect latin, görög és héber tudása révén komoly 
irodalmi, történelmi kutatásra volt ideje és lehetősége. Közben sokat 
járt „vadászni” is a környező hegyekbe. 

Később szakácsnőként alkalmazott egy Marie Denarnaud nevű 18 
éves falusi leányt, aki élete végéig társa és bizalmasa maradt. Később 
rengeteg levelet írt egész Franciaorzág területére, majd Német-, Olasz-, 
Spanyolországba, Svájcba, Ausztriába stb. is. Egyesek szerint évi 
jövedelme szűken lehetett elég csupán a levelezésre. Egyre többet 
utazott is, és sokan őt is felkeresték. Egyik látogatója Johann von 
Habsburg főherceg volt, Ferenc József unokatestvére, aki látogatása 
napján bankszámlát nyitott a pap nevére és komoly összeget helyezett 
el a számlán. De vendégei és vendéglátói között ilyen név is akadt, 
mint az akkori francia kultuszminiszter, vagy művészi körökből a 
zeneszerző Claude Debussy, vagy az író Maeterlinck. 
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Jó pap lévén, nem feledkezett meg híveiről sem. Nagyszerű utat 
építtetett a kis faluban és folyóvizes ellátásról is gondoskodott. Saját 
pénzén rendbe hozatta a templomot, könyvtárat alapított és időnként 
fényűző banketten látta vendégül a templom tagjait. 

Villa Bethania néven pompás kúriát építtetett, amit Marie 
Denarnaud nevén telekkönyveztek. (Persze Lipót császár megelőzte őt 
a bőkezűségben. Lipót ui. Visegrád várát ajándékozta a szakács-
nőjének. Micsoda szakács lehetett!) 

Közben gyűjtött drága porcelánt, antik márvány tárgyakat stb. 
Narancs ültetvényt, állatkertet telepített a ritkán lakott vidékre. Gyakran 
utazott Párizsba is, ahol tartós szerelmi kapcsolat létesült közte és 
Emma Calvé között, aki a múlt század végén egy Maria Callas rangú 
opera-énekes volt. (Azt mindnyájan tudjuk, hogy ilyen rangos 
művésznő már akkor is sokba került!) 

Vajon honnan volt ennek a 6 font sterling évi fizetésű papnak 
mindezekre pénze? 

Kutatásaim közben rábukkantam egy néhány ilyen mondatra is: A 
Pireneus-hegy lábánál emelkedik ki a Montsegur nevű hegycsúcs, ami 
angolul “safe mountain” vagyis „biztonságos hegyet” jelent. Ez a 
„biztonságos hegy” kb. félnapi járásra van Rennes-le-Chateau falutól, 
Bérenger Sauniere szolgálati helyétől. Több, mint fél tucat kastély 
romjai láthatók még ma is, e hegység körül, kb. 850 évvel a tatárok 
kiirtása után! Misztikusan, talán félelmetesen őrzik titkaikat... 

Kik építették ezeket a kastélyokat? Miből volt rá pénzük? És mit 
őriztek benne? Talán ide helyezték a puritán életű, szegénységet, 
tisztaságot fogadó katárok mérhetetlen kincsét?  

Honnan származhatott a mélyen vallásos, igazságot, jogot tisztelő 
katárok vagyona? Miért fogadtak szegénységet, ha ilyen mérhetetlen 
mennyiségű kincs volt birtokukban? 

Nehéz választ adni ezekre a kérdésekre a mi elanyagiasodott 
világunkban. Valószínűleg ők nem tartották a kincset magukénak, 
hanem őrzői voltak annak. Minden bizonnyal nemcsak mesés vagyon 
volt a kezükben, hanem szakrális kincsek voltak azok. Talán 
tudományos titkok is? Többen igyekeztek felfedezni a forrásvidékét 
ennek a gazdagságnak. Nagyon leegyszerűsítve, évszázadokat, talán 
évezredeket átugorva, és egy előadás néhány oldalára bezsúfolva, 
megkísérlem leírni a kincsek elképzelhető eredetét... 

* 



191 

Krisztus után 66-ban a mai Palesztina és Izrael területén élő népek 
fellázadtak a római elnyomás  ellen. Négy év múlva, 70-ben, 
Jeruzsálemben, szószerint „nem maradt kő kövön”. Salamon templomát 
is lerombolták, kirabolták és az akkor még pogány római légió mindent 
elvitt Rómába. 

E kincsek eredetét többen a bibliai időkre teszik, amikor a 
honszerző zsidók – az Ótestamentum tanúsága szerint is – az ott lakó 
népek leigázása vagy kiirtása révén szerezték meg ezeket a 
felmérhetetlen értékű kincseket és titkokat. 

Három és fél évszázaddal később, 410-ben, a vizigót (nyugati gót) 
hadsereg Nagy Alarik (Alaric the Great) vezetésével teljesen kirabolta 
Rómát. A vizigótok minden kincset elvittek, ami elérhető volt. 

Csomor Lajos szerint – Attila halála után – (tehát közel azonos 
időben) a vizigótok betörtek Pannóniába is, amikor is Attila unoka-
testvérének, Edikon-nak fiai még évtizedekig harcoltak az áruló 
vizigótok ellen. Elképzelhető, hogy azokat a kincseket akarták 
megszerezni, amelyeket – kb. 300 év múlva (794-95-ben) – a frankok 
raboltak el. 

Vajon hova tették ezeket a kincseket? 
A vizigótok történelmileg követhető útja a Földközi-tenger észak-

nyugati partjára vezetett. Rennes-le-Chateau területén még ma is áll 
egy viszonylag ép romvár, amit a vizigótok építettek. Valószínűleg ott 
rejtették el a zsákmányt. 

Talán e kincsek egy részét találta meg a hirtelen meggazdagodott 
falusi pap? S talán ezért keresték fel és kötöttek vele barátságot világi 
és társadalmi rangban messze felette álló személyek? 

Vajon mi lehetett a kincsek mögött? Tudomány? Hatalom? Titok? 
Talán ezt őrizték a katárok? És miért “csak őrizték” és sohasem éltek 
vele? 

Maga Sauniere is utal a titkok súlyára és talán eredetére is. A titok 
súlya lehetett az oka annak, hogy 1917-ben, halála előtt pár nappal, az 
utolsó kenet előtti gyónás után, a szomszéd falu plébánosa nem oldozta 
fel bűneiből, hanem rémülten kiszaladt a beteg szobájából! 

Amikor Sauniere pap a templomot újjáépíttette, néhány bizarr 
változást is csinált rajta. Többek között az előcsarnok mestergeren-
dájára ezt íratta fel latinul: “Terribilis est locus iste”. Magyarul talán 
így hangzik: “Ez egy félelmetes (vagy szörnyű) hely”. 
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A bejárat belső részén egy nagyon díszes szobor állt, ami a 
démonszerű Asmodeust ábrázolta, aki – a legenda szerint – a titkok 
őrangyala, az elrejtett kincsek féltékeny őrzője és az ősi zsidó legenda 
szerint, ő építette Salamon király templomát. 

A hegyekben levő csodás kastélyok romjai megerősített várakról 
tanúskodnak. Már maguk a Pireneusi hegylánc szétszórt és nehezen 
megközelíthető hegycsúcsai is kitűnő helyek voltak nagyértékű tárgyak 
elrejtésére és/vagy megőrzésére. 

A legendák szerint ui. valamikor itt őrizték a Szent Grált (Holy 
Grail) 

* 
Szeretnék néhány mondat erejéig elidőzni a Grál jelentőségénél. 

Hallottunk Grál lovagokról. Az irodalom és az etika is idézi ezt a szót 
néha, de mindig pozitív jelzőként. 

Micsoda a Grál tulajdonképpen? 
Van, aki a Grál misztériumába sorolja a Heszperidák aranyalmáit, 

amit Heraklész nyert el Atlasz  lányaitól. A „messze nyugaton”, a 
Heszperidákon levő kertben termett ez az alma. Ezt a kertet egy 
sárkány és egy Antaiosz nevű óriás őrizte. A „messze nyugat”, ami a 
Heszperidák jelentése is, és a nevek, azt sejtetik, hogy az almák 
Atlantisz elsüllyedésekor megmentett tudományt jelentik. 

Egy másik legenda szerint laszón, (egy jász?) egy varázslónő 
segítségével megszerezte az aranygyapjút, a kaukázusi népektől. 
Prométheusz is Kaukázusban volt egy sziklaszirthez láncolva, azért, 
mert az istenektől ellopta a tüzet és odaadta az embereknek. 

Sokak szerint az aranymetszés tudománya vezetett az egyenesből a 
görbébe való geometriai átjutáshoz, ami – spirituális felfogás szerint – a 
földi törvényektől az égi törvényekhez vezet. Amint látjuk, az „arany” 
fogalma mindig valamilyen tudományt, vagy titkot sejtet. 

Néha az aranyat felváltja a smaragd, ami több misztériumban a 
beavatás kulcsa is volt. Egy legenda szerint, a Lucifer homlokán levő 
hatalmas smaragdból metszették a Grált, ami gyakran a tudás kelyhét is 
jelentette. 

Goethe szerint Lucifer a „fényhozó” az, aki etet bennünket, 
embereket, a tudás fájáról és az istenek öléből csalogat le, mindenféle 
csábító igérettel az ő világába, az anyagba. Ahogy Jézust megkisértve 
is ezt mondta, miután egy magas hegy tetejéről megmutatta neki a világ 
városait: „Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem”. 
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Lehet, hogy a spirituálisan nagyon fejlett katárok ezért fogadtak 
szegénységet, mert így nem kellett leborulni az anyag ura előtt. Lucifer 
azonban, bukása után, elvesztette a homlokát diszítő smaragdot is. 
Babits Mihály szerint: Ma már „az ember, e gyenge akarnok viszi ürült 
hivatalát”. 

Könnyen előfordulhat, hogy az utánunk jövő nemzedékek a Grál 
fogalmába sorolják az atomtitkokat, és azok ellopását is?! 

A legendákban, vagy a történelemben felsorolt lopások után, a 
tolvaj népeknél mindig megjelent a civilizáció. Néha félelmetes az 
ismeret, de figyelemre méltó, mert úgy néz ki, hogy az ismeretnek, a 
tudásnak ez a törvénytelen megszerzése is valóban előbbre viszi a 
civilizációt! 

Azonban könnyen elhihető, hogy ennek a törvénytelenül szerzett 
és felgyorsult fejlődésnek a következménye az elszennyezett  földgolyó 
is. A víz, a levegő, a termőtalaj, és az emberi lelkek elszennyeződését 
egyre többen időzített bombához hasonlítják. 

Régen ui. a törvény őrzői tudták azt is, mennyire veszélyes azok 
kezébe adni a tudományt és az azzal megszerezhető hatalmat is, akik 
erre még nem eléggé érettek. Az érettség fokát műveltség és morális 
erők határozták meg. 

Még egy ide kívánkozó mondat! Az iszlám kultúra hőskorában 
csodás épületek nőttek ki a sivatagban, és a mohamedánokkal 
benépesített Dél-Európa országaiban is. 

Elképzelhető-e, hogy az arabnak nevezett civilizációt egy nomád 
pásztor nép teremtette meg? 

Erre is találtam egy mondatnyi magyarázatot: E szerint ezek az 
építőmesterek nem Arábiából, hanem Perzsiából jöttek. Tehát nem az 
arabok, vagy egyéb szemita nép építette azokat a pompás épületeket, 
hanem egy turáni nép. Talán éppen a nemrégen elpusztított Szittya-
Párthus Birodalom vándorrá lett építészei? 

Talán van valami összefüggés abban is, hogy az Arábiai-
félszigeten még ma is van a Qatar nevű városállam? 

Badinyi Jós Ferenc szerint a kb. Krisztus előtt 500-tól Krisztus 
után 500-ig tartó (tehát ezerévig tartó!) Szittya-Párthus Birodalom 
lerombolása előtt több, mint 350 pompás templomot építettek őseink a 
Földközi-tenger és India között elterülő hatalmas birodalmukban. 

A Grál tehát mindig a morális erőkkel telített tudást jelentette, ami 
kincs és kincskereső is egyben! S aminek jólétet teremtő képessége van 
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mindazok számára, akik megtalálták. Arany, smaragd, kő, vagy réz 
legyen is az anyaga, mindig a „tudás kelyhét” jelenti, – a morális 
erőkkel telített tudásét! 

* 
E rövid kitérő csak az összefüggéseket hivatott képviselni, ami a 

kincs és tudás megszerzése érdekében az ember írott és iratlan 
történetét végig kíséri. Sajnos, ebben a harcban gyakran a  jók buknak 
el.  

Azonban néhány spirituális kutató szerint: A jók nem elbuknak, 
hanem feláldozzák magukat! 

Egyesek szerint a katárok között az aszkéta életmód és a teljes 
szegénység csak a vezetőkre volt kötelező. (Képzeljük el, mennyivel 
jobb és morálisabb lenne a világ, ha ez ma is kötelező lenne minden 
vezetőre?) 

Ezeket a katár vezetőket „perfecti”-nek vagyis tökéletesnek nevezi 
az a levéltári irat, amely a XIII. század első évtizedében, Róma 
képviselői és a katárok vezetői között végbement vitát leírja. Szerintük 
csak néhány ezer perfecti volt (perfect ones), ami hihető is, hiszen a 
vezető réteg mindig a piramis-szerű társadalmi rend elvékonyodó 
csúcsán helyezkedik el. 

A katárok kilétét kutatva ilyen mondatokat is találtam: Gergely 
pápa Kr.e.590-ben, a pannon Márton püspököt küldte a kelták és gallok 
megtérítésére, ezzel a megokolással: „Márton püspök értette a 
nyelvüket”! Vajon milyen nyelven beszélhetett a pannon püspök? 
Nyilván nem latinul, mert latin pap bőven akadt a Nyugat-római 
Birodalomban is! 

Márton püspökről azt mondják, hogy leromboltatta a kelták 
bálványait. A műveltségéről híres Gergely pápa soha nem akarta a 
kelták templomait ledönteni, csak a bálványokat. Azonban ma már 
mindenki tudja, hogy a keltáknak nem voltak bálványai, csak „szent 
helyeik” voltak, köralakban elhelyezett kövek, amelyeket meg sem 
faragtak. (lásd: Stone Henge) A Márton püspök által ledöntött 
bálványok a rómaiak bálványai voltak, amelyeket a pogány római 
korszak alatti hódításaik alkalmával helyeztek el a kelták, gallok és 
brittek szent helyeire (Baráth Tibor szerint: a brittek is rokon népek, 
Britt=barát). 

Egy másik mondat: „A katárok értették a kelták és a gallok 
nyelvét”! Tehát a pannon Márton püspök, a kelták, a gallok, és a 
katárok – minden bizonnyal – közel azonos nyelvet beszéltek! 
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A katárok elleni kegyetlen háború 35 évig (1209-1244) tartott. 
Csak az a néhány száz maradt életben, akik idejében elmenekültek. 
Egyes források szerint az akkor még létező, gazdag és hatalmas 
templomos lovagok kolostoraiban húzták meg magukat. 

A Rennes-le-Chateau-i pap hirtelen meggazdagodása arról is 
beszél, hogy ezeknek a kincseknek egy részét találta meg, a templom 
renoválása alatt, egy templomoszlop üreges belsejében egy elrejtett 
pergament szövege megfejtésének segítségével a művelt pap. 

A katárok egy része a templomos lovagok kolostoraiba azért 
menekülhetett, mert az albigensek, vagyis a katárok ellen folytatott 
embertelen háborúban a templomos lovagok nem vettek részt – egyik 
oldalon sem. 

Száz évvel később, amikor az inkvizíció már a templomos lovagok 
ellen fordult, ilyen szavakkal fenyegették meg őket: „Hagyjanak fel az 
eretnekséggel, ha nem akarnak a katárok sorsára jutni”. 

Azonban a templomos lovagok tudása és ún. eretneksége nem volt 
olyan súlyos ok a kiirtásukra, mint a vagyona, aminek megszerzésére 
egyaránt áhitozott Róma, a francia király és a majdnem nyomorgó 
francia nemesek vezető rétege is. De mi lehetett a szegénységet fogadó 
katárok tragédiája? Vagy Róma tudta, hogy nekik is hatalmas vagyon 
van a birtokukban? 

Némely kutató azt írja róluk, hogy antik világ hirdetői voltak 
Krisztus elfogadása után is. De sokak szerint ez az európai civilizáció 
alapja is. Ui. az a fundamentum, amire a nyugati kultúra felépült, az a 
hármas tagozódású alap, amit úgy nevezhetnénk: krisztusi filozófia, az 
antik világ szellemessége és a  kelta hagyomány. 

A nagy tudású és szent életű Gergely pápa tudta, hogy a kelták 
vallása és a kereszténység között nincs lényeges különbség. Az írek, 
akik elvesztették nemzeti nyelvüket, de a kereszténység felvétele 
mellett is megtartották ősi, kelta kultúrájukat – s talán ezért, kölcsön 
hatásként, megmaradt az ír nemzettudatuk is. 

Ezt a lényegtelen különbséget, amit Gergely pápa is megemlít, 
Jézus úgy fejezi ki, mint missziója egyik lényegét: „Az ember fia azért 
jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett”. 

Dr. Balogh Barna mondta néhány évvel ezelőtti Magyar Talál-
kozón elhangzott,nagyszerű beszéde címében: „Szent István az 
idegenek foglya”. Nyilván ez a fojtogató „fogság” hozta létre azt az 
állapotot, amit a magyarság máig sem tudott kiheverni. Tagadhatatlan 
tény, hogy hamarabb lettünk keresztények, mint Róma! Krisztus 
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kinyilatkoztatása után is, a korai magyarság megtartotta az antik világ 
szellemiségét, ősi vallását, ezzel morális erejét és államalkotó 
képességét is. Csak az Istennek, s talán missziónk fontosságának 
köszönhető, hogy a ránk kényszerített változások, agymosások, nem 
pusztítottak el bennünket. 

Az ún. eretnekek nem Isten ellen, hanem az átszervezett vallási, 
vagy egyházi élet és annak uralkodói és hibái ellen lázadnak évezredek 
óta. És gyakran nagyon szelíden! 

* 
A manicheizmus – amivel a határokat is vádolták – nem volt bűn 

mindaddig, amíg bűnné nem tették. Tanaik egy része a buddhizmusban 
tovább él. Lehet, hogy onnan is származik?! 

Régóta tudjuk, hogy Buddha tanítója az Alexandriában élő bölcs: 
Skythiánus volt, aki azért használta saját neveként népe nevét, mert 
őbenne egyesült egész népe: a szkíták, szittyák minden tudománya. 

De honnan vették a Földközi-tenger nyugati felének közelében élő 
katárok a régi vallás ismeretét? 

Ismét egy könyv, a nemrégen török nyelvből magyarra fordított 
„Tarih-i Üngürüsz” című könyvben olvashatjuk: „Hazreti Iszá” 
(Názáreti Jézus), aki legyen megdicsőülve és felmagasztalva... idejének 
300. évében Hunor vezér elhatározta, hogy visszafoglalja Pannóniát, 
egyesíti népét a pannon testvérekkel, akikkel egy nyelvet beszéltek. 

Előkészítette a hon-visszafoglalást. 10.000 jól felkészített „rend-
kívüli teremtményből állott a hun-szabir-magyar király belső 
hadserege”. Ők alkották a 290.000 fős hadsereg vezető rétegét. 
Azonban küldetése ezzel be is fejeződött, „mert nemsokára lehajtotta 
fejét a végzet párnáira”. 

De rokonai között volt egy hatalmas férfi, akit Kattárnak hívtak, és 
őt választották meg Hunor vezér utódjául. 

Kattár kán nagyon értelmes és okos ember volt és ezt mondta: „Ha 
akarjátok, hogy elfoglaljuk és újra székhelyünkké tegyük Pannónia 
földjét, akkor a tőle keletre és nyugatra fekvő országokat is el kell 
foglalnunk és sok tartományt kell legyőzni és alattvalóinkká tenni”. 

Csapataik a „Hazreti Iszá” 373. évében egymás után elindultak 
nyugat felé. Egy idő után a korszellem elfordította arcát Kattártól és 
egy nap lehajtotta fejét a végzet párnáira”... így írja a Tarih-i Üngürüsz. 

Tehát Attila király uralkodása előtt 11 évvel (373-384) Kattár 
király elindult, hogy meghódítsa Pannóniát és a tőle nyugatra fekvő 
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országokat is. S amíg valaki nem bizonyítja be az ellenkezőjét, addig én 
szent meggyőződéssel állítom, hogy a magyar-fajú népek nyelvét értő 
katárok rokonaink – talán hunok – voltak ! 

És kiirtották őket azokban az években, amikor a tatárjárásnak 
nevezett iszonyú nemzeti tragédia idején a tatárok lemészárolták a mai 
Magyarországon élő magyarok 50%-át is (1241). Könnyen 
előfordulhat, hogy a dátumok egybeesése nem is volt véletlen?! Talán 
azért kellett így rendezni, nehogy az akkori magyarság segítséget 
nyújtson a végveszélyben élő katároknak? 

Ha a „Tarih-i Üngürüsz” című könyv nem írna erről, akkor egy 
nagyon fontos adattal volnánk szegényebbek. S talán ezeknek az 
adatoknak a fontossága mögött kell keresni azt az okot is, amiért annyi 
nehézségbe ütközött ennek a nagyszerű könyvnek hazai, magyar nyelvű 
kiadása? 

* 
Néhány évvel ezelőtt egy ukrán nyelvész és költő, aki jól beszélt 

magyarul, azt mondta nekem, hogy Ukrajnában 25 millió oroszul 
beszélő magyar él. Ezeknek nagy része magyar, főleg magyar anyák 
leszármazottai, akik ma is készítenek matyó hímzéseket  és a töltött 
káposztát is úgy főzik, mint a magyarok a Kárpát-medencében! És az 
antropológia tudománya is – koponya alkatuk után – magyaroknak 
minősíti őket. Ma már nem kell félni a merész történészeknek attól 
sem, ha nyíltan beszélnek az Enns és a Dnyeper között elterülő ős-
hazáról! 

Azonban – néhány olyan apostoli történészt kivéve, mint 
amilyenek az itt jelenlevők is – nagyon kevés ember tartja fontosnak 
erről beszélni. 

Áprily Lajos kb. 60 évvel ezelőtt mondta nekünk, hogy a Havas-
alföldön, a mai Románia Kárpátoktól keletre eső részén, több millió 
románul beszélő magyar él. És ebbe nincs beleszámítva Erdély! 

Nemcsak a székelyek évezredes magyar történetét ismerheti meg 
az, akit érdekel a történelmi igazság, hanem bőven talál évezredes 
magyar nyomot a Dunántúlon, a Duna-völgyében, egészen a Fekete 
erdőig, sőt a Rajna, Enns és Inn folyók völgyéig is. Ezeknek a 
folyóknak a völgyében igen jó legelők voltak (év vannak ma is), ami a 
már akkor fejlett állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkozó őseink 
számára fontos kellék volt. 

A mindig is ott maradt és – sajnos – lassanként beolvadt hunoknak 
egyik legerősebb törzse a szkir törzs volt. Ennek a törzsnek név szerint 
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is jól ismert vezetője, Ruga nagykirály fia, és Attila unokatestvére, 
Edikon (Jó Hun) volt.  

Edikon fiai, Odoaker és Hunulfusz (Hun Farkas) Attila halála után 
még évtizedekig harcoltak Pannóniában, az áruló vizigótok ellen. 

Odoaker a IV. század végén az utolsó nyugat-római császár testőr 
parancsnoka volt, majd annak halála és a Nyugat-római Birodalom 
szétesése után, ő lett az első római király! 

Tehát az első római király hun volt. Ezt történészeink nagy része  
tudja – de bűnös következetességgel – soha nem közlik a magyar 
néppel. 

Odoaker 14 évig bölcsen és igazságosan uralkodott. Talán 
igazságossága volt az ok arra, hogy 14 évi uralkodás után Nagy 
Teodorik meggyilkoltatta! 

Azt már nem is hangsúlyozom, hiszen mindnyájan tudjuk, hány 
millió magyar olvadt be Nyugat-Európa ún. modern népei közé és 
Amerikában is – a mai napig. Ha a legalacsonyabb demográfiai szorzó 
számot használjuk, és segítségül hívjuk a genetika és antropológia 
tudományát is – bízvást mondhatjuk, hogy kb. 100 millió magyar él ma 
világszerte! 

Miközben ezeket a sorokat írtam, felhívott professzor barátunk, aki 
közölte, hogy új, kínai tanársegédje latin betűkkel Ziquin-nek írja 
nevét. Arra a kérdésre, hogyan kell ezt kiejteni, ezt felelte: „Széchény! 
Én ui. hun  vagyok”. 

* 
És mégis, a Kárpát-medence alig 10 milliós népe érdekében még 

mindig csak nekünk – külföldi magyaroknak – kell bizonyítani és 
beszélni a 100 milliós magyarságról, mert a mai hivatalos tudomány a 
„Magyar” Tudományos Akadémia vezetésével az élen, még mindig 
„délibábos hóbort tudománynak” nevez minden talált adatot, szellemi, 
nyelvi, zenei, vagy tárgyi kulturális bizonyítást és eredményt, ami a hű 
magyar történészek állítását igazolja! 

Az évezredes hazugságok, lopások, gyilkosságok mellé oda kell 
tenni a meglelt adatokat, rokonnépeink, törzseink, tehát a katárok 
kiirtását bizonyító okmányokat is.  

Hangsúlyozva kell ismertetni  tudományos és morális érdeme-
inket. Hirdetni és támadni kell Trianonban ellenünk elkövetett, hazug 
iratokkal mentegetett, organizált történelmi kriminalizmust.  
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Hirdetnünk kell, hogy Trianon átka nemcsak bennünket, magya-
rokat súlytott, iszonyúan kegyetlenül, nemcsak Közép-Európa népei 
tudományos és gazdasági életének békés fejlődését fenyegeti még ma 
is, nemcsak befogadó hazánk (budget shaking) költségvetést rengető és 
egységet rongáló problémája ez, amit az összetákolt államokkal hoztak 
létre, mint pl. az évtizede tartó jugoszláv  krízis, hanem az egész világ 
igazságos és morális fejlődésének is gátja lett! Ui. állandóan hazug-
ságokat gyártva, kártyavár politikával kísérelnek meg elérni ún. „békés 
megoldásokat”. 

* 
A katárok történetét kutatva, arra a meggyőződésre jutottam, hogy 

ez volt a sorsa őseinknek évezredeken keresztül, amit leírtak görög, 
arab, kínai, orosz történetírók. Sokat írt erről a Szentírás is, de azt 
mindig úgy tanították velünk, hogy a szánalom, vagy a nemzeti gyász 
legparányibb érzését sem keltették fel bennünk, tanulókban, tanítóink. 

* 
Végezetül és magunknak címezve, idézem Edmund Burke ősi 

bölcsességre épült mondását: “A Gonosz győzelméhez csak egy dolog 
szükséges: az, hogy a Jó emberek ne csináljanak semmit”. (“The only 
thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing”.) 
 

Reményik Sándor: 
AZ  IGE 

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek 
És áhitattal ejtsétek a szót,  
A nyelv ma néktek végső menedéktek, 
A nyelv ma tündérvár katakomba, 
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek! 
 
E drága nyelvet porrá ne törjétek, 
Ne nyúljon hozzá avatatlanul 
Senki: ne szaggassátok szirmait 
A rózsafának, mely hóban virul. 
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul, 
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna! 
 
És aki költő, az legyen király, 
És nap, és próféta és soha más. 
Nem illik daróc főpapi talárhoz, 
S királyi nyelvhez koldus-dadogás. 
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Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
Vigyázzatok, a nyelv ma néktek szent kehely, 
Ki borát issza: Élet borát issza. 
Előre néz s csak néha-néha vissza –  
S a kelyhet többé nem engedi el.        

 
Dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH): 

MAGYARSÁGUNK  EREDETE 
Engedje meg az olvasó, hogy alábbi rövid írásomban, elsősorban 

az őskutatók figyelmébe ajánljam ezeket a sorokat, amelyeknek 
elfogadása esetén megállapíthassam azt a tényt, hogy a legrégibb 
világban az első ős, kulturális világon az emberek: magyarok voltak! 

Ezt a megállapításomat a Magyar Társaság két kiváló, Árpád 
aranyérmet nyert tagjának az előadásaira alapozom, névszerint a 
XXXIX. Krónikában megjelent egyik tanulmány, szerzője Lux András 
szakosztályi elnökünk tollából jelent meg, olyan számadatok 
közlésével, amelyeket az átlagos emberi agy nem tud felfogni, pl. azt a 
tényt, hogy a fény, amelyet Napunktól kapunk – ami egy csillagászati 
távolság-egységnyire van –, a mi időszámításunk szerint 8 percre és 19 
másodpercre van és azt, hogy a mi galak-tikánkban, amelyben mintegy 
200 millió csillag található, a fény át-futásához mintegy 98.000 évre 
van szükség, hogy az ideérjen! 

A másik tanulmányt olvasóink ebben a kötetben találhatják meg, 
hg. Hohenlohené dr. Toronyi Etel tollából, aki egész életét az 
őskutatásnak szentelte, elsősorban Magyarországra vonatkozóan. A 
mostani tanulmányában – híres nemzetközi őskutatók felfedezéséről ír, 
amely szerint egészen a közelmúltban Hazánk területén két ősrégi 
települést fedeztek fel: az egyiket Szeged alatt, a másikat Erdélyben. 
Az ásatások során egy épségben maradt, szabályos utca sorokban épült 
házakat találtak  – teljes lakberendezéssel –, mintha lakói csak tegnap 
hagyták volna el házaikat, és a házakban olyan háztartási edényekekre 
leltek, amelyeket székely testvéreink ma is használnak ugyanolyan 
festett égetett díszítésekkel ellátva. Az őstörténészek ezeket a leleteket 
Kr. előtt 5000 évre becsülik, tehát 7000 évre, és ez az eddig talált 
legrégibb bizonyítéka annak, hogy 7000 évvel ezelőtt már fejlett 
kulturális élet volt földünkön, és azt, hogy ezek az őseink magyarok 
lehettek, tehát nem vitatható, hogy a Kárpát-medencében az őslakók 
valóban elődeink voltak.  
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A fenti tárgyi bizonyítékok alapján – a gondolkozás szabadságának 
jogán – az alábbi következtetésekre jutottam:  

Kérdés: Mikor és mi idézte elő ennek a két területnek föld alá 
kerülését? – Itt nem csupán két területről van szó. Csicsák Jenő néhány 
évtizeddel ezelőtt megírt könyvében arról ír többek között, hogy 
valamikor az ős időkben nem voltak nagy tengerek és volt egy 
Atlantisz nevű világrész, amelyen mintegy 50 magyar fejedelemség élt 
és az egyszercsak lesüllyedt. Ugyanakkor tudunk arról is, hogy Japán 
tengerpartja közelében találtak – a tenger vize alatt – a víz által ellepett 
házak sorozatait, megint azt feltételezve, hogy az a terület is lesüllyedt. 

Engedje meg az olvasó, hogy ezt az elméletet tagadjam és ezeket 
az összefüggő tényeket alábbi elgondolásom szerint értékeljem ki.  

Valamikor, amely időről nincsenek fennmaradt, írott nyomok, már 
éltek emberek földünkön. Lehet, hogy Darvinnak volt igaza, és ez az 
átalakuló típus volt a földünk lakóinak az őse. És ha elfogadjuk Lux 
András megállapítását arról, hogy földünk 600 millió éves lehet, akkor 
valószínű, hogy esetleg pár százezer évbe is beletelt, amíg a „majom 
lejött a fáról”. 

Feltételezem, hogy a föld őskori formája is változott, akadt rá 
elegendő idő és rendkívül magas hegyek és mélyebb területek 
jellemezhették földünk felületét. A csapadék eső, hó, jég formájában 
megmaradt a hegyekben, ezzel szemben a mélyebb részeknél az 
összegyűlt folyók – tavak, kisebb tengerek formájában. 

Feltételezhető, hogy a föld pályája nem volt szabályos köralakú, 
esetleg volt egy kis elipszis és a körforgásban, amikor a föld közelebb 
került napunk melegéhez, a magasabb területeken felmelegedett a jég 
és a víz lassan a mélyebb területekre húzódott. Tehát nem egy, hanem 
több alkalommal volt “vízözön” és így keletkeztek a tengerek. Földünk 
belsejéről 100 évvel ezelőtt azt tanultuk, hogy a föld közepe felé 33 
méterenként 1 fokkal melegebb a föld belseje, tehát az akkori – 
korunkat megelőző időkben a – föld mélyebb felülete melegebb volt, 
így az élőlények, a növényzet ott tudott jobb életkörülményt találni.  

Az, hogy nem egyszer, hanem több ízben is volt vízözön –, 
bizonyítja, hogy az   ősidőkben hatalmas őserdők lehettek és amikor 
egy-egy ilyen vízözön ellepte földünk felületét, akkor a mélyebb 
területeken élő növényzet víz alá került. Miközben a vízözön rohant le 
a mélybe, magával sodorta a magasabb részek lazább talaját, a fák 
elszenesedtek és a vízszint állandóan emelkedett. 
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Időközben eljutottunk a legutolsó vízözönhöz, amelyről az utódok 
úgy emlékeznek meg, hogy Noé bárkájába gyűjtötte földünk élőlényeit 
és ők a mi elődeink. Melyik évben? Senki sem tudja, legfeljebb találnak 
egy régi csontvázat, amelynek korát igyekeznek megállapítani és 
következtetni arra, hogy a kiásott csontváz már több ezeréves, tehát 
akkor már emberek éltek földünkön. De Hohenlohené cikkéből 
megtudjuk, hogy a magyar Alföldön és Erdélyben két helyen ásatás 
során felszínre került két szabályos emberi település, ahol épségben 
maradt házakat találtak, teljes lakberendezésekkel és festett égetett 
edényeket teljesen ép álla-potban, amelyek pontosan azonos 
díszítésüek, s amelyek a mai korban a székelyek lakott területein 
találhatók. 

Nem szükséges nagyobb bölcsesség, csak normális gondolkodás, 
amelyre a választ az alábbiakban adhatjuk meg: 

Ezek a területek, ahol emberek éltek, mélyebb fekvésűek voltak. 
Ismeretlen körülmények következtében jött egy óriási vízözön, 
magával hozta a hegyek laza talaját, homokját. Az embereknek arra 
sem volt idejük, hogy mentsék házaik berendezését, csak az életüket 
mentették meg és rohantak magasabb területekre. Az árvíz a magával 
hozott homokkal feltöltötte a talajt, azaz a föld alá kerültek a mélyebb 
területek, egyformán az Atlantisz, a japán szigetek környéke és a 
magyar Alföld, Székelyföld egyaránt. Tehát nem föld területek 
süllyedtek le – akkor nem lehetett volna elmenekülni –, hanem  az 
árvizek következtében a vízszint emelkedett olyan magasra, hogy 
véglegesen elöntötte egyaránt azokat a területeket, ahol most 
megtalálták őskutatóink a korábbi időre vonatkozó tényeket a világ 
minden táján. 
Utóirat:  A föld mai embere nem fél egy váratlan felmelegedés 
következtébeni vízözöntől, inkább fél attól, hogy az egyes népfajok 
egymással szembeni fajgyűlölete okozhat egy világtragédiát. Az 
újságok állandóan hoznak olyan cikkeket, amelyekben ismertetik annak 
a lehetőségét, hogy miképpen lehetne elpusztítani földünkön élő 
embertársainkat.  

Feltaláltuk az atomfegyvereket, a mérges gázokat és kísérleteznek 
olyan bacilusokkal, ami a népesség kiirtására alkalmas. Már csak azt 
kellene kitalálniuk, hogy megakadályozzák annak lehetőségét, hogy a 
szél nehogy ellenkező irányba fujjon és a gyilkolni akaró emberek 
önmagukat öljék meg.  

Tudósaink még nem jutottak el ahhoz a szellemi magassághoz, 
hogy olyan közlekedési járműveket találjanak ki, amelyek a gondolat 
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sebességével tudnának más bolygókra repülni (ne felejtsük a repülő 
csészealjak történetét sem), de már készítik a levegőben működtethető 
állomásokat, amelyek ugyan csak rövid ideig adnak életbiztonságot a 
menekülő vezéreknek: élelem? víz? levegő biztosítása? és nem 
lehetetlen, hogyha ez a borzalmas idő mégis elérkezne, hogy megmarad 
egy-két élőlény a magas hegyekben, ahonnan előkerülnének és majdan 
újabb ezer évekkel később a föld alól előkerülne egy elektromos 
berendezés, egy television, egy telefon és akkor tízezer évekkel később 
létre jönne egy Magyar Társaság, Magyar Kongresszus s azok, akik 
tovább vitték a magyar nyelvet, ugyanúgy keresnék: Hogyan is történt? 
Miért is? Mikor is? 

Reménykedjünk – még mindig van lehetőség –, hogy a gonoszok 
fölé kerülnek a jószándékú emberek, akikben ma is él a tisztesség, az 
egymás iránti szeretet és megvetik a gonoszokat.  
 
Dr. Nádas János (Canton, Ohio): 

A  SZERETET  ÉS  A  FÁJDALOM                          
És akkor Almitra azt mondá: Beszélj nekünk a szeretetről. 
S ő felemelte fejét, az emberekre nézett, és csöndesség szállott rájuk. 

Aztán fennszóval ezeket mondta: 

Amikor a szeretet int felétek, kövessétek őt, 
Jóllehet minden útja nehéz és meredek. 
És amikor szárnyai átölelnek, engedjétek át neki magatokat. 
Jóllehet a belsejében rejlő kardok sebet ejthetnek rajtatok. 
És amikor szól hozzátok, higgyetek szavának, 
Jóllehet hangja összetörheti álmaitokat, 

miként az északi szél pusztává sepri a kertet. 
 
Mert amiként a szeretet koronával ékesít, azonképpen fog keresztre feszíteni is. 

Amiként növekedésteket segíti elő, azonképpen nyeseget is. 
Amiként felszárnyal magasságotokba, és megsimogatja leggyengébb ágaitokat, 
Azonképpen száll le gyökereitekhez is, 

és megrendíti őket a földhöz való kapaszkodásban. 
Mint a gabona kalászait, úgy gyűjt be benneteket magának. 
Kicsépel benneteket, hogy mezítelenné váljatok. 
Megrostál benneteket, hogy megszabadítson a pelyvától. 
Fehérre őröl benneteket. 
Megkeleszt benneteket, míg képlékennyé nem lesztek, 
És azután szent tűzére vet benneteket, 

hogy szent kenyérré legyetek Isten szent lakomáján.  
 
Ezt teszi veletek a szeretet, hogy megismerjétek szívetek titkait,  

s e tudás által az Élet szívének egy darabjává váljatok. 
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Hanem, ha félelmetekben a szeretetben csak a békét és az örömöt keresitek, 
Akkor jobb, ha elföditek mezítelenségteket, és elmentek a szeretet szérűjéről 
Az évszakok nélküli világba, ahol nevethettek, de nem teljes szívből,  

és sírhattok is, de minden könnyet nem sírhattok el. 
A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát,  

és nem vesz el semmit, csupán önmagából.  
A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható. 
Mert a szeretetnek elég a szeretet. 
 
Amikor szerettek, ne mondjátok: “Isten a szívemben lakik”,  

mondjátok azt: “Isten szívében lakom”. 
És ne gondoljátok, hogy irányíthatjátok a szeretet útját,  

mert a szeretet, ha méltónak talál rá, maga irányítja majd a ti útaitokat. 
 
A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát. 
De ha szerettek, és a szeretet vágyakat ébreszt, legyenek ezek a ti vágyaitok: 
Hogy összeolvadjatok, s legyetek olyanná,  

mint a sebes patak, mely az éjszakában zengi dalát 
Hogy megismerjétek a túlságos gyengédség kínját 
Hogy a szeretet megértése ejtsen sebet rajtatok; 
És hogy véreteket akarva, derűsen hullassátok. 
Hogy hajnalban szárnyra kelt szívvel ébredjetek,  

és hálát adjatok az új napért, mely szeretetre virrad; 
Hogy délben megpihenve a szeretet mámoráról elmélkedjetek; 
Hogy az est leszálltakor hálával menjetek haza; 
S ha nyugovóra tértek, ajkatok azért mondjon imát, akit szerettek;  

dalotok őt dicsérje. 
 
Kahlil Gibránnak, aki egy libanoni költő, a szeretet verse a Próféta 

könyvéből nagyon érthetően megmagyarázza, hogy a valódi és mély 
szeretet nemcsak örömöt és békét kelt az emberben, hanem fájdalmat és 
megsértést is. Ez nem vitatható, és a legtöbb embernek a tapasztalata 
erre mutat. Természetesen vannak 16 éves fiatalok és idősebb, naív 
emberek, akik még hisznek és reménykednek a tökéletes és fájdalom 
nélküli szeretetben. De minél több élménye és tapasztalata van az 
embernek, annál jobban felismeri, hogy a szeretet nem egy sima út. 
Ennek a gondolatnak két magyarázata van: 

Az első az, hogy a szeretet egy nagyon kicsattanó élmény, ami 
olykor-olykor tele van egy igen örömet keltő érzéssel. Így, amikor 
halljuk a szeretőnknek a hangját, akkor boldogok vagyunk. Ha tudjuk, 
hogy nemsokára együtt leszünk vele, akkor örömet érzünk. Ha 
hosszasan tekintünk szeretőnk arcára, akkor csodálatos örömünk van. 

Dehát, az az élmény, amely örömmel van teli, természetesen óriási 
fájdalmat is tud kelteni az emberben. Amikor távol vagyunk 
szeretőnktől, akkor szomorúak vagyunk. Ha valami baj történik vele, 
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akkor ez több fájdalmat okoz magunknak, mint neki. Ha veszélyben 
van, akkor félelmet és aggodalmat érzünk. Így a szeretetünk nem az 
örömet biztosítja önmagunkban, hanem az erős érzelmeket. Ha a 
helyzet kedvező, akkor örömünk lesz. De, ha rossz a helyzetünk, akkor 
fájdalmunk és szomorúságunk lesz. Eszerint a magyarázat szerint, 
nincsen nagy választékunk. Ha kívánjuk az óriási örömet, akkor ki kell 
bírni a fájdalmat is. 

Másik magyarázata is van annak a fogalomnak, hogy az ember ne 
csak az örömet keresse a viszonyaiban, hanem a fájdalomnak is nyissa 
meg magát. Ezt a magyarázatot a transzcendentális életben találhatjuk. 
Itt a fájdalomnak teljesen más értelme van. A transzcendentális életben 
az a cél, hogy az ember olyan örömet érezzen, ami túl haladja a 
mindennapos örömet. Sőt, ez az öröm még túl is haladja a különleges 
örömöket is. 

Sok embernek az a tapasztalata, hogy a legnagyobb öröm az, amit 
a szerelemben tud találni. Ezért van olyan nagyon felkapva a szerelem 
kultúránkban. Így a tv-ben, mozikban, és a regényekben is majdnem 
hogy elő van írva: legyen szerelmi viszony a tartalomban. Sok 
embernek az a nagy szomorúsága, hogy nem tud reggeltől estig 
szerelmes lenni valakibe. Azok, akik nem tudnak e nélkül megélni, 
sokszor nagy kárt csinálnak önmagukban. Nehéz a szerelmet 
megtartani a házasságban, így ezek az emberek sokszor kénytelenek a 
házasságon kívül keresni a szerelmet. 

Azok az emberek, akik kevésbé vannak motiválva, feladják a 
szerelemnek a keresését. Ők tűrnek egy unalmasabb és kevésbé öröm-
teli életet. Vannak olyanok, akik máshol keresnek örömet. Ezenkívül 
vannak olyanok is, akik még mindig szerelmesnek akarnának lenni, de 
megváltoztatják a vágyaikat, hogy nem az izgalmas szerelmet keresik, 
hanem csak a szeretetet keresik viszonyaikban. Ez nem rossz megoldás, 
de ezek az emberek sokszor úgy érzik, hogy mégis csak valami 
hiányzik az életükből.  

Ezek az emberek, ha nem találnak sok sikert a szerelmi örömben, 
talán az örömet a transzcendentális életben próbálják keresni. Ebben a 
törekvésben sok módszert lehet használni. Pl. ezek az emberek néha 
elmennek a kolostorba, hogy ott imádják az Istent, és vagy ima módján, 
vagy meditációval keresik az óriási transzcendentális örömet. A 
mindennapi életben is lehet keresni ilyen különleges örömet. 

A szerelemben is lehet ezt az örömet keresni. De ahelyett, hogy 
mindig a földi szerelmi örömet keresse az ember, ebben a szemlélet-
módban inkább a fájdalmat keresi. Ez nem önkínzási életmód. Pont az 
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ellenkező a cél itten. Amikor egy ember nyíltan, hajlandóan, és teljesen 
megnyítja önmagát, hogy a fájdalmas érzéseit befogadja, akkor ezek az 
érzelmek elhalványulnak, és végül is eltűnnek. Így a szerelem nemcsak 
földi örömet tud kelteni az emberben, hanem transzcendentális örömet 
is tud teremteni. 
 

Hegedeös Kálmán: (Cleveland, Ohio): 

A  SZERETET  FONTOSSÁGA 
Köszönöm szépen a kedves meghívást dr. Nádas Jánosnak. Én 

vagyok a bajuszos tánckedvelő ember, aki jobban szereti, ha mindenki 
más táncol. 

Legutoljára 30 évvel ezelőtt a Case Western Reserve Egyetemen 
voltam, ott adtam elő magyarul először Professzor dr. Somogyi Ferenc 
bátyámnak a Magyarságismereti Kurzusán. 30 évvel ezelőtt az első és 
most ez a második itt – magyarul. Ott meg kellett írni egy tanulmányt 
és a kurzus végén elő kellett adni. Elég jól sikerült! Aztán a beszéd után 
Feri bátyám megmondta, hogy 29-szer mondtam azt a szót, hogy izé. 
Hálásan köszönöm, hogy ilyen előkelő „banda”, vagyis tagok közé 
hívtatok!  

Mellesleg János dr. a Cserkésznapra hívott meg és több könyvét 
olvastam. Ennek az eredménye az, hogy most itt talán én is tudok 
valamit mondani. Készülök én is már könyvet írni, van vagy 20 millió 
kis cifli itt, meg ott, amiket majd valamikor összeteszek. De ha most a 
beszédem egy kicsit értelmetlen, akkor hívjatok meg jövőre és akkor ki 
tudom javítani. Máskülönben arról is gondolkoztam, hogy meg kellene 
írni a tízparancsolatot, meg kellene módosítani. Értelmes dolog azzal 
foglalkozni. A sok között mellesleg a “hebrew”, a héber nyelv nem 
tízparancsolatot mond, hanem “tíz jótét”-et, “mit-za-fa”. Kicsit más és 
érdekes pont, ugye? Krisztus 2000 évvel ezelőtt megmodernizálta 
kettőre: Szeressük az Istent és szeressük egymást! No, de erről jövőre 
majd többet mondok. 

Szeretnék összehozni pár olyan pontot, amiket elég sokat olvasok 
és „tape”-en hallgatok, mialatt Baltimorból Clevelandig vezetek. 
Például Dália Láma – ugye ismerik mind – megírta utolsó könyvét: 
“The Ethics of the New Millennium.” Érdekes, hogy Lauer Edit éppen 
hasonlót mondott az ebédi beszédjén, előadásában. Szóval az új millen-
nium etikája, mi ennek a háttere? Határozottan állítja azt, hogy az 
emberi jóság, jó minőségi tulajdonság, ami él és abban kell cselekednie, 
illetve cselekednünk. Ennek az az alapja, amit már többen hangoz-
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tattak. Ez az emberi kapcsolat; a szeretethez tartozik. Tulajdonképpen a 
szeretet ajándék, ami jó irányban vezet minket és megmutat minket. D. 
Láma végeredményben azért is írta ezt a könyvet, hogy megértesse: a 
szeretetnek az ellenzéke az elkülönülés vagyis az elfogultság 
„detachment” – magyarul! Abból vonatkozik, annak alapján történtek a 
szörnyűségek,  a rémességek,  a kínai  Tibet,  vagy  a  második  világ- 
háborús Európai Auschwitz események. Emlékszem, hogy                     
dr. Somogyi Ferenc bácsi osztályában beszélgettünk a Mohácsi vészről 
– 1526-ban történt – ami Mátyás királyunknak humanista irányzatát 
tönkretette. 

A jövő millenniumban remélem, mindenki jobban használja majd 
ki a szeretet lehetőségeit. Ennek alapja a múlt millenniumja, tehát ami 
már volt. Itt hadd soroljak fel pár olyant, amit már  dr. Papp Klári 
említett. Hogyan boncoljuk fel ezt a felfogást, mi a szeretet alapjában, 
mit ér?! Szent Tamás mondta az egyéni tulajdonságot integrálni kell a 
cselekedettel. Ez a fő tétele és az alapja a fogalomnak, a jognak (a 
legkisebb jónak) “human rights” angolul. Szóval, az egyéni 
tulajdonságot integrálni kell a cselekedettel. Így az ember eléri az 
emberi jogtudatot. Dante-nek a verseibe ha belemerülünk, megtaláljuk, 
kijutunk a jóra. De persze közbe-közbe megtaláljuk a rosszat is a jó 
mellett az emberek tulajdonságaiban. Kant, a felvilágosultságnak a feje,  
megmagyarázta, hogy ha az ember jót akar csinálni, először meg kell 
tennie. Csak azután ébredhet fel az ember, hogy jót tett-e vagy sem. De 
mindenesetre először tennie kell, meg kell csinálnia a jót. Klári is ezt 
mondta, de ennek alapja az, hogy ha nekem jó, akkor neked is jó. 
(Kant’s “Law of Comparatives”) Marx, illetve már Karcsi magyarul, 
tévesen fontosabbnak tartotta az ekonómiai államérdekeket, mint a 
hitet, vagy a családi emberi szeretetet. De ennek ellenére mégis volt 
valami eredménye a jogszervezetben a “Child Labor Laws” 
elméletében (Angliában). Nietzche, meg Freud káoszról beszél. Az 
egyik azt mondja, ezt nem lehet mellőzni, a másik meg azt, hogy ezt 
lehet kezdeni. Dostojevszkij megírta, hogy az alázatosság fontos 
“humility” az emberek között. Gandhi ezzel élt és biztosan tudta, hogy 
veszekedéssel semmit sem lehet elérni. II. János pápánk arra int, hogy 
az emberi méltóságot és tekintélyt mindig tartsuk meg. Mint egy 
főpont, a szeretet ezeket a fogalmakat összefogja, ez az értelme!  

* 
Szeretnék még egy másik íróra hivatkozni. Depak Chopra – nem 

tudom ismerik-e – 30 valamennyi könyvet írt, a legutóbbi arról szól, 
hogy “How to know God”, hogy kell Istent megismerni. Pl. Klári dr. itt 
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illusztrálja (csak egyszerűbben) tanulmányán, leegyszerűsítve ugyanaz 
Chopráé. 

Továbbá, ha az ember meg akarja érteni, hogy mi a szeretet és mi 
az az emberi tulajdonság, akkor a következőképpen lehet elképzelni: Itt 
van szeretet, és a szeretet hiánya egy kartávolság, válltól a kezünkig, 
vagy kezünktől a vállig. Innentől odáig. Minden más közötte van! A 
szeretet hiányából érezzük az elkülönülést, a különcködést, a félelmet, 
a gyűlöletet, az irígységet, és az okozza a bajokat. Tehát a szeretet és a 
szeretet hiánya egy dimenzióban van meg. Ez által minden, amit az 
emberi tulajdonságnak nevezhetünk, kimondhatunk, itt jelenik meg. Az 
emberi tulajdonságoknak alapja a szeretet, vagy szeretetlenség, egy-
szóval minden itt alakul formává. Kicsit prédikációnak hangzik, de 
mindenesetre, amit Klári is mondott, bizonyosul. Emlékszem arra, amit 
öreg Mózsi Pista bácsi mondott, hogy akkor volt a koncertje sikertelen, 
amikor nem volt kiírva, hogy magyarul prédikálni is lehet. Hadd 
prédikáljak most egy kicsit, hogy meg kell ismerni önmagunkat. 
Mindenki ismerje saját magát. Fogjuk meg azt, amit érzünk, ami 
összekapcsol, mert a kapcsolódás hozza ki, váltja ki a szeretetet. 
Remélhetőleg a jovő világban azt a kapcsolódást éljük meg, azt az 
életmódot, amire képesek vagyunk és arra elszánhatjuk magunkat. 
János dr. is a könyvében “Journey Toward Energy”: erőféle utazás, 
vagy kaland magyarul, arra utal, hogy az emberi természetben benne 
van az impulzus. Vigyáznunk kell, hogy az impulzusra ne rögtön 
reagáljunk. Vagy pedig egy kicsit tartsa meg azt az előzetes 
kigondoltságot, hogy ki tudja választani, mi a jó és mi a nem jó. De 
persze az emberi iramban benne van, hogy néha rosszat csinál, tesz, 
hogyha nincs benne az az alap, hogy az az alapérzés, hogy szeretettel 
akar cselekedni.  

Steven Covey “Seven Habits of Highly Effective People” 
magyarul: Hét szokása a sikeres embereknek – biztos, a fiatalok 
ismerik könyvét –írja, hogy először fel kell állítani azt, amit az ember 
el akar érni. Előre tudjuk, hogy merre, hova menjünk. Itt a szeretet 
mutat, vezet arra, hogy mit kell tennünk, elsősorban, mi az elő, az előre 
és mi a cél ahhoz, hogy ki tudjuk fejezni, amit akarunk a szeretet 
módjával.  

Amikor bölcsészetre készülő ember megkereste Zen mesterét, 
elmondta neki, mennyi mindent akar még tudni. Elmondta, mit tanult, 
merre járt és végre megtalálta. Többet és többet magyarázott, amire a 
mester megkérdezte: „Kérsz egy kis teát?” Önti és önti neki a mester, 
aztán túlönti és kifolyik. Erre megkérdezi az ember: „Mit csinálsz?” A 
mester válaszol: „Ne haragudj, tele lett a pohár és nem tudtam több teát 
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adni”. Ennek a példának az az értelme, hogy az ember ne csak a saját 
büszkeségeit nyilvánítsa, hanem azt, hogy mit lehet a közös érzésből 
átvenni és bevonni a szeretet alapján. Egy példával csak, hogy meg-
találjuk önmagunkat. Nem tudom, hányan tudják, hogy Nobel ki volt. 
Nobel dinamókat gyártott. Meghalt a bátyja és az újságban tévesen az ő 
nevét közölték, azzal, hogy életében dinamókat gyártott. Ez annyira 
megütötte, az a félig téves hír, hogy ezáltal megkezdte a Nobel-díjat. 
Miért? Csak hogy ne legyen az a hagyománya, hogy csak ilyent csinált. 
Előre látta, hogy mi lehetne és persze sokkal előbbre gondolkodott. 

Szóval mégegyszer, a következő millenniumban  vegyük észre, 
hogy minden mutat arra, ami jó. Vegyük észre azt, hogy a 
szeretetérzést akarjuk megérinteni, abban éljünk, nemcsak olyan kisebb 
megnyilatkozásokban, hogy „Hogy vagy?”, hanem vegyük észre 
önmagunkban azt is, amikor ezek a nyilatkozások meg is történnek. 
Miért? Azért, mert a szeretet érték és abból áll az, hogy a szeretetet 
megismerjük. A szeretet értékét úgy használjuk fel, hogy a társadalom 
jobb legyen, mint a múlt!  

 

Poór Károly (Lakewood, OH): 

 AZ  EMBERISÉG  LEGNAGYOBB  PUSZTÍTÓJA 
A szesz a legyilkosabb kábítószer. Nem válogatós: sírba dönt 

szegényt, gazdagot, nőt és férfit, fiatalt és öreget, magas képzettségű és 
egyszerű embereket egyaránt. 

Egy szörnyű, elszabadult hullámvasúthoz hasonlít a szesz 
rabságában vergődő emberek viselkedése, érzelmi világa. Az alkohol 
nagy pusztítást végez mind a testünkben, mind a lelkünkben, s általuk 
nagy károkat okoz a családban és a társadalomban is 

A szesz rabjai kiszámíthatatlanok, mert akkor is isznak, amikor 
nem akarnak. Képzeljük el, milyen veszélyes lenne egy alig 
kormányozható autó, vagy éppen tehergépkocsi, amely akkor is 
elindulna, és teljes gázt adna, amikor a vezető nem akarná. De a szesz 
még veszedelmesebb. Számtalan jól indult házasságot, barátságot és 
életpályát, sőt életet tett már tönkre. Világszerte több, mint 500 millió 
férfit és nőt döntött már korai sírba. 

Fontos tudni, hogy akik a szesztől szinte azonnal áthevülnek, 
azokban van egy gén, amely lehetővé teszi az acetildehyde felgyü-
lemlését a szervezetben, ami miatt nem tudnak ellenállni az alkohol 
delejének, s így szenvedő rabjaivá válnak. 
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A szesz látszólag serkentőleg hat az emberre, de ez mindig romboló 
hatású. Szinte azonnal zavart kelt az értelem központjában, és torzított 
képet ad a világról, úgyhogy azt, aki megitta, kötekedővé, másokat 
vádlóvá és támadóvá teszi. Mindinkább zavarja az egész szervezetet, 
gyengítve az izmokat, megbénítva az agy tudatközpontját, eltorzítva a 
gondolkodást és rontva még az emésztést is.  Fokozott tevékenység 
csak a durva, gátlástalan viselkedésben nyilvánul meg. 

Az alkohol rabjai idült, folyamatos levertségben vergődnek, amely 
szinte elviselhetetlen teher a környezetük számára, s amelyet első-
sorban a családtagok, a barátok, a munkaadók és munkatársak, illetve 
alkalmazottak éreznek. 

A magzatok egy részénél található alkohol tünetcsoport, amely 
számos szervezeti és viselkedési rendellenességek együttese, a magzat 
fejlődése idején történt szeszfogyasztás  következménye. Az ilyen mag-
zatokra, illetve gyermekekre jellemző a testi visszamaradottság mind a 
születés előtt, mind a születés után. Ezeknek a gyermekeknek kisebb a 
koponyájuk és a szemük, fejlődésben visszamaradt a szájuk és az arcuk 
középső része, lapos a szájpadlásuk és rövidebb az orruk. A születés 
utáni első hónapban megmutatkozó értelmi fogyatékosság és az ezzel 
járó rendellenes viselkedés és meghibásodott idegrendszer jellemző 
ezekre a gyermekekre, továbbá szívmoraj, anyajegyek, hibásan 
kifejlődött szemek és fülek, fennmaradt herék, eltorzult barázdák az 
ujjakon, és befelé fordult, nehezen kinyitható gyűrűsujj és kisujj. 

A kórlelet a fenti tünetek és az anya iszákosságának ténye alapján 
készül.  Bár az iszákos anyák nem mindegyik gyermekénél figyelhetők 
meg ezek a jelenségek és jellegzetességek, az alkohol tünetcsoport 
szindróma változó mértékben jelen lehet náluk is.  

Senki sem tudja biztosan, hogy a magzat fejlődésének melyik 
szakaszában okoz rendellenességeket az alkohol. Annyi azonban 
bizonyos, hogy az első három hónap válságos, mert ebben az 
időszakban meghatározó jellegű a magzat fejlődése. Csak akkor 
remélhetjük, hogy a magzatnak minden lehetősége megvan az 
egészséges fejlődéshez, ha a terhességnek mind a kilenc hónapjában 
egészséges környezetben él. 

Míg az italozó anyák 1000 újszülött gyermeke közül átlagban 26-
nál, az iszákos anyák ezer újszülöttje közül átlagban 140-nél mutat-
kozik az alkohol tünetcsoport, azaz szindróma.  Bár ezért az italozó 
apákat is terheli felelősség, a statisztika szerint a nyugati országokban 
leggyakrabban az italozó és iszákos anyák okozzák gyermekeik 
szellemi fogyatékosságát. Ezenkívül a művi vetélés kétszer olyan 
gyakori az italozó és iszákos nőknél. 
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A túlzott alkoholfogyasztás egy másik hatása és velejárója azoknál, 
akik napokig nem bírják abbahagyni az ivást, a vérnyomás ideiglenes 
emelkedése. Akik viszont nem csak időnként, hanem naponta 
berúgnak, ne csodálkozzanak, hogy a  magas vérnyomáson kívül 
gyomor- és bélfekélyt, vastagbélgyulladást, szívizom és általános 
gyengülést is okoz náluk a szesz. Azok, akik dohányoznak is, még való-
színűbb, hogy tüdőgyulladást, hörghurutot, tüdő-torok-szájrákot 
kapnak. Ezenkívül, magas szénhidrát tartalma következtében a szesz 
nehezen felismerhető és kihatásában súlyos betegséget, hypoglikémiát 
okozhat, amely azt jelenti, hogy időnként veszélyesen kevés  szőlőcukor 
van a vérben. Egy teljesen egészséges ember is beteggé teheti magát, 
ha huzamosabb ideig sok édességet, vagy szeszes italt fogyaszt el 
egyszerre. Ugyanis nagyobb mennyiségű szeszes ital, vagy édesség 
elfogyasztása után igen sok szénhidrát kerül a vérbe, amely éppen 
olyan veszélyes, mint amikor túl kevés szénhidrát van benne. A 
szénhidrát túltengést a szervezet egy nagy adag inzulinnal megszünteti 
ugyan, de sajnos úgy, hogy tulajdonképpen hypoglikémiát okoz, mert 
így túl kevés szénhidrát, illetve szőlőcukor marad a vérben, amely 
röviddel a nagymennyiségű édesség, vagy szesz elfogyasztása után 
ismét erős éhségérzetet okoz. Ezután persze az ember ismét nagy 
mennyiségű édességet, vagy szeszes  italt fogyaszt, s így az „ördögi 
kör” órákig folytatódhat, miközben az ember állandóan hízik, és ha 
alkoholt fogyasztott, teljesen elázik, remeg a lába, és beesik egy 
árokba, ami még a jobbik dolog. 

A megoldás egyszerű: sohase fogyasszunk sokat egyszerre magas 
szénhidrát tartalmú ételből vagy italból. Még gyümölcsből is keveset 
együnk egyszerre, bármilyen éhesnek érezzük is magunkat. Tapasztal-
juk majd, hogy így múlik el leggyorsabban az éhség. Csak akkor 
együnk ismét – mértékkel , amikor kezdünk ismét éhesek lenni. Így 
mindig lesz bőven szellemi és fizikai erőnk, ami fontos a boldogsághoz 
és a sikerhez. 

Vannak, akik a szesztől teljesen megzavarodnak. Sőt vannak, 
akiknél a szesz tudathasadást okoz. A túlzott szeszfogyasztás 
következtében az italozók veséje, húgyzacskója, dülmirigye, heréje és 
mellékveséje (fiúknál, férfiaknál) megrongálódik és megbetegszik, 
amelynek kövekeztében nőiessé, sőt tehetetlenekké válnak. 

A szesz a nők petefészkét teszi működésképtelenné. Az italozó 
nőknél ezenkívül hamarabb jelentkezik a változás kora és a vele járó 
tünetek, hátrányok. A nőkben nagyobb kárt tesz a szesz, mert az ő 
szervezetük gyorsabban felveszi az alkoholt. 
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Azok a 65 évnél idősebb alkoholisták, akik egész életükben gyengébb 
félnek bizonyultak a szesszel vívott küzdelemben, minden látott, vagy hallott 
dolgot gyorsan elfelejtenek, és nem képesek semmi újat sem tanulni. 
Viszont azoknál az idős embereknél, akik aránylag nemrég kezdtek el inni, 
a feledékenység nem olyan nagyfokú. Ha azonban már két évig folytatják 
az ivászatot, az ő emlékezőtehetségük is ugyanolyan mértékben romlik, 
mint azoké, akik már évtizedek óta isznak. A jó hír ezek számára az, hogy 
ha legalább három hétig tartózkodnak mindennemű szeszes ital 
fogyasztásától, megindul agyukban a megrongált sejtek újjáépítése. 

Aki hosszabb ideig nem képes ellenállni az alkohol kísértésének, 
annak erősen megkárosodhatnak az emésztőszervei, az elfogyasztott 
szesz mennyiségétől függően milliószámra pusztulnak el az agysejtjei, 
és erősen megkárosodik a hasnyálmirigye és a mája. A máj egy ideig 
ugyan képes helyrehozni a sejtjeiben okozott károkat,  de csak akkor, 
ha az ember felhagy az ivászattal és vitaminokban, ásványokban, 
aminósavakban és teljes értékű fehérjében gazdag eledelt fogyaszt. 

Az alkohol a gyomor falán átjutva bejut az idegrendszerbe és ott 
nagy számú agysejt elpusztítása által az agy legalapvetőbb műveleteit 
megváltoztatja, eltorzítja. Minél több alkohol került a szövetekbe, 
kiszorítva a sejtekből a vizet, annál több agysejt rongálódik meg, ill. 
pusztul el. Ha az agysejtekből kimosódik a B1 vitamin, az emberek nem 
képesek világosan gondolkodni, elvesztik a tájékozódási képességüket, 
összezavarodnak; a végtagok nem működnek rendesen, mert az izmok 
zavaros utasításokat kapnak az idegektől, ami nem is csoda, hiszen az 
agyban a tudatközpontot károsítja, sőt bénítja meg a szesz. Mivel 
ilyenkor a szem is nagy vitaminhiányban szenved, teljes a zűrzavar, 
úgy imbolyog és hányódik az ember a szárazföldön is, mint egy sajka a 
tengeren. Bizony keserves állapot, szánalomra méltó látvány. A sok 
kárt még betetőzi a szesz okozta súlyos feledékenység. A károk 
ilyenkor már többnyire helyrehozhatatlanok. Mindezt eltűrik az 
emberek egy kis hamis eufóriáért, mert az alkohol csak ezt tud adni. 
Aki igazi és tartós jóérzést kíván, az egyen minden nap gyümölcsöt, 
főként szőlőt, amelyet ma már mélyhűtés nélkül, s ezért olcsón lehet 
tartósítani. Fontos, hogy minden félórában fogyasszunk 5-10 szem 
szőlőt, amely így igazi jóérzést, eufóriát ad, s nem kívánjuk a kivénhedt 
csalót és vitamin rablót, a gyilkos szeszt. 

Vigyázzunk az egészségünkre, mert ha egyszer elvesztettük, forint- 
líra- márka- és dollármilliókért sem vehetjük meg! Örüljünk az életnek 
és egymásnak józanul és egészségesen, mert csak így szép a családi és 
társadalmi élet – fiatalon és később fiatalosan egy hosszú szép élmé-
nyekben, sikerekben gazdag életen  át. Miért ne? 
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IX. 
BEKÜLDÖTT ELŐADÁSOK 

 
Varga László küzdelme a diktatúra ellen 

A SARLÓ ÉS KALAPÁCS NEVÉBEN 
Részt vett a németekkel és nyilasokkal szembeni ellenállásban, 

ügyvédként védte az ártatlanokat a kommunisták törvénytelenségei 
ellen, a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselőjeként küzdött a 
demokráciáért. Több mint ötven évig az Egyesült Államokban élt. 
Varga László író, ügyvéd, politikus ma mint a Kereszténydemokrata 
Szövetség tagja, a Fidesz – Magyar Polgári Párt parlamenti 
képviselője úgy véli, hogy a kommunizmus áldozataira minden évben 
fontos emlékezni, hogy elevenen éljen az irtózat minden diktatórikus 
rendszer iránt. 

Stefka István (Budapest): 
„Kérem a vádlott felmentését!” című könyvében visszaemlékezik 

arra az 1945-47 közötti időszakra, amikor mint ügyvéd, szembeszállt a 
kommunisták befolyásoltság alatt álló igazságszol-gáltatás 
törvénytelenségeivel. Hogyan élte meg ezt az időszakot? 

- Baráti kapcsolatban voltam Varga Bélával, a kisgazdapárt egyik 
vezető személyiségével, akitől tudom, hogy mint a válasz-tásokon 
győztes párt mindent megtettek, hogy a belügyet meg-kapják, de nem 
sikerült, mert szovjet nyomásra a kommunisták kezébe került a 
rendőrség, Rajk László lett a belügyminiszter. Nagy Ferenc volt 
miniszterelnök már New Yorkban mesélte el nekem, hogy elment az 
amerikai nagykövethez, Arthur Schönfeldhez, hogy a demokrácia 
nevében segítséget kérjen tőle. Schönfeld azonban azt mondta neki, 
ezzel a kérésével menjen a szovjet nagykövethez. Ilyen rettenetes 
helyzetben volt a magyar miniszterelnök és a ma-gyarság. 

- Miként szembesült azzal, hogy a kommunisták sárba tiporják a 
demokráciát? 

- A népbíróságokkal, a háborús bűnösök perével kezdődött. Azok 
közül, akiket elítéltek, nem mindenki volt háborús bűnös, de úgy 
kezelték azt is, aki pl. egy jobboldali mozgalom, a Magyar-országi 
Véderő Egyesület elnökeként tevékenykedett. Ártatlan embereket 
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ítéltek halálra, hosszú böntönbüntetésre. A korszak lényege az volt, 
hogy ha valakit el akartak távolítani a közéletből, azt besúgták, 
feljelentették és elhurcolták. Egyszer az Andrássy út 60. szám alatt 
beszéltem egy Princz nevű emberrel, aki a követ-kezőket mondta: ha 
valaki náci- vagy nyilasellenes volt, az nem jelenti azt, hogy 
demokrata. Hamar rájöttem, hogy nem volt elég, ha a háború idején 
helytállt valaki, a németek ellen fordult, tett valamit a nemzetért. Jól 
emlékszem Piercsák Bélára, arra a fiatalemberre, aki Rákoskeresztúron 
egy kis kocsin fát húzott hazafelé, hogy a szüleinek legyen 
fűtenivalójuk. A rendőr ezért bevitte az őrsre, a fiú pedig azt mondta: 
lesz ez még másképpen is. Ezért a mondatért vád alá helyezték, 
mondván, hogy a rendszer megváltoztatására készül. Mit tesz Isten, 
tárgyalóbírója a későbbi hirhedt Olti Vilmost lett. Talán ez volt az első 
pere. Védőügyvédként azzal érveltem, hogy a fiú arra gondolt, hogy 
majd lesz olyan törvény, amelynek értel-mében nem kell engedély a fa 
hazahordásához. Hat hónappal megúszta. El lehet képzelni, milyen 
légkör uralkodott itt, ha lassan mindenki rájött, hogy ebben az 
országban nem lehet többet beszélni, véleményt nyilvánítani. Nemcsak 
azok voltak áldozatok, akik az életüket vesztették, akiket meghurcoltak, 
megkínoztak, internáltak, akiknek elvették a szabadságát, mindenét, 
hanem áldozat volt az egész ország.  

- Ön mikor vált üldözötté? 
- 1948 februárjában Kerkai Jenő jezsuita atya arra kért, hogy 

menjek el Győrbe védeni egy Major József nevű parasztlegényt, aki a 
KALOT-nak, a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos 
Testületének a tagja volt, és  a Demokrata Néppárt választási 
kampányában is részt vett. Azt hirdette, hogy a kommunizmus nem 
olyan, amilyennek itt mondják, mert ő látta a Szovjetunióban 
hadifogolyként a kommunizmus igazi arcát. Emiatt letartóztatták. A 
tárgyaláson azonban visszavonta vallomását, mondván, hogy verés 
hatására vallott maga ellen. Arra kértem a bírót, hogy utasítsa az 
ügyészt, ejtse el a vádat, mert nem ritka mostanában Magyarországon 
az, hogy a titkosrendőrség megveri az embereket. Ugyanazt teszi, mint 
a nyilas számonkérőszék. Ez a mondatom másnap meg-jelent a 
Népszava első oldalán, majd az „Igazság” című újságban. 

- Az írás címe ez volt: Dr. Varga László, a demokrata párt 
képviselője a demokráciát rágalmazta egy háborús bűnös védelmében. 

- Az újság követelte, hogy zárjanak ki az ügyvédi kamarából, 
függesszék fel mentelmi jogomat a képviselőházban, és állítsanak 
bíróság elé. A hajsza elkezdődött, kiadták a letartóztatási parancsot. 
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- Nemcsak önnek kellett menekülnie, hanem több tízezer embernek. 
Félmillióra tehető azoknak az emigránsoknak, disszidenseknek a 
száma, akiknek negyvenöt év alatt kényszerű körülmények között búcsút 
kellett mondaniuk hazájuknak. Mielőtt ön átlépte volna a határt, 
Kovács Bélát, a kisgazdapárt főtitkárát letartóztatták. 

- Mindenki előtt világos volt, hogy Kovács Béla az égvilágon 
semmit sem követett el, és ha elkövetett volna, valamit, akkor magyar 
bíróság elé állítják, nem szovjet bíróság elé. Tiszta, fedd-hetetlen, nyílt 
ember volt. Varga Béla mesélte, hogy Vorosilovnál volt egy fogadás, 
ahol azt hangoztatta, hogy elviselhetetlen a helyzet. Rákosinak pedig 
viccesen ezt mondta: Mátyás, hol a nyakad? Neked nincs nyakad, hova 
tesszük majd a kötelet? Rákosi elsápadt, alig tudott megszólalni. 

- Ez volt az oka annak, hogy eltüntették? 
- Ez csak az egyik oka volt. A másik, hogy félelmet keltsenek a 

kormányban és az ötvenhét százaléknyi választási győzelmet arató 
kisgazdapártban. Ez sikerült is. A harmadik indok az volt, hogy a 
kisgazdapárt tagsága és a választók megvonják bizalmukat a párttól, 
mert milyen párt az, amelyik szó nélkül elviseli, hogy elhurcolják egyik 
vezetőjét. A kommunisták erkölcsileg lehetetlenné tették a kisgazdapárt 
vezetőit. Pedig az általános vélemény szerint Kovács Béla a negyvenöt 
utáni közélet egyik legbátrabb, legtisztább jelleme volt. 

- Mi lett elhurcolásának a következménye? 
- Nagy Ferenc és Varga Béla is jobbnak látta, ha elhagyja az 

országot. 1948 novemberében széna közé bújva egy lovas szekéren én 
is átmentem a határon. Az Egyesült Államokban telepedtem le, ahol 
elhatároztam, hogy úgy dolgozom, mint egy amerikai, és úgy élek, mint 
egy magyar. New Yorkban a Szabad Európa Rádió sajtóosztályán 
dolgoztam együtt Kovács Imrével, Szegerdi-Maszák Aladárral, de 
letettem újra az ügyvédi vizsgát, hogy praktizálhassak. A Szabad 
Magyar Jogászok Világszövetségének elnöke voltam harmincnégy 
évig, így be tudtam jutni az amerikai külügyminisztérium Human 
Rights osztályára, és gyakran panaszt emeltem, hogy nem lépnek fel 
kellő eréllyel a Magyarországon elkövetett emberi jogok megsértése 
ellen. 

- Tehát az ártatlan emberek védelméről nem mondott le külföldön  
sem.  Milyen  jogokat sértettek akkor, hogyan alázták meg az emberi 
méltóságot? 

- Tudtunk az 1956 utáni vérbíróságok ítéleteiről, azonkívül a 
Szabad Európa Rádió révén megkaptuk a sajtókivonatokat, láttam, 
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hogy mit írnak a lapok. Minden kivégzésnél, ami a tudomásunkra 
jutott, kértük az Amerikai Egyesült Államokat, hogy tiltakozzanak. 
Egyébként még az 1980-as években is történtek törvénytelenségek. 
Felléptünk Csóri Sándor és Csurka István eltiltása ellen. 

- Érez-e haragot amiatt, hogy el kellett hagynia hazáját, és több 
mint negyvenöt éven keresztül külföldön kellett élnie? 

- Az idő begyógyította a sebeket. De megjegyzem, a szovjetek 
voltak azok a megszállók, akik több kárt okoztak a magyar népnek, 
mint a törökök és az osztrákok, mert nemcsak a területet és a hatalmat 
akarták, hanem megpróbálták lelkileg, szellemileg, erkölcsileg 
deformálni az embereket.  

- Szükségesnek érzi, hogy minden évben megemlékezzünk a 
kommunizmus üldözötteiről? 

- Kegyelettel kell gondolnunk mindazokra, akik ártatlanul váltak a 
kommunista rendszer áldozataivá. 

-  Sokan még ma is felszabadulásról beszélnek, ha a szovjet 
csapatok bejöveteléről esik szó. 

-  1945-ben Magyarország megszabadult a náci fasizmustól, és 
belecseppent az embertelen kommunizmusba. A fasizmust és a 
kommunizmust a kegyetlenkedések és az elnyomás szempontjából 
egyenlőnek tartom, mert az áldozatoknak teljesen mindegy volt, hogy a 
horogkereszt vagy a sarló és kalapács nevében verik agyon őket.    
 

Baloghné Petres Judith: 
EMIGRÁNS  SZENT  MARGARET 

Londonban, a Petticoat Lanen „helybeli” magyarok mutogatták a 
világhírű zsibvásárt hazai, ámuló rokonaiknak. A British Múzeum 
éremkiállításának kanadai részlegén közismert magyar név szerepelt a 
tervező művészek között. A rádióban Lord Balogh bírálta Tatcher 
asszony spártai intézkedéseit. A White Tower alatt egri házaspár 
csodálta a hollókat. A Bayswateren cigányzenés magyar étterem áll 
harminc éve. 

Elyben, a világ egyik legszebb katedrálisának múzeum részében 
festett ablaküvegkiállítás ragadott meg. Egyik műremek csodálatosabb 
volt, mint a másik, az egész élmény egyetlen színes álomnak tűnt. 
Lenyűgözve álltunk meg az egyik sarokban, olyan más, olyan különös 
volt, amit ott láttunk. Eltűntek az előbbi merev szentek, 
kigombölyödtek a szomorú szüzek, az üvegeken életerő ragyogott, 
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alakjaik szinte exotikusnak tűntek a megszokott ájtatos nép között. 
Izgatottan néztük a katalógust, ki lehet ez a merész, rendkívüli művész? 
Sejthettük volna: Magyarországról menekült magyar: Bossányi. 
Hamburgban élt, halála után fia méltó helyet keresett apja művei 
számára. Így kerültek a vagyont érő üvegek Elybe. 

Utolsó állomásunk Edinburgh volt, a skótok feledhetetlen városa. 
A „Királyi Mérföld”-et a turistákkal ellenirányban, a Holyrood-
kastélynál kezdtük és a várnál fejeztük be. A vár egyik érdekessége az 
ezer éve sértetlenül megmaradt normann stílusú, de kelta építészeti 
szokás szerinti aszimmetrikus építmény: a Szent Margaret-kápolna, 
amelyet első Dávid skót király építtetett édesanyja, Margaret számára. 
A kápolna ma Skócia egyik leghíresebb műemléke. 

Itt éltük meg legmeghatóbb magyar vonatkozású élményünket, ami 
főként azért jelentős, mert sokat emlegetett barbárságunk legjobb 
ellenérve található a fehérre meszelt kis kápolna emlékeiben. (A nyereg 
alatt puhított hús gasztronómiai csodája ugyanis Európában még 
mindig nem tűnt el a legendák és hiedelmek ködében, rettenetes 
nyilainkról ma is úgy beszélnek, mintha tegnap portyáztunk volna St. 
Gallen környékén.) Akik még mindig azt képzelik, hogy valami 
félnomád banda vagyunk és nem tudják, hogy Budapest, vagy Bukarest 
a fővárosunk, s hogy a legnagyobb dicsőségünk a gulash, paprikash és 
a cigányzene, meglepődnének „skóciai Szent Margit” – (Margaret) 
történetén. – Őszintén megmondom, mi is meglepődtünk rajta, mert 
csak a háború előtti tankönyveinkben szerepelt. 

A történelmet tíz pennyért árulták a kápolna előtt. (Lucy Menzies, 
Ronald A. Knox, Selby Wright: St. Margaret, Queen of Scots.) 
Kegyetlen szél fújt – mint Skóciában rendszerint –, a kápolna 
védettségébe húzódtunk hát, hogy elolvassuk a történetet. 

Ott kezdődik a história, ahol Shakespeare abbahagyta: meghalt 
Macbeth, a bitorló és III. Malcolm lett a király, akinek később („Szent 
Margit”) Margaret felesége lett, s akit a skótok ezer éve a legkülönb, 
legszentebb, legfelvilágosultabb királynéjuknak tartanak, akit még ma 
is az anyák és feleségek mintaképeként tisztelnek. 

* 
Ki volt Szent Margit – Margaret?  Magyar anyától, Agáta  

hercegnőtől, Magyarországon született, aki Szent István feleségének, 
Gizellának unokahúga volt. 

Születése szerint angol királyi hercegnő, Edmund Ironside 
(vasakaratú) unokája. Amikor Edmund király meghalt, fellángolt a harc 
a trónért. Az angolok ekkor Cnut-ot választották királlyá, Edmund hívei 
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pedig a csecsemőkorban levő két ikerfiát külföldre küldték 
biztonságból, méghozzá a magyarországi Szent István udvarába!  Még 
modern viszonyok közt is fárasztó legyűrni a London-Székesfehérvár 
közötti távolságot, ezer évvel ezelőtt pedig egyenesen elképesztő ötlet 
lehetett apró gyerekeket ilyen hosszú és veszélyes útra küldeni egész 
Európán keresztül. 

Elképzelhetjük, hogy a honatyák hosszasan tanácskoztak és 
nyilván számbavették a kontinens minden udvarát, mielőtt úgy 
döntöttek, hogy Európában egyetlen biztonságos és méltó hely van csak 
az angol törónörökös számára: Székesfehérvár. Ez olyan rendkívüli 
tény, hogy már minden tankönyvben, minden történelemkönyvben 
benne kellene lennie. Visszás dolog, hogy Edinburghig kellett 
zarándokolnunk és a skótoktól tudtuk meg azt, amire igazán büszkék 
lehetünk. 

Szent István nemcsak befogadta a gyerekeket, hanem kitűnő 
nevelésben is részesítette őket. Ez éles ellentétben áll a kor szo-
kásaival, hiszen tudjuk, hogy pl. néhány száz évvel később, a páviai 
csata után I. Ferenc francia király két fiát túszként a spanyol udvarba 
küldte. A fiatalabb, Henry, öt éves volt ekkor. Évek múltán, amikor a 
két fiú visszakerült a francia udvarba, Ferenc királyt a  kétségbeesés 
kerülgette: fiai műveletlenek, esetlenek, testileg, szellemileg 
elmaradottak voltak. 

Az ikrek közül az egyik fiatalon meghalt, a másik, Edward Athelig, 
Szent István különös kegyeltjeként nőtt fel a magyar udvarban, ahol 
mindig úgy tekintették, mint jogos angol trónörököst. Gizella királyné 
saját unokahugát, Agáta hercegnőt adta hozzá feleségül. Ebből a 
házasságból három gyermek származott: Edgar és két leány, Christian 
és Margaret. Mindhárman Magyarországon születtek.  

Közben – 1035-ben – a ködös Albionban meghalt Cnut király és 
ismét elkezdődött a harc a koronáért, ami ezúttal húsz évig tartott. 
Ekkor az állandó harcban kifáradt honatyák úgy vélték, hogy ha 
Edward, az egyetlen jogos örökös kerülne a trónra, talán „kitörne” a 
béke. Hazahozatták tehát családjával együtt Magyaror-szágról, azonban 
Edward a partraszállás előtt gyanús körülmények között hirtelen 
elhunyt. Mivel Edgart, Edward fiát az angolok nem tekintették jogos 
trónörökösnek, részben, mert külföldön született, részben, mert apja 
nem volt megkoronázott király – újra fellángolt a harc. 

A hazatért család élete az angol udvarban inkább rabság, mint 
szabadság volt. Mégcsak biztonságban sem érezhették magukat. Itt 
ismerte meg Margaret a későbbi skót királyt: Malcolm-ot, aki 
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Macbethék elől menekülve ugyanott keresett biztonságot –, már 
amennyire azidőben az angol udvarban valaki biztonságban lehetett. 

Végül mégis királlyá választották Edgart, de nem koronázták meg. 
Ezáltal helyzete még veszélyesebb lett, menekülnie kellett. Hívei azt 
tanácsolták, hogy akárcsak apja, ő is Magyarországon keressen 
menedéket, szülővárosában, Székesvehérváron. A királyi család hajóra 
is szállt, de egy orkán eltérítette a hajót útjából és a skót partok felé 
sodorta. Firth of Forth-ban léptek partra, ahol nem remélt szerencse 
várt rájuk: Malcolm fogadta őket, akit időközben skót királlyá 
választottak. 

 

Balatoni István: 
AZ  UTOLSÓ  KÍVÁNSÁG 

Mikes Kelemen félévszázados bujdosása során is megtartotta ízes, 
zamatos nyelvét. Kossuth ékesszólásának fordulatait nem fakította ki a 
hosszú száműzetés sem. 

„Mindennap feledünk egy nótát” –, emlékezett Arany János 
szavaira az öreg Turi Gáspár, aki az első világháború előtt, serdülő 
kora elején pillantotta meg először a kanadai préri végtelenségét.  

Gáspár, mint 14 éves újkanadás, hamar elsajátította az angolt az 
iskolában, de otthon azt sohasem használta. Szüleivel csak magyarul 
beszélt. Velük karöltve túrta a földet, végül egy farmocskát össze-
kapartak. A házukat idővel az elhagyott dunántúli ház hasonmásává 
tették. Ha valaki nagyritkán arra vetődött, találóan csak ennyit mondott 
a muskátlis ablakok felé mutatva: 

„Itt biztosan magyarok laknak”. 
Mikor a szülők egymást követve elhaltak, Gáspár magyar asz-

szonyt hozott az idegenben álló dunántúli lakásba. Házasságukból két 
fiú és egy leány származott, akiket ugyancsak magyar szellemben 
neveltek, s akik felcseperedés után kirepültek a családi fészekből. Az 
öreg Turi Gáspár egyedül maradt élete párjával, akit az életkor meg-
megsanyargatott, most is a betegágyat nyögte. 

Hosszú téli estéken a két öreg számtalanszor felvetette a gondo-
latot, hogy egyszer hazalátogatnak a dunántúli falucskába, ahonnan 
kiragadta őket a sors. De gyermekeik nevelése, taníttatása súlyos 
anyagi áldozatot követelt, így aztán Turiék álma nem valósult meg 
soha: feleségének tett ígéretét Gáspár nem tudta beváltani. 
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Akadt azonban napfény a Turi Gáspárék késő alkonyatba hajló 
életében. Az egyetlen fiú unoka, Palkó, éppen náluk töltötte nyári 
szabadságát. De a napfényt örökké követő árnyék mindig ott húzódott a 
fiú unoka derűt fakasztó ottlétében: Palkó alig értett már magyarul, így 
a nagyszülőkkel főként angolul beszélgetett, ami viszont sajgó 
szívfájdalmat jelentett az öreg házaspárnak. Különösen a nagyapa 
részére vált közömbössé a nyelvi behódolás. Bár gyermekeiben az ősi 
nyelvhez való ragaszkodás lassan megkopott, elhalványult, de ő az 
anyanyelv mellett híven kitartott... 

Palkó – gyermekkori szokása szerint – a vén juharfa mögül leste 
nagyapját, akivel annyiszor játszott hunyót, mit sem sejtve pillanatnyi 
borongós hangulatáról. Ahogy ott nézelődött, egyszer csak azt látta, 
hogy nagyapó – aki előbb a kedvenc karosszékében pöfékelt – 
élemedett korát meghazudtoló fürgeséggel felkapott egy lécdarabot és a 
békésen kaparászó tyukok közé hajította. Az unoka sem volt azonban 
rest, sietve előbukkant rejtekhelyéről s jó hangosan ráköszönt 
nagyapjára: 

- Hi, grandpa! How are you? Anything wrong? 
Az idős ember leküzdötte zavarát. 
- Szervusz, Palkó fiam. Nincs nekem semmi bajom. Nem 

haragszom a csirkékre sem, csak éppen nagyon emészt belül a 
gondolat... 

- Oh, yeah? 
- Látod fiam, az állatvilágot? – öntötte szavakba minden bánatát 

Gáspár. – Bármerre veti őket a sors, valamennyi hű marad érintkezési 
formájához, jeleihez. Ne csodálkozz! Hát nem mindenütt ugyanúgy 
kotkodácsol a tyúk, ha tojást jelez? Vagy a kakas: az Északi-sarkon is 
úgy kukorékol, akár itt nálunk, vagy valahol kukutyinban. Az énekes-
madár bárhol, ugyanúgy hívogatja párját, a galamb mindenütt 
turbékolással fejezi ki szeretetét, ragaszkodását, csak mi, az okosnak 
minősített emberek korcsosodunk el. Mi elfelejtjük – nagyon is hamar – 
a hazát és a nyelvet. Azt, amit az én nagyapám hitt és vallott, te már... 

- I know, I know, what you mean – szólt közbe nekikomolyodva 
Palkó, aki őszintén megvallva, ismerte már nagyapja örökösen 
visszatérő siralmát. Magában mindjárt felkészült a szokásos 
leckéztetésre. 

Ezúttal azonban nem az történt. 
Néhány másodpercnyi hallgatás után Palkó megkérdezte 

nagyapját: 
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- Are you cross with me? 
- Dehogyis haragszom rád, hiszen a húsomból-véremből való vagy, 

ettől eltekintve nagyon fáj, hogy nem a kedvem szerint szólsz hozzám. 
Sajnos, ezen nem változtathatok!... Most menj be szépen 
nagyanyádhoz, s amíg a városban leszek – mert orvosság kell – tégy 
mindent a kedve és kívánsága szerint... 

Palkó a fiatalok tiszta örömével örült, hogy ilyen könnyen 
megúszta a nagyapó sértő csipkedését. S miközben az öregúr a fészer 
előtt begyújtotta viharvert automobilját, az unoka dudorászva sietett a 
lakásba, nagymama szolgálatára. Mikor Turi mama közeledését 
észrevette, sóhajok közepette magához intette. 

- Édes fiam, kérlek, hozzál egy pohár vizet. Úgy elöntött a for-
róság, hogy egészen lever. Valami belső szomjúság gyötör... 

Palkó boldogan teljesítete nagyanyja kívánságát. Aztán térült-
fordult és egy vontatott párbeszéd indult el közöttük. A fiú igyekezett 
egyszerű szavakkal kifejezni érzését, gondolatát, mert tudta nagyanyja 
a csiszolt angol szavakat nem kedveli.  

Rövid idő múltán döbbenten látta, hogy nagymama arcából ki-
szökött a vér s ágyán nyugtalanul hánykolódik. Őszinte aggodalommal 
kérdezte meg: 

-What is wrong, mamika? Can I help? 
- Nem tudom, édes fiam – válaszolt szagatottan Turi mama ezúttal 

magyarul –, valami igen szorítja a szívemet. S olyan nehéz, alig 
bírom... 

- Akarsz doktort? – buggyant ki lelkéből ősi nyelvén a megdöb-
benés. Eddig sohasem látta még az elmúlás végső aktusát, bár 
ösztönösen érezte, nagyanyja élethalál harcát vívja. Az elkopott, 
sárguló testből összefüggéstelen szavak szakadtak fel, amit a fiú 
képtelen volt felfogni, megjegyezni. 

- Say it in English! Mondani englis, nagymama! – esedezett 
gyámoltalanul a fiú, haldokló nagyanyja ágya előtt. De hiába: halál-
tusában – és álmunkban – az anyanyelv kérlelhetetlenül visszatér, földi 
erő azt nem zabolázhatja meg, elemi erővel tör színre. 

Palkó sejtette, hogy nagyanyja roppant fontos szavakat mond, talán 
utolsó kívánságát gagyogta, de nem értette. A tehetetlenség érzete 
verejtékcseppeket tüzdelt homlokára. Önvád, marcangoló fájdalom 
harapdálta szívét, de csak állt, földig lesújtva. Először hanyagsággal 
vádolta magát, mert ősei nyelvét feladta és mint egy süket, tétlenül lesi 
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szeretett nagyanyja haláltusáját. Agyában egymást váltották a 
gondolatok, s halántékát a robbanásig feszült kétségbeesés gyűrűzte, 
mikor az éjjeliszekrényen megpillantott egy kurta ceruzát. Sietve papírt 
kerített és gyorsírással fonetikusan rögzíteni kezdte haldokló nagyanyja 
szaggatott üzenetét, de az elfáradt fej hamarosan megbicsaklott s örökre 
elnémult.  

Mire az öreg Turi begördült az orvossággal, már nem volt kinek 
beadnia. Hiába kérlelte Palkót, a fájdalom elnémította, patakzott 
szeméből a könny. Végül nagyapó is megrendült, érezni vélte a 
szívbénító fájdalmat, amivel az enyészet angyala szeretett élettársát 
elszólította mellőle. Egyben figyelmeztette is, egy lépéssel közelebb 
került ő is a sírhoz. A házban ezek után egyedül maradt... 

Később Palkó kézzel-lábbal igyekezett magyarázni, amit a 
nagymamától hallott, de amit semmiképpen sem bírt magyarul 
kifejezni. Végső elkeseredésében fogadalmat tett, ha kell, éjt nappallá 
téve tanul, bújja a szótárakat, mígcsak meg nem fejti s magyarul le nem 
írja nagyanyja utolsó szavait, párjának hagyott üzenetét. 

 Pár nappal a temetés után Palkó megszakította nyári szabadságát, 
visszarepült az egyetemi városba – noha az előadások csak ősszel 
indultak –, belevetette magát a tanulásba. 

Egyik nap, Advent utolsó hetében egy szűkszavú, magyar nyelvű 
levelet kapott nagyapa Palkótól. Nagy, nyomtatott betűs szavakkal 
tudatta vele, hogy a karácsonyi szünidőt az ősi portán óhajtja eltölteni. 

A várva várt nap mindkét részről elérkezett. Turi Gáspár könnybe 
lábadt szemmel ölelgette, már a pitvarajtó előtt, emberré serdült 
unokáját. Amint a fiú leküzdötte meghatottságát, kicsit még angolos 
hanglejtéssel, de tiszta irodalmi magyarsággal fejezte ki érzéseit: 

- Édes nagyapám, örülök, hogy látlak és elhoztam neked 
nagymama utolsó kívánságát. 

 A magyar szó hallatára feltartóztathatatlanul megindult Turi 
Gáspár szeméből a könny. 

- Mondd, mi volt az? – bíztatta el-elcsukló szavakkal unokáját. 
- Sokat beszélt, de a legfontosabbat most azonnal megmondom: az 

az volt, hogy kössem a lelkére nagyapának, ha már együtt nem tudtak 
hazamenni a Dunántúlra, akkor egyedül menjen majd oda, de el ne 
felejtsen a faluvégi temetőből földet hozni. Visszajövet szórja rá a 
sírjára. Tudod jól, ő otthoni földből eredt. Így vált valóra egy távozó 
magyar anya titka, miszerint kései unokája, az ő elmúlása küszöbén 
tanulta meg, amit minden magyarnak tudnia kell: ahol a magyar szó 
megszűnik, hígul, kiapad a magyar vér is. 
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Szép Márta (Sarasota, FL): 
                                  LITTLETON, COLORADO 

AZ AMERIKAI ISKOLAI ÉLET 
LEGVÉRESEBB ESEMÉNYE 

Két állig felfegyverzett diák Hitler születésnapját ünnepelve, 
behatolt az iskolájuk étkezdéjébe, majd a könyvtárba, ahol ebben az 
időben a legtöbb diák tartózkodott, s automata fegyverükkel, lefűrészelt 
végű puskájukkal, otthon készített bombáikkal tüzet nyiottak mit sem 
sejtő társaikra. Előzőleg robbanásra kész gázpalackokat helyeztek el 
nemcsak az iskolában, de az iskola parkolójában álló kocsikba is. 
Készen voltak arra, hogy lángba borítsák az iskolát, s akit érnek a 
diákok és tanárok közül, kivégeznek. Percek alatt tizenhárom halott 
feküdt a padlón, az egyik a mindenki által rajongva szeretett tanár, a 
másik egy 16 éves kislány, aki szembenézve a rászegezett puskával, 
bátran kijelentette, hogy ő hisz Jézusban. Egy bátor tanárnő irányította 
a többieket, hogy rejtőzzenek asztalok, padok alá vagy fussanak, ahogy 
tudnak, ki a teremből. Legalább huszan súlyosan megsebesültek. A két 
fiú akkor magára fordította a puskát és agyonlőtte magát. 

A hír gyorsan terjedt. A szülők százai érkeztek az iskola területére, 
hogy keressék gyermekeiket a halottak s a súlyosan sérültek között. Az 
egyik gyerek a rejtekhelyéről értesítette a rendőrséget. Mentőautók 
érkeztek, három csoportban “sharp shooterek”, akik azonban a 
zűrzavarban csak óvatosan próbáltak behatolni a mészárlás színhelyére. 
Senki sem tudta, mi történt, s kik voltak a tettesek. 

Ilyen vérengzés egy amerikai iskola területén sose történt. A két 
gyilkos fiú szülei is megérkeztek, de megdöbbenésükben csak annyit 
tudtak mondani, hogy “We are sorry”. Azután amerikai szokás szerint 
ügyvédet fogadtak, aki azt tanácsolta nekik, hogy senkivel ne tárgyal-
janak az ügyben. Várjanak a további fejleményekre. 

* 
Az elkövetkező napokban, a temetés után, felmerült a kérdés: Ki a 

bűnös? Ki a felelős? 
A választ azóta is keresi az egész ország. Rendőrök, jogászok, 

iskolai vezetők, szülők, sorstársak,  pszichológusok... 
Nem kétséges, hogy a két fiú lelkén többszörös gyilkosság szárad, 

de hogyan lehetséges, miután minden bizonyíték megvan arra, hogy 
egy éven át tudatosan készültek erre a vérontásra; legalább harminc 
bombát készítettek a családi garázsban az internet irányítása alapján, 
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évek során vásárolták az öldöklő fegyvereket, nem is titkolták, hogy 
egy maffia tagjai, szüleik napról napra nyugodtan tértek aludni s mint 
mondták, fogalmuk sem volt arról, hogy mi történik a hátuk mögött. 

Az a gyerek, akit az iskolából hazatérve az anyja csókja vár, aki a 
családi asztal mellett megbeszéli a szüleivel a nap eseményeit, még ha 
kifogásolja is a társadalom menetét, nem jut odáig, hogy meghúzza a 
ravaszt egy öldöklő fegyveren s végső utálatában magát is elpusztítsa. 

Amerikában a huszas évek óta megindult egy folyamat, ami 
szétzilálta, majd egészében megsemmisítette a család fogalmát, amelyet 
a nyugati keresztény társadalom kétezer éven át hirdetett. 

Ez a rombolás sokfelé ágazik. A háborúk alatt a nők beálltak a 
katonák soraiba. A frontra küldött apák és fiak helyett ők végezték a 
munkát, közben megízlelték a családon kívüli pénzkeresés lehetőségét, 
a gyerekek nevelését áthárították „baby-sitterek”-re. A függetlenség 
gondolata megszédítette őket. 

A háború befejeztével a modern gépesítés nagy iramot vett. A nők 
helyzete az irodákban, az üzleti életben megerősödött. Minden nekik 
kedvezett. Ki gondolta volna, hogy olyan mindennapi szerkezet is, mint 
a családi jégszekrény – ami lassan minden házban elfogadott 
bútordarabbá vált  –,  elvonja az asztaltól a vacsorához készülő 
családot. Ki-kinyitogatta az ajtaját, kivett valami ételt, felmelegítette a 
„micro wave”-ben, leült vele a dívány sarkára s nézte a tévét, aztán 
huss, ment találkozni a társaival. A megszabott idő, hogy mikor kell 
hazatérni, egyre jobban kitolódott, egyre több összetűzésre adott okot 
szülő és gyermek között. 

Kialakult egy kettős rendszer: a szülő akarata és a „peer pressure” 
ereje között. A család fogalma elvesztette a hitelét, annál is inkább, 
mert a törvény védelmébe vette a gyereket s úgy kezelte a szülei otthoni 
parancsait, mint erőszakos beavatkozást a gyerek függetlenségébe. 

A pirulák győzelme árán morális válság alakult ki a szülő és 
gyermek között. Ami szabadság járt az egyiknek, járjon a másiknak is. 
Válást válás követett. A modern pszichológiai nézet szerint elavult 
nézet volt a két szülő irányította család s állásával játszott az a tanár, 
aki felhúzta szemöldökét, ha észrevette, hogy az anya az egyetlen 
hatalom az otthonban. Nem is volt, mert munkája mellett őrá szakadt a 
gyerek nevelése, a mindennapi élet szükségeinek előteremtése 
komolyan megcsappant kereseti lehetőségek mellett. Legalább két 
generáció ment veszendőbe, amíg a pszichológiai nézet változni 
kezdett, s egyesek hangoztatni merték, hogy az apának is joga van a 
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gyerekhez s kötelessége a nevelésben legaláb financiális alapon részt-
vennie. 

A templom is behódolt, együtt az iskolával. Mindkettő átalakult 
valami társadalmi intézménnyé. A mozi után a televízió vette át a 
fiatalok szellemi irányítását. Az iskola egészséges sport élet helyett a 
millió dolláros meccsek bámulására hajszolta a gyermekeket, a zene 
szerepét átvették a rock and roll koncertek hangzavaró üvöltései, ahol a 
szöveg még durvábban, még fenyegetőbben jelentkezett, mint az 
egetverő dobok hangjai. S az előadások drogos orgiákban végződtek a 
stádiumok füves parkjain. 

S közben a munkába belefáradt apák s anyák megunták figyelni az 
óra ketyegését, ami zavarta volna a gyermekeiket. (Ma is!) 

* 
Nincs értelme tovább boncolgatni a család fogalmának 

szétdúlásával járó társadalmi tragédiát. Valakiknek érdeke volt s tudták, 
hogy hogyan lehet elérni a céljukat. 

Hiszen az is igaz, hogy nem minden nő való édesanyának. Van 
olyan, aki különleges képességei folytán többet tud nyújtani a 
társadalomnak, mintha gyermekeiért sikertelen harcba száll vele. 
Medáliát érdemel az az egy-kettő, aki mindkét vonatkozásban kivételes 
eredményt tud elérni. Aki anya akar lenni, annak szembe kell nézni 
azzal, hogy a gyermeket szeretni és nevelni kell. Ez a feladat több 
időbe és nagyobb erőfeszítésbe kerülhet, mint iratokat kopogtatni az 
írógépen, vagy megkeresni a megfelelő oldalt az interneten. 

Amíg ezt fel nem ismeri és el nem fogadja a társadalom, s nem 
próbálja jóvá tenni, addig mindig lesznek Littletonok és súlyos emberi 
tragédiák.  

 

Saáry Éva: 
ROMANTIKUS  TÖRTÉNET 

- Nem tetszik nekem ez a lány! – mondhatta volna, annak a bizo-
nyos 1821-es esztendőnek a tavaszán, Nápolyban, a gőgös Colonna 
herceg, drága selymekben suhogó hitvesének, a tizennégyéves, de 
déliesen fejlett hercegkisasszony viselkedését figyelve. – Az udvari bál 
óta egészen megváltozott. Bezárkózik a szobájába, étvágytalan, és ha 
szólok hozzá, megrázkódik, mintha állomból ébredne. 

- Hja, május van, s Josepha immár eladó sorban. A bálon sok 
csinos fiatalember fordult meg. Csak az nyugtalanít, hogy folyton azzal 
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a magyar huszártiszttel táncolt, noha el kell ismerni, nagyon kellemes, 
jóvágású férfi. 

- Igen, igen, de mint vő, nem jöhet szóba. Először is, rangunkon 
aluli, másodszor pedig – idegen. Isten tudja, milyen ázsiai viszonyok 
uralkodnak azon a távoli Magyarországon? 

* 
Hogy valóban lezajlott-e a fent leírt beszélgetés, nem tudom, bár a 

szülők aggodalmai minden korban és minden tájon hasonlók voltak, és 
lesznek. 

Történetünk szempontjából a lényeg az, hogy a napóleoni háborúk 
következményeképpen a Frimont-huszárok bevonultak Nápolyba, 
köztük az a huszonhatéves, lovát kényesen táncoltató, paszományos 
mundérjában magyaros kivagyisággal feszítő, sarkantyút pengető 
verebélyi Marzsó Imre, aki elbeszélésünk hőse lesz. 

De hogy a Metro-Goldwyn-Mayer filmre kívánkozó látványt 
érzékeltessük, idézni kell a krónikát: 

- “...valóságos triumfus vala a magyar Hadfiak útja Itálián át. A 
paraszti és pógári népség mirtusnak virágját szórja vala az alföldi 
magyar lovak körme alá. Taljánmódra rakott erkélyekről viszont finum 
nagyúri Dámák akkor módis “Pármai Ibolyának” hivatott szagos 
vizekkel bőven öntözött keszkenyőköt lobogtattak a Dali ifjú s most 
vén Huszárok felé, kik egyebekben a Pápát is béültetik vala az ő római 
Székében, de ama dölyfös korzikai fiskálisfit is, Napoleont, Elba 
szigetére eskortálták. 

E huszárfiak valóban gyönyörűek voltak: az artisztikus iránt oly 
fogékony taljánok bennük egy távoli exotikum keleti charme-ját 
érezték. E magyar férfias Szépség elegyes volt a gravitásos, tempós, 
módis, úri gavallérsággal, közös lévén parasztfiúban is, nemzetes és 
vitézlő úrban is, mágnási nagyúrban is. 

Neveik között gyönyörű régi pendőlésű magyar neveket találunk, 
parasztiakat és nemesieket, egyaránt őseiket, ilyeket: Póts, Rozsos, 
Zombathelyi, Balgha, Fejér, Balassy, Barrza, Chowáts, Kesseleökeöi, 
báró Majthinyi, Magyarbényei, báró Radák, Tótváradgyai Kornizs 
Amadé gróf, Bódogasszonyfalvi Igmándy Szirma-Bessenyői gróf 
Szirmay. (Ott volt közöttük egy ifjú: bizonyos gróf Széchenyi István, 
továbbá Dezsewffy Arisztid, Mészáros Lázár, Csányi nemes Csányi 
László; más nemzetbéliek, későbbi vértanuk is.) 

Szépek voltak a magyarfiak... Orruk alatt lehete látni a mai 
huszárfiak által – sajnálatosan – megvetett magyar bajszokat: úgymint 
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pörge-hetyke leányszívrepesztő kis kackiás legénybajszot) közemberét 
s ifjú kornétásét), szép tömött-dús magyar bajszot (vén káplárét és 
kapitányét), hollószárnyakat (öreg őrmesterét), drótra viackult 
nyársakat (őrnagy úrét), göndör és deres üstököket. Elszabott, egykori 
nyavalyás európai huszármundérok helyett igazi magyar módi karma-
zsinyveres posztó volt nadrágjuk, fenekükön dús hímes arany paszo-
mánnyal rakva, csizmájuk helyre kecsegorrú kurta hunmi, mélyolaj-
zöld a kurta dolmányuk, lehet báránybörrel szegett a bekecsük, fejér a 
kurta karabélyos puskájuk pantalloméros szíjja, lobogó sárarany a 
csákójuk vitézkötése, vereshajtókás az egetbontó időben nyakukba 
kanyarétott kerek huszár köpönyeggyök, tenyérszéles a babjájok, 
vékonyszárú táguló orrlyukú a pej, legyes, kesely, fakó, almásderes és 
sárga lovuk. 

Mindez igen-igen repeszté vala a szépséges talián Dámák forró 
szívét. Így azon nápolyi Dámákét is, akik 1821. március 23-án láthatták 
teljes pomparádéban berobbanni a magyarokat Nápoly városában”. 

* 
Május 15-én V. Ferdinánd nápolyi királynak az egész tisztikart 

bemutatták, amit nagy dinom-dánom és parádés udvari bál követett.  
Milyen óriási élmény egy romantikus lelkületü fiatal lány számára 

– aki ráadásul fogékony az “egzotikum” iránt is –, mert hiszen sokszor 
nem is egy bizonyos személybe szeretünk bele, hanem a különös 
körülményekbe (titokzatos eredet, cifra mundér...nem is beszélve a 
“győző” nimbuszáról!), melyek utunkba sodorják. 

A tánc hevületéből nagy szerelem lett: titkos levélváltások, 
bonyolult légyottok, melyeket annak idején úgy tettek “észrevétlenné”, 
hogy rongyot kötöttek a ló csattogó patáira. 

A szülők mégis megneszelték a dolgot, mert a kielégítetlen 
szerelmet nehéz leplezni. 

- Hallatlan! Egy ilyen jött-ment huszárocska... mikor az olasz, de 
az európai arisztokrácia színe-java is a lábai előtt hever! – tajtékzott 
feltehetően a palota termeiben föl-alá rohangáló apa. 

- Igen, de ha őt szereti! - szipogta csipkés keszkenőjébe az anya. 
- Szereti, szereti... Ezek olyan női szamárságok! Pontot kell tenni 

ennek a kapcsolatnak a végére, és kész. Majd én elintézem! 
Így történt, hogy az egyik titkos találka után, orvgyilkosok 

támadták meg Marzsó Imrét, aki csak rendkívüli erejének és ügyes-
ségének köszönhette megmenekülését. 
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* 

Innen kezdve a rózsaszín fellegektől körülvett történet – megko-
molyodik. 

Az ezred 1823. november 1-ig maradt Nápolyban, ahonnan a Nagy 
Lajos magyarjai által 1350-ben ostrommal bevett Aversába komman-
díroztatott. 1824 áprilisától 1825. július 12-ig tartó ottani „lógerolás” 
után Vicenza, Padova és Verona Frimontregiment állomáshelye. 

A Colonna hercegnőt 1825-ben vezette oltárhoz Marzsó 
alhadnagy. 

1830-ban a csehországi Pardubitzba kerültek, ahol Imre – már 
mint főhadnagy – búcsút vagyis obsitot mondott ezredének, és apja 
jászfényszarui birtokára vonult vissza.  

A boldog házasságból még az apa itáliai tartózkodása alatt született 
két fiú, Lajos és József, valamint egy leány, Karola. 

Milyennek találta az olasz asszony hazánkat? Megtanult-e ma-
gyarul? Érdekes lenne – az idők távolából – ezekre a kérdésekre választ 
kapni. 

Aztán jött az 1848-as szabadságharc, amelyben Marzsó Imre, két 
felnőtt fiával együtt vett részt. Az osztrákok mindhármukat elfogták, az 
aradi várbörtönbe hurcolták, ahol oly sok szép, fiatal magyar élet 
sorvadt sírba. 

Útközben azonban megálltak Sarkadon, s misem természetesebb, 
minthogy az aggódó feleség-édesanya azonnal odahajtatott – bizony-
talan háborús zűrzavar okozta veszedelmeket rejtő vidékeken keresztül, 
– nem sejtve, hogy ez lesz életének utolsó utazása. 

Férjét, fiait megölelhette, de aztán ágynak esett. Kitört rajta, s egy-
kettőre elvitte az akkoriban megfékezhetetlen kolera. 

Negyvenkét éves volt. Szerettei – fogságban lévén – nem vir-
raszthattak halálos ágya mellett, nem lehettek jelen a temetésén. 

A sarkadi plébánia anyakönyvében az alábbi néhány sor örökítette 
meg a tragikus eseményt: 

„Marzsó Imréné, Stigliaboi Herczeg Colonna Josepha, született 
Nápolyban, 1808. szeptember 8-án, meghalt Sarkadon 1849. augusztus 
17-én”. 

Verebélyi Marzsó Imrét golyó általi halálra, majd 15 évi várfog-
ságra ítélték. Lajos fiát kiszuperálták, és elbocsátották. Mikor haza-
kerültek, a hűséges feleség és édesanya már rég a sarkadi temetőben 
pihent. 
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A fiúk, félolasz létükre, teljesen magyaroknak érezték magukat, s 
csak egy alkalommal látogattak el a nagyszülőkhöz Itáliába. 

* 
A család késői utódai ma is élnek, illetve... De üssük föl Fehérváry 

István „Börtönvilág Magyarországon” című könyvét: 
„Vitéz verebélyi Marzsó Lóránt, páncélos százados. Született 1907. 

február 19-én. A Ludovika elvégzése után a budapesti francia követség 
alkalmazottja volt, a Deuxiéme Bureau-ügyben fogták le. A katonai 
bíróság halálra ítélte, és 1954 februárjában végezték ki a Fő utcai 
börtönben. Feleségét csak 1956-ban értesítették férje kivégzéséről. Igen 
kiváló, jellemes, tiszta, hazátszerető ember volt, aki a tárgyalásokon is 
próbált mindenkit menteni –, sajnos hasztalanul”. 

Fia, Tibor, a Forradalom alatt kiszabadulva a munkaszolgálatból, 
nyugatra menekült. Eleinte Angliában élt, majd a svájci Luganóba 
költözött, ahol hosszú ideig egy perlit-üzem igazgatója volt. 

Sokáig mint a Ticinói Magyar Egyesület titkára, majd elnöke, 
tevékenykedett, nagy érdemeket szerezve a közösségi munkában. 

Tőle kaptam a sárguló, töredezett szélű újságlapokat, amelyekről 
ez a megható, romantikus történet mosolygott rám. 

De ide írhatnám befejezésül Arany János veretes sorait is: 
Hullatja levelét az idő vén fája, 
Terítve hatalmas rétegbe alája; 
Én az időt jártam, tűnődve megálltam: 
Egy régi levélen ezt írva találtam”. 

 
Széchenyi Ágoston (Bécs): 

VISSZA KELL ADNI A PARASZTNAK 
A FÖLDET! 

1.) Hogy az elérkező munkanélküliséget csökkentsük! Az 
agrárproletárság megszüntetése! 

2.) Magán törpe, kis- és középüzemek visszaállítása. 
3.) A vegyszeres talajmérgezés megszüntetése! Herbicidek, 

fungicidek, baktericidek, ösztrogének megölik a talajéletet is, a 
talaj regeneráló képességét. Mint a meszezés is, elpusztítja a 
talajéletet. A paraszt vetésforgózik és kapál – neki nem kell 
vegyszer, a régi nagyüzemeknek sem kellett. A paraszt 
önnönmagát nem mérgezi. 
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4.) Méregmentes élelem előállítása miatt. A munkásság és a 
polgárság joga, hogy természetes, biológiailag tiszta élelmet 
ehessen! 

5.) A belterjes állattartás miatt! A paraszt tőkéje és gyára az állat! 
Nála majd ingyen nő! Sertés- és marhakombinátok Ausztriában 
tilosak – megmérgezik a talajvizet. A parasztnál a trágya és 
trágyalé természetesen, (recycling) tér vissza a földbe, a 
termelésbe. 

6.) Energia megtakarítás miatt. Ló, ökör, tehén nem fogyaszt 
nyersolajat, valutát spórol és istállótrágyát ad. 

7.) Szalma, szár, törek, pelyva felhasználása végett! Takar-
mányozása végett. Abrakon minden szamár képes jószágot 
tartani. A paraszt moslékból, krumpliból, tökből, répából is 
termel. Olcsón állít elő. Abrakot spórol. 

8.) A paraszti ész, ügyesség és furfang gyakran a lehetetlenből is 
termel! De ez a tehetsége csak akkor érvényesül, ha szabad és 
független magántulajdonnal rendelkezik. 

9.) Önálló paraszti fogyasztó és értékesítő szövetkezetek a piacot és a 
parasztot szolgálnák, az agrárolló csökkenését, a biológiailag 
tiszta élelmet kontrollálva adnák! (Volt „Hangya” szövetkezet 
mintájára.) 

10.) Tojásgyárak, baromfigyárak és ipari hizlaldák mérgezett áruját 
biológiailag tiszta élelem váltaná fel. 

11.) A paraszti munka tavasztól őszig, napkeltétől napnyugtáig tart. 
Nem 8 órás! Télen pihen állattartással és háziiparral! 

12.) A falusi háziipar alapfeltétele a szabad parasztság -  a „vissza a 
földhöz”! Megölték a háziipart a  kolhoszokkal! 

13.) A városok tehermentesítése a sok embertől. A városi lakásinség 
csökkentése.! Falun a házak 1/3-a üres már, vagy egy szál 
öregasszony lakja! 

14.) Az egészséges, természetes élet visszaállítása a községekben, a 
természet ölén, a faluközösség irányító, nevelő és javító 
hatásával, természetes egészséges élettel és ifjúsággal. 

15.) Falusi önkormányzatok csak szabad parasztsággal működnek. A 
jót istápolják, a rosszat megbélyegzik. A faluközösség 
önképzőkör a közösségi felelősségteljes életre. Ősnevelés 
demokráciára! 

16.) A városok erkölcsi rossz hatása csökkentésére! 
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17.) A falu adja az ifjúságot! Ott kell! Önállóságra és felelősségre 
nevelés. A tudás, tradíciók, a felismert jó apáról fiúra való 
átörökítése. 

18.) Akinek van magántulajdona, annak van mit védenie. Az támasza 
a köznek, az államnak és hadseregnek! 

19.) Az emberek negatív szelekciójának megszüntetése végett! A 
tehetséges és szorgalmas vihesse valamire! 

20.) A falusi értelmiség negatív szelekciójának megszüntetése végett! 
Volt birtokosok visszatérése a ki nem osztott tartalékföldekre, 
gyengébb minőségű területekre, legelő, rét, erdő, nádas stb. 
középüzemekbe 1000 kat. holdig (ma 1 millió kat. hold legelő 
hever használatlanul!) 

21.) A szabad mezőgazdasági kiskereskedelem újraélesztése! Az állam 
ebben senki! Piacok, vásárok fellendítése! 

22.) Szabad mezőgazdasági kisipar újrafejlesztése és export 
szervezése. 

23.) Kemencék visszaállítása: szalma, gaz, dudva, szár, csutka, rőzse 
és fa! 

24.) A honi mezőgazdasági gépipar (kisgépek) újra-feltá-masztására! 
25.) Biológiailag tiszta élelem a külföldön piacot talál! 
26.) A kisgazda alkalmazkodik a piaci kívánalmakhoz! 
27.) Téli gazdasági tanfolyamok. Általános műveltség növelése. 
28.) Esetleges nyomásos határok nagyüzemi gépekkel. Oszthatatlan 

földek. 
29.) A parasztbirtok megkötése. Csak 1 örökölhet, csak egyben adható 

el. 
30.) Ausztria 1/3-a mezőgazdaság. Az osztrák paraszt mindenben 

túltermel. 
 

Poór Károly (Lakewood, Ohio): 

AZ ÉLET ORSZÁGÚTJÁN 
Az élet országútja hosszú és gyakran veszélyes. Ezért korán meg 

kell ismerni, tanulni és gyakorolni a közlekedési szabályait. Ha ezeket 
betartjuk, boldogabb, egészségesebb és sikeresebb lesz mindenki – és 
mégcsak egy fillérbe sem kerül. 
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Reggel mindenkit vidáman köszöntsünk. Még a nem vidám is 
vidám lesz talán egész napra is, ha azt mondjuk neki, hogy jól, vagy 
vidáman néz ki. 

Olvassuk a Példabeszédeket, és válogassuk ki a nekünk, vagy 
másoknak szóló, vagy éppen ránk illő verseket. Jó szórakozás. Minden 
iskolának is ajánlom, a diákok és a tanárok nagy derültségére. Megvan 
abban minden, ami szinte orvosság a mai bajokra a magán-, a házas-, és 
a társadalmi életben. Sokan magukra, illetve a saját jellemükre 
ismernek benne. Hasznos lenne, ha mind a fiatalok, mind a 
tapasztaltabb nemzedék foglalkozna vele. Jó lenne a Nők Lapjában is 
írni erről, mert nagy tekintélynek és népszerűségnek örvend. 

Sylvia német lány volt, erkölcsös, született úrilány. Azt mondják 
ilyenkor, hogy benne volt a vérében a jó, az erkölcs. Ilyenek keressék 
meg egymást. El is vette feleségül a svéd király, mert még azon is túl 
tett viselkedésben. Nem kerül pénzbe, mindenki követheti, még ha nem 
is lesz belőle király vagy királynő. Igaz, jól járna egy jellemes, 
erkölcsös lánnyal egy királyfi, és egy rendes fiatalemberrel egy 
hercegnő, és viszont, de királyfi és hercegnő nélkül is értékesek 
önmaguknak a jellemes, erkölcsös fiatalok, sőt sok laza erkölcsű királyi 
sarjon is túltesznek. Mondhatjuk, hogy ők az igazi előkelőségek, mert 
szívben, jellemben nemesek olyan helyzetekben is, amelyekben sok 
uralkodó kapkodna, elvesztené a fejét, megalkuvón viselkedne, s 
önmagára és nemzetére szégyent hozna. A jellemes fiatalok képezik az 
erkölcsi nemességet és arisztokráciát minden társadalomban, lehagyva 
a dollármilliomosokat is.  

* 
A babona egy mély verem, benne csak bolondság és gyötrelem 

terem!  
Az első világháború és Magyarország feldarabolása után elke-

rülhető lett volna, ha Ferenc Ferdinánd trónörököst nem butították 
volna el, mivel azt hitették el vele, hogy ha a mellére egy kígyót  teto-
váltat, akkor majd nem fogja a golyó. Ezen felbátorodva, mert egy 
szarajevói látogatása alkalmából meggondolatlanul és felelőtlenül egy, 
a nacionalista, szélsőséges elemek jelenléte miatt veszélyessé vált 
útszakaszon rövid idő alatt kétszer is végighajtatott autójával, akik ezt 
Istentől kapott jelnek vették! Egyikük aztán le is lőtte a feleségével 
együtt. – Látjuk tehát, hogy a babona roppant veszélyes dolog! A szesz 
bele viszi az embereket a babona ingoványába, mert kirabolja a 
szervezetből a vitaminokat. Az idült vitaminhiányban szenvedő 
emberek nagyon idegesek, ami még inkább rongálja az egészségüket. 
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Közülük sokan a babonában keresnek menedéket, amíg meg nem 
járják, mint az osztrák trónörökös. Nem jó őt követni a babona mélybe 
húzó ingoványába.   

Az egész ország javát szolgálná egy állandó pályázat, amelyet a 
Kossuth Rádió, a Nők Lapja, vagy más közkedvelt folyóirat hirdetne ki. 
Havonként pénz, vagy más értékes jutalomban részesítenének egy férfit 
és egy nőt, ill. egy fiut és egy lányt, akik jó példával járnak elő a 
viselkedésben, különösen a beszédben. Sokan már a pályázat első hetén 
tudnának jelölni valakit a jelenlegi ismerőseik közül. Ez után indulna 
meg a tulajdonképpeni verseny, mert mindenki igyekezne napról-napra, 
hétről-hétre még civilizáltabban viselkedni, elsősorban önmagukon 
túltéve. Ezzel nem csupán egy díjat nyerhetnének, hanem a saját és 
mások testi-lelki egészségét is nagy mértékben javíthatnák. 

Az udvariasság olyan, mint a vitorláshajónak a szél, amely bár 
láthatatlan, a hajósok legnagyobb jótevője, segítőtársa, mert rengeteg 
energiát, munkát takarít meg, ha értik a dolgukat. A civilizált 
viselkedés egy, a hajózáshoz hasonló tudomány, amelyet – bár nem 
könnyű – nagyon érdemes elsajátítani, mert igen hasznos. Az udvarias 
társadalmakban általánosan elért magasabb életkor ezt látszik 
bizonyítani. 

Valaki egyszer azt akarta bebizonyítani az udvariasságukról híres 
franciáknak, hogy az udvariasságuk csak üres levegő. „Igen”, vála-
szolta egy bölcs francia, „az autók gumijaiban is csak „üres levegő” 
van, mégis mennyivel simábbá, kellemesebbé teszik az utazást”. 

Hát igen. Vannak, akik „lapos gumikkal” kocsikáznak a 
társadalomban, lebecsülve a „csak üres levegőt”, azokat akik a csontot 
összerázó „lapos gumisos” furikázást nem tekintik „keménylegényes” 
dolognak. Aztán csodálkoznak, hogy nem haladnak előre, s hogy 
mindenki lehagyja, sőt kerüli őket a modern élet országútján. Igen 
hasznos lenne mind nekik, mind másoknak, ha naplót vezetnének és 
könyvet írnának zajos, rázós utazásuk tapasztalatairól. Hadd lássák ők 
és mások is, hogy milyen „sokra” viszi valaki udvariasság és jó erkölcs 
nélkül. 

* 
A SZŐLŐ MA MÉG NAPONKÉNT TÖRTÉNŐ 

TRAGÉDIÁKAT ELŐZHET MEG! 
Hemingway még hallotta a lelkiismerete hangját, mivel egy fiatal 

nő, akit ő avatott be az ivászat kétes művészetébe, alkoholista lett és 
rettenetesen szenvedett. Erről értesülve Hemingwayt nagyon bántotta a 



234 

dolog és magát tette felelőssé a tragédiáért, amikor így kiáltott fel: 
„Ezért a tettemért ki tudnám lőni az agyamat!” Szomorú, hogy később 
valóban öngyilkos lett. 

Ha szeretjük embertársainkat – és ez Isten parancsa – nem vezetjük 
őket bele semmilyen káros szenvedély örvényébe. Ne viselkedjünk 
könnyelműen és felelőtlenül se magunkkal, se másokkal szemben. 
Örüljünk az életnek józanul, nem ködös aggyal, megismerve és 
értékelve egymás szellemi képességeit és kincseit, hogy értelmesen 
társalogva gyarapíthassuk azokat. Ehhez nyújt értékes segítséget a 
helyes táplálkozás. 

Tápérték szempontjából a gyümölcsök között előkelő helyet foglal 
el a szőlő. Nem szabad belőle egy szemet sem elpocsékolni. 
Nemsokára hosszú tudományos cikkeket lehet írni egészségvédő és 
betegséget megelőző értékéről, mert ezután már egész évben lehet 
finom, tartósított szőlőt kedvező áron vásárolni és fogyasztani. Eddig 
csak azért nem részesülhettünk az áldásaiban, mert nem ismertük a 
szőlő tartósításának a módját. 

A szőlőben mind a kilenc nélkülözhetetlen aminósav megtalálható. 
Még a frissen kipréselt mustban is már kettővel kevesebb van, a borban 
pedig már egy sem! Az erjedt szőlőlében, a borban, már alkohol 
található, amely statisztikailag  a leggyilkosabb kábítószer.  Több 
embert ölt már meg, mint az emberiség összes háborúi együttvéve. (A 
dohányfüst még ettől is gyilkosabb.) 

A magyar szőlőben dollármilliókat érő kincs van. Ezt a kincset a 
belőle készített bor még akkor sem pótolhatná, ha tízszeres áron 
tudnánk külföldnek eladni. (Ezt csak néhány év múlva ismerjük fel.)  

Magyarországon az alkoholizmus, amelyben több mint egymillió 
sajnálatra méltó hazánkfia szenved, óriási testi, lelki és anyagi teher a 
magyar népen. Ezért ne csináljunk többé átkot az áldásból, a finom, 
tápláló magyar szőlőből. A rengeteg mérget tartalmazó dohány helyett 
pedig termeljünk életet, egészséget és szaporodást segítő értékes 
növényeket. Cselekedjünk, amíg nem késő!  

Akarjuk, hogy a rendes nép szaporodjon? Kérjünk Istentől gyer-
mekeket, nagy lelkeket, mint Széchenyi István, Arany János, Kossuth 
Lajos, Bólyai János, Mátyás király és még sok ezer nagy magyar volt. 

A gyermekeket, akiket Isten ad, öröm nevelni. Áldást jelentenek 
mind szüleik, mind a társadalom számára. Sokan ezt már tapaszta-
latból tudják. A gyermekáldás kifejezés így nyeri vissza igazi, eredeti 
értelmét. Ilyen nagy magyarokból 30 millió is elfér a világon. 
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Ne nevessen rajtunk senki, hogy elhisszük a mesét, hogy miattunk 
van túlnépesedés a földön. Ha ui. minden, ma tőlünk lélekszámban 
nagyobb nép csak olyan mértékben szaporodott volna, mint mi, tized-
annyi ember sem lenne a világon. Ez az igazság! 

* 
EGY SZŐLŐ TÖRTÉNETE  

A gazda sok évi szakszerű gondozással, lelkes odaadással és 
verejtékes munkával szemet-szívet gyönyörködtető tőkéket nevelt 
szőlőjében. Amikor elérkezett a termés éve, körülvette két méter 
magas, szögesdrótos kerítéssel, mert védeni akarta a környéken 
garázdálkodó tolvajoktól. Vasrácsos kaput is tett rá elektronikus zárral 
és riasztóval. Szőlőjét így teljes biztonságban gondolván, két héttel a 
szüret előtt egy távoli városba utazott üzleti ügyeinek intézésére. Mint 
jó gazda, már előre gondoskodott arról, hogy a szüret idejében elkez-
dődjön és sikerrel zajoljon le. 

Egyik este, az első hét vége felé, fáradtan tért nyugovóra. Másnap 
hajnalban nyugtalanul ébredt, s elhatározta, hogy azonnal hazautazik, 
amit haladéktalanul meg is tett. Csodálkozott, hogy milyen hamar 
hazaért. Egy megmagyarázhatatlan balsejtelem miatt egyenesen szőlője 
felé tartott. Megdobbant a szíve, amikor a legutolsó kanyarból végre 
megpillanthatta a távolban. Megkönnyebbülten lélegzett fel. Amíg oda 
nem ért, inkább csak az utat figyelte. Azonban amikor odaérve meglátta 
a tárva-nyitva hagyott kaput, sejtette, hogy valami rettenetes dolog 
történt. A kapun belépve szörnyű látvány tárult eléje: szemefényét, a 
gyönyörű tőkéket valaki tépve-zúzva lekopasztotta, s a letört szőlő-
vesszőket összetaposta. „Istenem!”, kiáltotta fájdalmában, „melyik 
gazember cselekedte ezt a szőlőmmel?” 

Alighogy ezt kimondta, a háta mögött egy fiatal, síró női hangot 
hallott. Jéghideg rémület dermesztette meg; meg sem mert mozdulni, 
úgy hallgatta a zokogva elmondott történetet: „Én nyitottam ki a kaput, 
én vagyok mindennek az oka. Hittem a kapu előtt álló, félhomályba 
burkolódó személy kérő, mézes-mázas szavának és ígéretének, hogy 
engedjem be, nem csinál semmiben sem kárt, csak meg akarja csodálni 
a szőlőt.  

„Dehát azt kívülről is megtehette volna!”, jajdult fel a gazda. 
„Nálam volt a kulcs, megszántam és beengedtem”, folytatta a 

zokogó hang. „Alighogy belépett, durván nevetett és buta libának 
nevezett. Majd nekirontott a tőkéknek és tépte róluk a fürtöket. 
Csodálat helyett belegázolt a szőlőbe, ami nekem percről-percre 
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növkvő fájdalmat okozott”. A végén szinte elviselhetetlen volt a 
fájdalmam, de azután, hogy beengedtem, nem tehettem semmit sem. 
Szörnyű volt látni, ahogy kéjelegve pusztított, bemocskolt mindent. A 
legtöbb fürtöt a sárba taposta! Kimondhatatlanul szenvedtem! „Jaj, 
teljesen odavagyok”! Hiszékenységemet egy életen át bánni fogom”. 

A gazda annyira megszánta a lányt, akit még mindig nem látott, 
hogy vígasztalni kezdte, Ám ekkor furcsa dolog történt. Amikor 
megfordult, hogy lássa, kivel beszél, hirtelen ugyanabban az ágyban 
találta magát, amelybe az előző este lefeküdt. Hunyorogva nézett szét a 
már világos szobában. „Mi történt? Hol voltam? Igen, a szőlőmben...” 
A visszaemlékezés ismét a szörnyű képeket idézte fel benne. Feljajdult: 
„Jaj, vége a szőlőmnek! De nem, talán csak egy rémálom volt! Igen... 
hála Istennek! Jaj, hogy megizzadtam. Rettenetesen megviselt. Kis 
híján múlott, hogy nem kaptam egy szívrohamot. Még egy ilyen 
rettenetes álom, és vihetnek ki a temetőbe”.  

Még aznap este hazautazott. Tizenhat éves kislánya fogadta a 
kapuban. Ketten kihajtottak a határba, hogy megnézzék, nem történt-e 
valami a szőlővel. Nem: megvolt minden érintetlenül. A kislány 
csodálkozva figyelte az édesapját, aki sírva-nevetve nézte a csodaszép 
tőkéket, az aranyló szemeket, majd két kezét az ég felé kitárva adott 
hálát Istennek, hogy a rettenetes pusztítás csupán egy rossz álom volt. 
De aztán rémület ült ki az arcára, mintha rádöbbent volna valamire. 
Tekintete elsötétült: Az álmában hallott hang a kislány hangja volt!  
Hirtelen hozzáfordult. „Kislányom, egy rettenetes rémálmom volt 
tegnap éjjel”, mondta elcsukló hangon, s elmondott mindent 
kislányának. Az mind tágabbra nyílt szemmel hallgatta édesapja 
beszámolóját. Ami különösen megrázta, az volt, hogy édesapja az ő 
hangját hallotta álmában. „Kislányom”, szólt csendesen az édesapa, 
„azt hittem, hogy ez a szőlő a szemem fénye, de most már látom, hogy 
nem ez a mindenem. Az az álom megmutatta nekem, hogy te vagy a 
legdrágább kincsem, akire vigyáznom kell. Ha valaki tégedet 
meggyalázna, miután hittél neki és a bizalmadba fogadtad, az az én 
életembe gázolna bele, engemet gyalázna meg,  veled együtt”. 

„Édesapám, ez az álom megmutatta, hogy aki hisz a csábító hazug 
szavának, az ne csodálkozzon, ha gazember módon visszaélnek a 
bizalmával és sárba tapossák a tisztaságát és a jó hírét. A legjobbkor 
jött ez az álom, ugyanis a jelenlegi fiú ismerőseim között vannak 
mézes-mázos szavú, de valójában követelődző fiúk, akik valami furcsa, 
hipnotizáló módon sürgetik, hogy házasság előtt azt tehessék velem, 
ami tönkre tenné a jó hírnevemet. Édesapám álmában rettenetes 
pusztítást végezhetett az a démoni személy a szőlőben. Ugyanilyen 
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gyorsan tehetne énbennem is végzetes pusztítást egy önző, kéjelgő, 
szadista fiatalember. Éppen időben jött ez a figyelmeztetés. Igen hálás 
vagyok érte és édesapám s édesanyám vigyázó, éber szeretetéért. Így 
érzem, hogy milyen értékes vagyok. Amíg élek, igyekszem ezt a 
szeretetet azzal viszonozni, hogy nem okozok szüleimnek bánatot egy 
könnyelmű lépéssel, vagy egy rossz házassággal. Ezután minden fiút 
bemutatok édesapáméknak. Amelyik vonakodik idejönni, az inkább 
csak dézsmálni akar. Kevés jellemes fiú van, akivel egy életen át 
egymást kölcsönösen megbecsülve, szeretve, és tisztelve boldog 
lehetek”. 

„Bizony, csak most ébredek rá, hogy engemet még nagyobb 
áldozattal és szeretettel ápoltak és neveltek édesapámék, mint az igazán 
mesébe illően szép szőlőnket”.  

 

Só Bernát (Sydney, Ausztrália): 

ITT  TÖRTÉNT  DÉLEN 
(Az egyszavas istentisztelet) 

1967. augusztus 2. Ezen a napon halt meg Arthur Stace 83 éves 
korában. A hírt kevesen olvasták aznap a Sydney Morning Herald-ban. 

Ő volt az, aki éveken át az „eternity” szót írta városunk járdáira. 
Reggel korán kezdte. Rendszerint napkelte után, a forgalom előtt. 
Minden nap más-más városrészben volt megtalálható. Ahogy ő mondta: 
odament, ahova előző este az Isten küldte. Séta közben időnként 
megállt, elővette zsebéből a krétát, és szép kalligrafikus betűkkel 
rajzolta ki a szürke aszfaltra: örökkévalóság Aztán tovább lépett 100 
métert és megismételte. 37 év alatt több, mint félmilliószor írta ki ezt az 
egy figyelmeztető szót. Közben menekült a nyilvánosságtól. A kíváncsi 
újságírók részére az első tíz évben ő volt a megfejthetetlen örök titok. 

Végül is 1956-ban Rev.Leslie Thompson, a Burton utcai kis 
baptista templom lelkésze fedte fel kilétét. Később az is kiderült, ez a 
titokzatos személy volt a kis templom takarítója is. Thompson egy 
napon megfigyelte, amint Stace a híres szót rajzolta ki a járdára. 

„Te vagy a Mr. Eternity?” – kérdezte tőle váratlanul.  
- Bűnös vagyok, uram! – válaszolta.  
Ezután a „Sunday Telegraph”-nak sikerült készíteni vele az első 

nyilatkozatot.  
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Stace 1884-ben született az egyik külváros nyomornegyedében. 
Apja, anyja, két nővére és fiúrestvérei mind alkoholisták voltak. Ő 
maga 15 éves korában került először börtönbe. 

Az 1930-as gazdasági pangás idején kezdett járni a Broadway-i St. 
Barnabas templom délutáni imaóráira. Ott ugyanis ima után teát és 
aprósüteményt kaptak. 

Akkor tűnt fel neki, hogy mintegy háromszáz rongyos munka-
nélküli mellett az első sorokban tiszta, jólöltözött hívek is ülnek. 

- Kik azok ott elől? – kérdezte a mellette álló csavargót. 
- Azt hiszem, azok a keresztények – hallotta a választ. 
Stace akkor gondolta először:”Megpróbálom, amit ők csinálnak”. 
Imádkozni kezdett. Egy idő után az italt is elhagyta. Néhány 

hónappal később egy alkalommal Rev. John Ridleyt, a nagyhangú 
prédikátort hallotta a szószékről ordítani: „Szeretném, ha Sydney utcáin 
keresztül tudnám kiáltozni az „örökkévalóságot”. 

- Mint égi üzenet, ez indított el engem – mondta. Krétát tettem a 
zsebembe, lehajoltam a járdára és írni kezdtem. Iskolázatlan voltam. 
Száz fontért nem tudtam volna megmondani, hogyan írják az 
„eternity”-t. Végül is néhány sikertelen próbálkozás után, szép 
kalligrafikus írással kerekedett ki a szó. Magam sem értettem ezt. 
Azóta sem értem... 

Huszonnégy alkalommal tartóztatták le a járda összepiszkolása 
miatt. De lassan a járókelők megszokták, kikerülték, sőt megszerették. 
Végül még a Városi Tanács is engedékeny lett. 

Testét a Sydney egyetemre hagyta. Ma többen hiszik, hogy az 
„örökkévalóság” kegyesen bánik vele. 

1977-ben a „Sydney tér” híres tervezője, öntött alumíniumból 
helyezte a szökőkút mellé a jól ismert „egyszavas istentiszteletet”. Az 
olimpiász alatt pedig kivilágítva díszítette a nagyméretű szó a büszke 
öbölhíd oldalát.  

Sőt, néhány másodpercre még a híres fellobbanó tűzijáték 
fényében is ott olvashatta a világ... 
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Dr. Töttösy Istvánné (Budapest): 
A MAGYAR OKTATÁS SZEMÜVEGÉN KERESZTÜL 

HELYÜNK EURÓPÁBAN ÉS A VILÁGBAN 
Örömmel és kíváncsisággal fűszerezett izgalommal jöttem a 

Magyar Kongresszusra.  
Örömmel, mert ez az alkalom számomra az oly divatos „kerek 

évfordulót” is jelenti, hiszen már tíz éve, hogy szabadon jöhetünk 
otthonról e „sziget-Magyarországra”. 

Kíváncsisággal érkeztem, vajon hány ismerőst köszönthetek, s 
izgalommal, megfelelek-e vendéglátóim elvárásának. Örömöm vál-
tozatlan, hiszen sok kedves ismerős arcot látok, s remélem, izgalmam 
volt csupán felesleges. De ezt majd kedves hallgatóim döntik el. 

Nem nyelvbotlás volt a „sziget-Magyarország” kifejezés. Úgy 
gondolom, hogy Önök szinte velünk élnek, éreznek, együtt 
gondolkodnak, politizálnak. – Magyarságunk megnyilvánulása 
természetesen függvénye vérmérsékletünknek épp úgy, mint átélt 
élményeinknek, tapasztalatinknak, életkorunknak.  

Miként Illyés Gyula fogalmazta: „...magyar az, aki bátran 
szembenéz a nép bajaival, a nemzet fejlődésének akadályaival, aki a 
szabadságot ma is minden téren meg akarja valósítani, aki a népnek 
műveltséget, egészséget, jólétet akar, s aki egy nyomorult éhező vagy 
jogfosztott láttán magát is sértve érzi magyar mivoltában”. Ebben 
egyek vagyunk. Ezért nyújtottunk mindig segítséget a rászorulóknak, 
amikor befogadtuk a menekülőket, amikor rejtegettük az üldözötteket – 
ha erre nem is igen emlékeznek –, amikor a kommunista diktatúrában 
talpra álltunk a szabadságért, amikor a fegyveres túlerővel szemben, az 
erkölcsi diadal mutatta meg és figyelmeztette az emberiséget, hogy mit 
jelent valójában a szovjet birodalom leigázottjaként élni. 

Sorsfordító időket élünk, s történelemtanárként, a sárospakati 
kollégium tudós tanárának, Comeniusnak, a történelemtanításra 
vonatkozó megállapítását igazabbnak és fontosabbnak érzem, mint 
valaha is lehetett, miszerint “a történelem gyönyörködteti az érzékeket, 
izgatja a képzeletet, ékesíti a műveltséget, gazdagítja a nyelvet, élesíti a 
dolgokról alkotott ítéletet”. 

Ezért tartom célszerűnek, hogy a XXI. század küszöbén – e  
vajudó világban – nézzük meg a magyar oktatás, a magyar törté-
nelemoktatás szemüvegén keresztül helyünket Európában és a 
Világban. 
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Ehhez természetesen először is tisztázni szükséges, hogy 
napjainkban mit jelent, illetve pontosan mit értünk magyar oktatás, 
magyar történelemoktatás alatt? 

Érdemes végiggondolni a lehetséges változatokat két szempont 
alapján: a) magyar oktatás, mint magyar nyelvű oktatás, magyar nyelvű 
magyarországi oktatás, magyar nyelvű kárpát-medencei oktatás, 
magyar nyelvű oktatás a „Világ”-ban; b) magyar történelemtanítás: a 
magyarság történetének tanítása, Magyarország történetének tanítása, 
az egyetemes történelembe ágyazva a magyarság történelmének 
tanítása. 

Egyenesen következnek ebből a további kérdések: a mit, a hogyan, 
a kiknek, a hol, a milyen nyelven? E széles választék azonban csalóka 
látszat, mert a mit-re a József Attila megközelítésben: „az igazat 
mondd, ne csak a valódit” lehet az egyetlen lehetséges válasz, a 
hogyan, a kik-nek¸a hol és a milyen nyelven kérdések pedig már a 
tantárgypedagógia szintjén jelennek meg, amelyek nem a kérdések 
lényegtelen, esetleg másod- vagy sokad-rangúságát fejezik ki, hanem a 
pedagógia tudományának tartományába kerülnek, ahol a helyük van. 

Úgy gondolom, a kérdések kérdése az igaz és a valódi viszonya, 
mert ennek megválaszolása a magyar történelem tanításának alapja, s 
ebben rejlik tantárgypedagógiai feladata is, s ebből következik az 
írástudók felelőssége. Van-e különbség az igaz és a valódi között? S ha 
van, mi az? Érdemesnek tartom a Magyar Nyelv Értelmező Szótárának 
idevonatkozó szócikkeit megvallatni: 

a)  „valódi: olyan dolog, jelenség, tárgy, anyag, amely az, aminek 
mondják, nem hamisítvány, nem utánzat, nem pótlékszerű, eredeti”. 
(MNYÉSZ VII./206),  

b) „igaz: a valóságot híven tükröző, a tények összefüggését meg 
nem hamisító állítás, közlés, ismeret, művészeti alkotás”. (MNYÉSZ 
III./457). 

Nos, a magyar történelem oktatásakor miként jelenik meg a valódi 
és az igaz viszonya? Ma, amikor a Európai Uniótól, a felkészüléstől, a 
felzárkózástól, a csatlakozástól hangos az ország, ennek a viszonynak 
sokkal nagyobb a súlya, mint első pillanatra tűnik. 

Vajon mit tudunk mi magunkról, a magunk európaiságáról? Hiszen 
ez a „jelenlegi európaiság képezi alapját a csatlakozásnak. Ehhez 
igazodik a felkészülés méreteiben, ez szabja a felzárkózás 
folyamatában a miben és mennyiben kérdését, ez az alapja a csatlakozás 
lehetőségének. 
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S vajon mi az európaiság? A tárgyilagos szaknyelv szerint: 
„európaiság: az Európában keletkezett műveltség nemes hagyományait 
tükröző magatartás, megnyilatkozás”. (MNYÉSZ II./489). 

Ebből a szemszögből tekintve végig a magyar oktatás, a magyar 
történelemoktatás kérdéseit, ugyancsak sok a tennivaló. 

Tisztában kell lennünk saját értékeinkkel, hogy másokét is el 
tudjuk fogadni, s a magunkét tudjuk elfogadtatni. 

Az 1990-ben bekövetkezett változás az oktatás vonatkozásában 
egyetlen tantárgy esetében sem hozott akkora változást, mint a 
történelemoktatás területén. Vagy legalább is kellett – kellett volna – 
hoznia. 

Talán érdemes egy mondat erejéig a változás “sebességét” az 
időszámítás jelölésének módjaival szemléltetni. 1948 után a 
hagyományos Kr. e. (Krisztus előtt) és Kr. u. (Krisztus után) jelölést 
felváltotta az amúgy nevetséges i.e. (időszámítás előtt) és i.u. 
(időszámítás után) kifejezés. 1990 után ezt természetesen meg-
szűntették. 

Ennek ellenére a tanári szabadságra hivatkozva még mindig 
vannak  tankönyvek,  amelyekben  az i.e.  és az i.u.  tartja  magát  a Kr. 
e., illetve a Kr. u. kifejezésekkel szemben. 

Vajon miért, vajon milyen ideológia húzódik meg e mögött? 
Miként lehetséges ez az eltérés? Csak e téren ilyen lassú a változás? 

Kérem, tekintsük át együtt az előbbiekben vázolt problémakört a 
magyar történelem vonatkozásában! 

A magyarság eredete – eredetünk – még mindig a finnugor alapon 
nyugszik, s megmozdíthatatlannak tűnik. A kettős honfoglalás 
hipotézisként egyes tankönyvekben fellelhető, mások alig említik, s 
forgalomban vannak olyan tankönyvek is, amelyek a Hunfalvy-Budenz 
páros történeti nyelvészetére alapozva kizárólagosan arról tájékoztatnak 
„...a magyar őstörténetben több a feltevés, mint a bizonyított tény”. 

Az uniós csatlakozáshoz ez vajmi kevéssé kell – mondhatják a 
pragmatikusan gondolkodók. Gondoljuk csak meg, miért tartotta 
fontosnak G. Orwell 1984 c. művében leszögezni: 

„Aki ellenőrzi a multat, az kézben tartja a jelent s a jövőt is”! 
Az európaiság nem zárja ki, hogy a magunkkal hozott, ezer-

esztendőn át megőrzött emlékeinket, értékeinket nem őrizhetjük tovább 
is. Ennek persze feltétele értékeink ismerete.  
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S ha mi magunk sem ismerjük, miként ismertethetjük meg a 
Világgal? 

Ezen a téren igen nagy segítséget adhatnak a Nyugaton élő magyar 
történészek. Feladatuk kettős: mind otthon, mind új országukban 
képviselniük kell a tudományos kutatások eredményeit, s el kell érniük, 
hogy a tantervek kidolgozásában éppen a magyarság érdekeire való 
tekintettel vehessenek részt. Elfogadhatatlan az a szemlélet, hogy „más 
ország fia”-ként ez nem tartozik rájuk. Annál is inkább nem helytálló 
ez a tény, mert működnek nemzetközi tankönyvegyeztető bizottságok, 
amelyekben  részvételükkel egyszerre két országot is képviselhetnek. 

Vajon milyen múlttal is kell csatlakoznunk? 
Tudják-e az európaiak, hogy miként voltunk európaiak, amikor 

magunkkal hozott szokásaink alapján – szemben az európai 
joggyakorlattal – nálunk a hűbéri társadalomban is rendelkezett 
ingóságaival a jobbágy? 

Tudják-e vajon, hogy a kereszténység felvételével nem írni 
tanultunk meg, hanem írásmódot váltottunk csupán, de magunk 
számára megőriztük máig eredeti, ősi írásunkat, a rovásírást? S tudjuk-
e, tudják-e, hogy ezzel az írásmóddal nyelvünk valamennyi hangja 
megörökíthető? 

Tudják-e, hogy honfoglalás utáni – nemes egyszerűséggel csak 
„kalandozásoknak” minősített fegyveres harcaink mögött a Nagy 
Károly által zsákmányolt avar örökség jogos visszaszerzése a 
főmotívum?  

Tudjuk-e, tudják-e, hogy a Dunántúlon frank őrgrófságot szervező 
Nagy Károly anyja avar kagán leánya volt, miként Taksony fejedelem 
is avar(=chun) előkelő leányát vette nőül? 

Tudjuk-e, s tudatjuk-e, hogy múltunk ismerete és megismertetése 
is európaiságunk része? 

Tudjuk-e, hogy a Vérszerződés a nemzettéválás tekintetében azért 
is döntő jelentőségű, mert az „alattvaló” nem alávetett, mert a választott 
vezetőnek nemcsak jogai, hanem számonkérhető kötelességei is 
vannak, hogy a rossz vezető „visszahívható”, s ebben is 
támaszkodhatunk ily módon hagyományainkra? 

Tudják-e az európaiak, hogy történeti elkotmányunk, az 
Aranybulla, gyakorlatilag kizárta a zsarnoki uralkodást, hiszen az 
uralkodót rá lehetett kényszeríteni a törvények betartására? S ez 
valójában átemelés az uralkodói feladatkörbe és kötelességbe a 
Vérszerződés pontjaiból? 
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Orwellt idézve a kézben tartott múlttal másként látjuk a 
„demokrácia tanulását”... Gondoljuk csak meg, nemzeti hagyo-
mányainkban tehát a kor szintjén nem ismeretlen a zsarnokság 
megakadályozásának e formája. Ez törvényes keret! 

Tudják-e, hogy éppen ezért nem nemzetünk volt rebellis, amikor 
fegyverrel akarta kikényszeríteni a törvények betartását, hanem az 
idegen királyok voltak esküszegők? 

Tudják-e, hogy miként védte Magyarország a keresztény Európát a 
tartájárás idején? 

Tudják-e, hogy a déli harangszó a törökkel hősiesen küzdő, a 
keresztény Európát védő magyarság emlékét hirdeti, hogy európaiak 
voltunk, amikor Európa nem nyújtott segítséget az oszmán hatalom 
terjeszkedésének megállításakor, s nem átallota néhány kalmár 
szellemű európai jó pénzért hátunkba szállítani a keresztény világ 
ellenségeit, szövetséget kötni velük?  

Tudják-e, hogy a tatár, a török elől menekülők otthonra leltek a 
Kárpát-medencében, otthonra, ahol megtarthatták magukkal hozott 
nyelvüket, vallásukat, szokásaikat, hogy így leltek új hazára a vallásuk 
miatt elűzött habánok a Rákóczi birtokon pl.? 

Mi magunk vajon tudjuk-e mindezt a maga összefüggéseiben látni 
és láttatni nem a valódit, hanem az igazat? 

Vajon tudjuk-e, hogy hányszor maradtunk magunkra jogos 
szabadság küzdelmeink idején? 

S vajon tudja-e a világ, hogy hányszor hagyott magunkra 
élethalálharcunk vívása közben, amikor küzdelmeinkkel őket is 
védelmeztük? 

Tudja-e a világ, hogy a tatárjárás dúlta ország űzött királyát, IV. 
Bélát  a  keresztény  szomszéd,  az  európai  rendhez  igazodott II. 
(Harcias)Frigyes osztrák és stájer herceg meghívta, majd elfogta, s 
váltságdíjjal, földterület elvétellel sarcolta, hogy tovább  utazhasson, 
mehessen, hogy a romokból új országot teremtsen? 

Vajon számontartjuk-e kellő súllyal, hogy az Árpád-házi  
királylányok mit adtak az európai királyi udvaroknak, vajon mi magunk 
tisztában vagyunk-e kellő mértékben, hogy miért választottak az 
európai uralkodók gyermekeiknek szívesen az Árpád-házi királyok 
családjából feleséget, illetve miért engedték szívesen leányaikat magyar 
földre? 
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Vajon tudja-e az európai, hogy (négy esztendővel a hugenották 
lemészárlása előtt) Európában vallásbékét először a Kárpát-medence 
népe hírdetett, amikor az erdélyi fejedelemség 1568-ban a Tordai-
országgyűlésen biztosította a szabad vallásgyakorlatot?! 

Ismerjük-e a hozzánk közelebb eső korok eseményeit? 
Mennyire ismerjük és mennyire tudjuk megismertetni a világgal az 

1848-as forradalom és szabadságharc mögött megbúvó idegen érdekek 
érvényesülését az ellenünk fordított nemzetiségi politikával? 

Mennyire ismerjük és merjük ismertetni, hogy a XIX. századi 
magyar „politikai nemzet” fogalmat, amely – a szó nemes értelmében – 
szabadelvű politikusaink által nyerve megfogalmazást, miként 
biztosította a magyar állampolgárságú, nem magyar anyanyelvűeknek a 
polgári szabadságjogokat? 

Vajon ismerjük-e és tudjuk-e az európaiaknak elmondani, hogy 
Európában először mi alkottunk kisebbségi törvényt 1849-ben, és 
másodszorra 1868-ban.  

Vajon készítettünk-e összehasonlító tanulmányt az 1868-as 
nemzetiségi törvényben, az elferdített, hamisan beállított Lex-Apponyi-
ban biztosított kisebbségi jogokról, s a most, a XX. század utolsó 
évében a környező országokban a magyar nemzetrészeinkre vonatkozó 
törvényekbe foglalt jogokról? 

Vajon mikor tudja meg az európai, hogy a ránk kényszerített 
barbár békéikkel (1920-ban és 1947-ben) Európa legnagyobb 
kisebbségét teremtették meg, és szolgáltatták ki az asszimilációnak, a 
pauperizációnak, illetve a fizikai megsemmisítésnek? 

Vajon számon tartja-e az európai, hogy ez a kisebbség soha nem 
fegyverrel akart érvényt szerezni magyarkénti létezésének jogához, 
hanem a tárgyalóasztal mellett?! Memorandumot szerkesztett, amikor a 
dél-tiroli osztrák robbantott, sérelmeit panaszolta, amikor katalánok és 
baszkok ejtettek túszokat, s jogi úton kéri vissza újra meg újra elvett 
egyetemét, szekularizált oktatási intézményeit.  

Vajon tudja-e az európai, hogy míg a kb. 600.000 finnországi svéd 
állampolgárnak két állami felsőoktatási intézménye van, a finn 
hadseregben külön svéd vezényleti nyelvű egységek működnek, addig 
Európa legnagyobb kisebbsége 80 éve jogi eszközökkel küzd az 
erőszakos asszimiláció ellen, amely nyelvétől, kultúrájától, tehát 
európaiságától kívánja megfosztani.  

Vajon mennyire ismerjük, s tudjuk és tájékoztatjuk is Európát, a 
Világot arról, hogy a II. világháború poklában kik és hányan leltek 
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menedéket nálunk, hogy működött itt lengyel menekülttábor, 
megpihenhetett a németektől szökött francia hadifogoly, mielőtt tovább 
indult Jugoszlávia felé, hogy gr. Teleki Pál az életével fizetett a magyar 
érdekeket védelmezve? Mikor és hol tudtuk megkérdezni, hova lett a 
béketárgyalásokra ígért szék Teleki Pálnak?  

Tudjuk-e, hogy az a Szlovákia, amelynek zsidó törvényei 
kegyetlenebbek voltak még a mintául szolgáló nürnbergi törvényeknél 
is, a győztesek mellett ülve érte el a felvidéki magyarság jelentős 
részének Csehországba történő deportálását, illetve elűzését, 
kitelepítését?  

Tudjuk-e, s tudja-e Európa és a Világ, hogy milyen sorsra juttatták 
a kommunizmus szálláscsinálói a Kárpátalja-i, Erdély-i, Vajdaság-i 
nemzetrészeinket? 

Tudja-e az európai, hogy miként morzsolódik Burgenland 
magyarsága? 

Tudja-e az európai, hogy mit jelent itt, a Kárpát-medencében 
önmagunk nemzetrészeivel lenni határosnak? 

Tudná-e a világ, hogy mit jelentett a szovjet megszállás, a 
kommunista diktatúra, ha nem áll talpra 1956-ban Magyarország? 

Tudja-e az európai, hogy mit jelent menekülő magyarnak lenni 
1945 után? 

Tudja-e az európai, mit jelentett magyarnak megmaradni itthon? 
Megtanulta-e az európai a holocaust mellé tenni Recsket, 

Kistarcsát, a gulágokon elpusztultakat? 
* 

Ismeri-e már a világ Anna Frank megrendítő naplója mellett a 
hajdani újságíró, Vöröskereszt főtitkár, Gábor Áron naplóját a szovjet 
fogolytáborokról, a tajgába száműzöttek életéről, a szovjetek 
„munkareggeli”-re szóló meghívásairól, amelyek 1945-től – szerencsés 
esetben! – eltartottak 1960-ig is? 

Tudja-e az európai, tudja-e a világ, hogy mindezek után a bűnök 
bevallása, számbavétele nélkül bocsátottunk meg a bűnök 
elkövetőinek? 

Tudjuk-e, s tudatosítjuk-e, hogy a megbocsátás és a nem felejtés 
nem azonos kategória, de megfér egymás mellett? 

Tudják-e, s mi tudjuk-e magunkról, hogy megmaradtunk 
magyarnak és igaz kereszténynek, mert megbocsátottunk?  
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Tudjuk-e helyünket Európában, a Világban? Tudja-e Európa és a 
Világ helyünket? 

Megannyi kérdőjele a magyar oktatásnak, a magyar törté-
nelemoktatásnak! Ezen a szemüvegen keresztül az Európai Unióba 
történő belé-pésünkhöz a felkészülés jelentheti egyben értékeink 
számbavételét. 

Gondoljunk csak tudósainkra, művészeinkre, akiknek felfe-
dezéseit, találmányait, alkotásait idegen közvetítéssel ismerhetjük meg! 

Gondoljunk – hogy saját berkeinkben maradjunk – történé-
szeinkre, akik amerikai, európai egyetemeken kaptak katedrát, s otthon 
nevük sem került említésre. Gondoljunk azokra az otthon maradottakra, 
akik el nem ismerve a hatalom részéről, megfosztva a nyilvánosságtól 
sem hagyták abba a megkezdett munkát! 

Ezen a szemüvegen keresztül az Európai Unióba történő be-
lépésünkhöz szükséges felzárkózás jelentheti értékeinknek rendezését, 
a kommunista diktatúra alatti mellékvágányról visszavezetni az oktatást 
az Eötvös-i, a Klebelsberg-i, a Hóman Bálint-i mezsgyére, hiszen ma 
már tudjuk, hogy az a mezsgye volt a helyes út. 

Ezen a szemüvegen keresztül az Európai Unióhoz történő 
csatlakozás nem jelentheti régi értékeink felcserélését másra, tőlünk 
idegenre, nem jelentheti azok feladását. 

Ennek tudatosítása nélkül aligha készülhetünk, aligha zár-
kózhatunk fel és aligha csatlakozhatunk oda, ahova soha nem szűntünk 
meg tartozni, csak félévszázadra kizártak belőle. 

„Az igazat mondd, ne csak a valódit! – írta József Attila a 
Budapestre látogató Thomas Mann üdvözlésére. Nekünk most ez a 
dolgunk! Az igazat mondani, nemcsak a valódit; az összefüggéseket 
feltárni, megláttatni. 

* 
Ez a dolgunk otthon, s ez a dolguk továbbra is Önöknek itt, ahova 

sorsüldözöttként érkezve, magyarként megmaradva lettek a befogadó 
országnak jó polgárai.  

Nekünk most az a dolgunk, hogy az igazat lássa felnövekvő 
nemzedékünk az iskolában. Önöknek az a dolguk, hogy segítsenek 
nekünk, akik európaiként élve, tűrve, vállalva a kárpát-medencei 
kiválasztottságot: a keresztény értékeken nyugvó európaiság 
megőrzését,most Európába ne bebocsáttatásunkat kérjük, hanem régi 
helyünk jogos elfoglalását, hiszen “A következő évezredet nem lehet 
hazugságra építeni”! 
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X. 
ANGOL NYELVEN LEKÖZÖLT 

ELŐADÁSOK, CIKKEK 
 
Dr. Steven B. Várdy ( Pittsburgh, PA): 

THE CASE OF COUNT ALBERT WASS DE CZEGE 
 
Dr. Julius Nádas 
President, Hungarian Association 
1425 Grace Avenue 
Cleveland, OH 44107 
 

Dear Dr. Nádas: 
This letter is in reference to the nasty political campaign that has  

been initiated recently in Transylvania against the memory of Count 
Albert Wass de Czege (1908-1998), a noted Hungarian novelist and 
poet, who is known to the literary world simply as Albert Wass. 

As you well know, Albert Wass is one of the best known 
Transylvanian Hungarian authors of the twentieth century, in the same 
general category as Áron Tamási (1897-1966) and József Nyírő (1889-
1953). Although he had spent well over half of his life in emigration, 
Wass never broke his emotional ties with his immediate homeland, and 
he continued to write about Transylvania and its people with deep 
feeling and much affection. 

In wake of World War II, while already abroad with his family, 
Albert Wass and his father, Count Endre Wass (1886-1975), became 
subject to a vengeful and relentless persecution campaign – including a 
sham political trial – that swept through Romania in those days, and to 
which many innocent Hungarians had fallen victim. 

Being already in Germany at that time, this vindictive trial had no 
practical implications for Albert Wass, who soon emigrated to the 
United States and took up a teaching post at the University of Florida. 
While teaching, he continued to write and be active in spreading 
Hungarian culture, and in speaking up for the Hungarian minorities in 
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Transylvania. His writings and activities soon aroused the ire of the 
oppressive Ceausescu regime, which initiated a slander campaign 
against him by enlisting one of his misinformed colleagues at the 
University of Florida. As a result, in 1979 Albert Wass was forced to 
appear before the U.S. Department of Justice, where he was 
scrutinized. After the hearing, the case against him was dropped for 
lack of credible evidence. This happened precisely at the time when 
Gen. Ion Mihai Pacepa, the former head of the Romanian Secret Police 
(DIE) and the author of the revealing work Red Horizons (1987) 
defected to the United States (1978) and detailed the Ceausescu 
regime’s widespread efforts to undermine the position of its critics in 
the Western World through the use of forged documents. There is no 
doubt that, in addition to the aforementioned sham trial, the case 
against Albert Wass was also based on such forged documents. 

One should also keep in mind that large majority of the Romanian 
political trials after World War II were directed against the Hungarian 
population of Northern Transylvania, even though through much of the 
war (right up to Romania’s switch on August 23, 1944) General Ion 
Antonescu’s Romania was a more faithful and devoted ally of Germany 
than Hungary. The anti-Hungarian edge of these sham trials is amply 
demonstrated by relevant statistics that had been collected by the Teleki 
Institute and published by the University of Szeged in 1994. Thus, in 
all of Romania outside of Northern Transylvania – which had briefly 
returned to Hungary during the war – there were 21 condemnations 
with 42 death sentences, but most of the latter were commuted to life 
by King Michael. This compares with 481 condemnations and 100 
death sentences in Northern Transylvania, even though this  section of 
the province held less than one-sixth of the country’s population.  

In other words, taking into consideration the population differences 
between these two segments of Romania, the ratio of condemnations 
and death sentences between them was about 14:1. Nearly 80% (372) 
of the condemned were Hungarians, most of whom were convicted 
simply for being Hungarians. Among them were Counts Endre and 
Albert Wass, whose ancestors had lived in the province and contributed 
to its welfare for nearly a millennium. 

Following Albert Wass’s death in 1998, his remains were repat-
riated to Transylvania and his novels were again published widely both 
in Hungary and in Romania. The reappearance of his writings, after 
many decades of official disregard, suddenly made Wass into a popular 
author throughout Central Europe. His new popularity ultimately led to 
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the naming of a Hungarian school after him in the town of Bögöz in 
Hargita County, Transylvania (June 12, 2000). 

Even before the celebrations had begun, the campaign against 
Albert Wass was in full swing. It was paralleled by a crusade against 
everyone who had had a hand in putting his name on a Hungarian 
Transylvanian school. The foremost among these targets of political 
wrath was and is Tibor Beder, the school commissioner for the County 
of Hargita. At the moment Beder is under a concerted legal assault that 
tries to push him out of public life. 

Having been an observer of the Transylvanian Hungarian scene for 
a good number of years, and being fully aware of the residue of 
national antagonism that had characterized that region for many 
decades in the past (which has been further aggravated and intensified 
by the actions of the Ceausescu regime), I have no doubts whatsoever 
that this crusade against Albert Wass and his supporters in 
Transylvania has no merit. This concentrated attack was and is part of a 
misdirected political campaign that can only worsen the relationship 
between the region’s two nationalities and make it even more unlikely 
that Romania would qualify for membership in the European Union. 

The Wass de Czege family is one of the oldest Hungarian noble 
families of Transylvania, whose roots reach back to the 11th century. 
They became members of Hungary’s titled aristocracy in 1744 when 
Empress Maria Theresa raised them to the rank of count. Their 
contributions to Transylvania’s society and culture are significant and 
varied. It should perhaps be recalled here that Count Daniel Wass 
(1744-1811) and his son of the same name (1777-1844) had a 
significant role in Romanian national revival in Transylvania. Without 
their moral and financial support the so-called „Transylvanian Triad” – 
consisting of Samuil Micu-Klein (1745-1806), Gheorge Sincai (1754-
1816), and Petru Maior (1761-1821) – could not have been as 
successful as they turned out to be. In point of fact – as pointed out by 
R. W. Seton-Watson in his A History of the Roumanians (1934) – 
„Sincai owed the possibility of pursuing his studies to the generosity of 
Count Vas [Wass], to whose sons he acted as tutor and in whose house 
he eventually died in 1816.” (p. 272). Sincai spent a total of fourteen 
years (1797-1803 and 1808-1816) with the Wass family. It was in the 
Wass family chateau where he composed his The Chronicle of the 
Romanians and Other Peoples [Hronicul romanilor si a mai multor 
neamuri]. In this work he freely admitted of having relied upon the 
Wass family archives, and also that “without the help of this family I 
could never have this chronicle.” It was likewise with the Wass 
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family’s support that Sincai published his Elementa linguae daco-
romanae sive valachicae (1805), originally prepared and published in 
cooperation with Samuil Micu-Klein in 1780. 

Given the above, one would think that the Romanians of Tran-
sylvania would want to do something positive and meaningful for the 
Wass family. As it stands, however, the opposite is true. Apparently, 
many more are the number of those who – based on a politically-
inspired trial and on documents forged by the Ceausescu regime – 
would even remove the name of Count Albert Wass from a simple 
village school, while at the same time trying to persecute those who 
have made this possible. And all this in spite of the fact that Albert 
Wass wrote with sympathy and affection about the Romanians of 
Transylvania who have cohabited that province with the Hungarians for 
many centuries – as he did for example in his novel “The Witch of 
Funtinel” [A funtineli boszorkány]. 

I am fully convinced that this is not the correct “path to Europe,” 
and I also believe that there are many decent and culturally 
sophisticated Romanians who tend to agree with me. One of the highly 
touted an much applauded slogans at the recently completed: ”Mother 
Tongue Conference” [Anyanyelvi Konferencia] in Marosvásárhely / 
Tirgu Mures was „Együtt Európába”  [Together to Europe]. But can 
this joint march to Europe ever be realized if there are still those in 
Romania who remain to be attached to the visibly non-European ways 
of the oppressive regimes of the past several decades? I doubt it very 
much. At the same time I hope that sanity will prevail over crude 
emotionalism, and that Count Albert Wass and his supporters willl be 
permitted to become accepted players on the Transylvanian cultural 
scene. 

I  do  hope  that  the  educated  Hungarian  public – including you 
Mr. President – will make every effort to publicize the case of Count 
Albert Wass and the difficult position of his supporters in Transylvania; 
partially by making the content of my letter available both to the 
Hungarian Congress in Cleveland, as well as to the local electronic and 
written media. 

Sincerely, 
Dr. Steven B. Várdy 
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Dr. Tápay Miklós (Cincinnati, Ohio): 

WAS STALIN PLANNING TO ATTACK FIRST? 
As to the start of the war between Germany and the Soviet Union 

(S.U.), let me quote from the text-book of Krieger-Neil-Reynold: 
“World History. Perspectives on the Past.” 5th edition (1996), currently 
used in our high schools: 

“Early on Sunday morning, June 22, 1941 as the Soviet people 
slept, the roar of tanks and planes announced the beginning of the 
German blitzkrieg. In the first few hours of attack, Luftwaffe bombs 
destroyed 1.000 Soviet planes on the ground. Taken by surprise, the 
lines of the Red Army were smashed in a dozen places. “Let us just see 
how surprised they must have been and review briefly the major events 
right before WW II. 

When the Munich Pact was signed on September 29, 1938 Stalin 
felt that the S.U. became exposed to possible future German aggression 
because, in his judgement, Czechoslovakia was just the beginning. In 
order to avoid this, he seriously considered an alliance with Hitler, a 
dramatic turn around of Soviet foreign policy. Hitler also knew that in 
order for him to attack Poland an alliance with the S.U. would become 
a matter of urgency. A feverish and partly diplomatic activity followed 
in which Hitler accepted Stalin’s terms without qualifications and 
invited the S.U. to join Germany in partitioning Europe. On August 18, 
1939, Ribbentrop (the German foreign minister) flew to Moscow 
where, in a 3 hour session, in perfect harmony, they completed the 
Non-Aggression Pact and carved up Middle and Eastern Europe. In the 
Pact’s secret protocol, Stalin received a large part of Eastern Poland, 
got a free hand in making “territorial and political modifications” in 
Latvia and Estonia (but not in Lithuania) and asserted “the S.U.’s 
interest in Bessarabia” (the Eastern part of Rumania). Stalin’s gifts to 
Hitler were the German and Austrian communists, held in Soviet 
camps, who were now deported to Germany into the hands of Gestapo. 
Within 2 weeks, on September 1, 1939, Germany attacked Poland and 
WW II started. Seventeen days later, Soviet troops invaded Poland. The 
Soviet-German communique claimed that the joint action was done “to 
restore peace and order in Poland... and to give help to the Polish 
people.” In short, Poland had been occupied for Poland’s sake!... 

On Ribbentrop’s 2nd mission to Moscow, at the end of Steptember, 
Stalin asked for Lithuania, which, according to the original Pact, was 
left in Germany’s sphere of influence, and the Polish oil field around 
Borislav and Drogobycz. In return Stalin promised to sell this oil to 
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Germany. Hitler accepted these new Soviet demands grudgingly since 
he was afraid that Stalin might desert him and join the Anglo-French 
alliance. 

On October 18, 1939 the secret meeting of the century took place 
in Lvov (Lemberg) – in Soviet occupied Polish zone, between Hitler 
and Stalin. This is confirmed by 3 sources: 1) by a Polish railroad 
worker who was on duty that day;  2) by a report of the FBI – declas-
sified in 79 and  3) by Stalin’s appointment book. 

Accordingly he was absent from the Kremlin on that day and on 
the 19th until 8:25 p.m. when he received 5 of his top military men, then 
Molotov for 1-½ hours then again Zhukov, the chief of staff and 
Kaganovics who was the 3rd man in the Soviet hierarchy. There was no 
official communique but, according to the FBI, on October 28, 1939 
Stalin reported the details of this meeting to the Polit Bureau. In 1939 
Stalin had begun putting pressure on Finland – even before concluding 
his pact with Hitler. He demanded, among other things, the area of 
Karelia, just west of Leningrad, which the Finns refused to give up. On 
November 29, 1939 Stalin sprang a surprise on Hitler: he attached 
Finland, claiming that the Finnish artillery fired first on Soviet 
positions. The Finns tried in vain to prove that the artillery fire came 
from the Soviet side and that the losses were caused by their own fire. 
(This was as blatant a lie as when Germany claimed that its attack on 
Poland was a response to Polish attack.) As unbelievable as it is, the 
League of Nations (the forerunner of the U.N.) accepted the Soviet 
claim and expelled Finland “for its aggression against the S.U.” 
Marshal Konyev noted in his memoirs that when this war began, Stalin 
made the following statement in the presence of Admiral Isakov and 
Voroshilov: “We shall have to resettle the Finns... The population of 
Finland is smaller than that of Leningrad, they can be resettled.” In this 
war little Finland had stood its ground admirably and caused incredible 
losses to the Red Army, but with its meager resources, finally had to 
make peace and cede the territory demanded by the Soviets. This war 
proved the incompetence of the Soviet high command, much to  
Hitler’s relief. Stalin fired Voroshilov as People’s Commissar of 
Defense and appointed Timoshenko in his place. 

In 1940, when Hitler attacked and defeated one country after 
another in Western Europe, Stalin unfailingly congratulated him on the 
Wermacht’s “brilliant success.” But with each congratulation he always 
called in a bill. He occupied the Baltic states one after the other, then 
demanded Bessarabia and northern Bukovina from Rumania. Hitler, to 
avoid war on Rumanian soil, put pressure on Rumania to give up the 
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disputed territories. With these new territorial acquisitions Stalin 
grabbed more than had been agreed upon before. Of course, in the 
newly occupied territories, the NKVD ruthlessly started to deport to the 
Gulag the “class enemies” and “class aliens,” the bourgeoisie, intel-
lectuals and the kulaks, the well off farmers. Meanwhile, Hitler and 
Stalin continued to reassure each other of their friendship. 

Hitler put his signature to the Barbarossa Plan (the code name for 
the invasion of the S.U.) in December 1940, and, because of this, the 
generally accepted version was and still is that Hitler decided to attack 
his “unsuspecting” ally. 

Unsuspecting? 
During the first half of 1941, Stalin received one reliable intelli-

gence information after the other about the coming German attack. As 
early as March 1941, his intelligence service had supplied him with the 
full details of Barbarossa Plan! In May 1941 Churchill himself warned 
him of an attack coming in that month. Richard Sorge, a clandestine 
member of the German Communist Party, who operated in Japan, 
masquerading as a “Nazi journalist,” even supplied Moscow with the 
exact date of the German invasion!  We know that Stalin was anything 
but naive or gullible. He trusted on one, and to believe that in his 
crucial historical time he would put his trust in Hitler, who had broken 
his words so often – no , this is not only illogical but impossible. 

To understand the events that followed, one has to discard the 
hitherto generally accepted version about Stalin, the trustful one who 
has been stabbed in the back by Hitler. What then did happen? Was he 
planning to attack Hitler? on the basis of what we now know and did 
not know until recently, the answer is Yes! One would arrive to this 
startling conclusion on the basis of the following facts: 

The 1939 Field Regulations of the Red Army stated that “the Red 
Army will be the most attack-oriented of all armies known.” Accord-
ingly, they started training air-borne troops in unprecedented numbers: 
by 1941 they had 1 million parachutists! – Immediately after the con-
clusion of the Non-Aggression Pact, arms production was stepped up 
with feverish haste. More and more troops were deployed on the 
frontier with Germany and the air field were located as close as 
possible to the western border. Stalin unmistakably followed the rules 
of a surprise attack! He stationed an extremely powerful striking force 
on the Rumanian border, thus threatening the Rumanian oil fields, the 
lifeblood of the German war machine. (This was actually the main 
reason for the Barbarossa Plan.) 
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In February, 1941 he relocated his command posts in accordance 
with an attack plan. In the spring of 1941,  he sped up the construction 
of an air-raid shelter in the Kremlin. On May 5, 1941 at a graduation 
banquet for officers at the Red Army Academy he said openly: “There 
will be war and the enemy will be Germany.” In that speech he also 
stated: “Now that we are strong, we must go over from the defensive to 
the offensive.” 

Stalin’s remark that “there will be war” etc. was omitted from the 
published text. The official report about this speech emphasized that 
“we did not expect to be attacked by Germany”. 

In the spring of 1941 military training was sped up and the country 
was put on a war footing. Also in May, 1941 a project for the establish-
ment of a Supreme Headquarters was submitted to Stalin. 

In the Historical Archive and Military Memorial Center of the 
General Staff, Volkogonov, a lieutenant general and eminent Russian 
historian, who was the first person to be permitted to work in all the 
secret archives, found an astonishing document. It is addressed to 
Stalin, dated May 15, 1941 and was drawn up by Zhukov, the chief of 
the General Staff. The title of the document is: “Reflections on a Plan 
for the Strategic Deployment of the Armed Forces of the S.U. in the 
event of War with Germany and her Allies.” It discusses on 15 pages 
plans for a surprise attack on Germany and is furnished with detailed 
maps and diagrams. The main offensive was in the direction of Crakow 
and Katovice with the objective to cut off Germany from its southern 
allies – Hungary , Rumania with its oil-free fields and Italy. It was 
signed by Major General Vasilievsky, Deputy Chief of the General 
Staff. It is significant that, according to Stalin’s official engagement 
book, the 3 top military men: Zhukov, Vasilievsky and Timoshenko 
were in and out of Stalin’s office on May 12, 19 and 24. And moreover, 
on the date of this document, the units received a directive from the 
Main Political Administration of the Army which discussed the issue of 
just and unjust war. It clearly stated that “any war waged by the S.U. 
will be a just one.” 

Hitler knew that Stalin was planning an offensive and decided to 
make the first move. According to historian Edvard Radzinsky “In fact, 
he had no alternative.” He counted on the incompetence of the officer 
corps of the Red Army, on the advantage of surprise and on the success 
of another blitzkrieg. He also knew that Stalin discounted the possi-
bility of a German attack. Stalin truly did not believe that Hitler would 
make such a mad move. When members of the German embassy were 
departing home en masse – he thought that this was their normal 
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vacation period. He speculated that summer would soon be ending and 
the German army was not dressed for winter. When, on June 18, Soviet 
agents in Germany reported the appointment of future heads for the 
Russian territories that would be occupied, his response was: “You can 
tell your sources to go to hell!.” – When his Commissar for Defense 
Timoshenko, in a conference, predicted imminent war with Germany – 
he  dismissed Germany’s preparations as simply “trying to provoke 
him.” To alleviate Hitler’s fear and deceive him, he ordered some 
divisions to be pulled back then moved up again. His high command 
dared not contradict him. However, reports of the German troop 
movements kept coming in. On June 21, he was even informed that, 
according to a German deserter, a sergeant major, war would begin at 
dawn the next day! Although he still considered it just another 
provocation, that evening he issued a cautious order: “In the course of 
June 22-23 a German attack in front-line areas is possible. Our 
troops... must be completely ready for action, so that they can withstand 
a sudden assault by the Germans and their allies... The air force must be 
on permanent alert.” Through Admiral Kuznetsov the navy was also 
ordered to be ready for battle. 

This much for the „unsuspecting” Stalin... 
In conclusion: the story of a trustful and unsuspecting Stalin who  

was taken by surprise and stabbed in the back by Hitler is not in con-
formity with historical facts – as we know it today. And unfortunately 
our history textbooks still teach a biased view to our students. 

The starting date of this war has an interesting side story: 
In Samarkand, Uzbekistan, a scientific expedition was at work. 

Mikhail Gerasimov, an expert in reconstructing human faces to fit 
skulls, suggested opening the tomb of Tamerlane, the great conqueror 
who lay in the Guri Emir Mausoleum. Stalin, who even in these fateful 
times, had a hand in everything, agreed, ignoring the belief of the local 
people that “the war God’s sleep must not be disturbed!.” If it was, 
Tamerlane would return on the 3rd day and bring war and disaster. On 
June 19, 1941, according to Stalin’s instruction the work began. An old 
man who worked in the mausoleum begged them not to open the coffin 
of Tamerlane. They laughed at him. And on June 22, 1941 – 3 days 
after opening the coffin the horrible war began... 
References: 
Edvard Radzinsky: Stalin, 1996 by Doubleday. 
Roy Medvedev: Let History Judge. The Origins and Consequences of Stalinism. 1989 by 
Columbia University Press. 
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Dr. Imre László (Debrecen): 

WHAT IS IT THAT UNITES HUNGARIANS? 

It seems to be common knowledge that Hungarians (magyars) have 
been living in the Carpathian-Basin in central Europe for over 1100 
years. We tend to speak less about the fact that certain groups of 
Hungarians have always lived outside the Carpathian-Basin. Some of 
the ancient Hungarians who lived in the Volga region are believed to 
have been swept away by the Tartars, leaving only pocket of Hungar-
ians who later melted into other nations somewhere in the region of 
today’s Baskhiria. The Csángos (Hungarian-speaking natives of Mol-
davia) also migrated to Transcarpathian territories. Over the last 300-
400 years, hundreds of thousands of Hungarians have scattered over 
different corners of the world. Many of them came to the United States 
of America, most in one block, to Cleveland, of all places. 

What is it that unites Hungarians living thousands of kilometers 
apart from each other? Obviously, it is not the fact that they all are the 
citizens of one and the same country. Nor is it the same language, as 
some emigrants, who do not speak Hungarian also have every right to 
call themselves Hungarians. In some cases they are even more genuine 
Hungarians, prepared to make more sacrifices for their Hungarian 
heritage and their sense of being Hungarian than some Hungarians 
living in the old country.  

Likewise, it is not difficult to see, that the mother tongue cannot be 
an absolute criterion for this uniting force: it is well known, that Ferenc 
Liszt, the giant of 19th  century European Romantic music, always 
considered himself Hungarian, spending fortunes on Hungarian causes, 
establishing a Musical Academy in Pest, where he lived and worked for 
years without speaking any Hungarian. Count István Széchenyi, known 
as „the greatest Hungarian’, was also German-speaking. Thousands of 
German-speaking natives of Hungary gave their lives in the Hungarian 
war of independence, several of the Arad martyrs among them. All 
these people proved themselves to be Hungarians not in words but in 
the field of actions. (They did not know or speak Hungarian.)   

The question remains: what is it then that unites all Hungarians, 
who live in different countries of five continents; Hungarians who get 
together on a regular basis, who organize programs in church and 
secular circles, Hungarians, who take pride in the old country’s 
achievements, mourn its losses, Hungarians, willing and able to help 
and further the causes of all Hungarians both in words and deeds.                         
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I think the answer to our question is: the uniting force must be the 
common sense of being Hungarian, Hungarian solidarity, of which the 
national holidays are part and parcel. One of these holidays is the 20th  
(twentieth!) of August, the day commemorating King Saint Stephen, 
founder of the Hungarian state. March the 15th  (fifteenth!) might bring 
up more vivid pictures in us but the 20th  (twentieth!) of August is 
doubtless the more universal holiday. This is why now, when we are 
commemorating the first millennium of the foundation of the Hungar-
ian state, we have every right to believe that millions of Hungarians in 
Sub-Carpathia and Australia, Debrecen and Paris, the USA and Tran-
sylvania, Budapest and Puerto Rico have the same thing in mind. It is 
not the details they’ll be thinking of, not the date when our king Saint 
Stephen was canonized by pope Gregory the VIIth (which was August 
the twentieth in 1083), or that we have been commemorating this day 
since 1860, but rather, something more important: the fact that a 
thousand years have passed since 896 and 97, the 200,000 (two 
hundred-thousand)-strong mounted nation (believed to be of Asian 
appearance and Mongoloid type) descended in the basin of the rivers 
Duna (Danube) and Tisza and was capable of creating a nation and a 
communal life as an organic part of Christian Europe. They were able 
to create values and carve out a future for themselves. 

We often ponder over what King Stephen may have had in mind a 
thousand years ago. His political genius defies doubt since he saved the 
Hungarian nation from the lot of many other nomadic nations (like the 
Avars, the Pechenegs, the Cumanians, and the Jazygaians) that dis-
appeared without an independent existence and a language. In other 
words, if he (King Stephen) had not made the decisions he made and 
had nost secured the means to implement his decisions, there would 
have been no Hungarian Olympic champions, nor would we be able to 
stand here united in his spirit. In accordance with his will and vision 
and life’s sacred law, life has been born and reborn, ever newer values, 
town and industries, poems and sports facilities have been created 
since. 

True, the 10th (tenth) century saw the destruction and ransacking of 
many European town by the marauding Hungarians (something that has 
been widely publicized by some historians in the neighboring countries 
as recently as the 20th century as proof of our barbaric nature.) In fact, 
we Hungarians have no more reason to feel ashamed for our past than 
did – a few hundred years earlier – the Germanic peoples who 
destroyed the Roman Empire and culture, or for that matter, the 
Vikings, who ransacked and reduced to ashes half of Europe a few 
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centuries later. It is a fact that no people of Asian origin succeeded in 
settling down and creating a state in Europe, so there must have been 
some extraordinary moral and intellectual strength in our ancestors. 
(Our linguistic relatives, the Finns, established an independent state of 
their own as late as 1917, and even then, on the periphery of Europe.) 

Lots of blood and suffering, immense amounts of work and 
stamina was needed for all this to come true. This pool of talent and 
hard work has often elicited admiration and awe in the peoples of the 
world, be it in connection with Hungary’s own results or the achieve-
ments of famous and less famous, but equally reliable Hungarians 
living abroad. 

 In a few decades following the year 1000, Hungary became one of 
Europe’s great powers. It stopped the Turks and Tartars single-
handedly, practically sacrifying itself in doing so, in the meantime 
saving the whole of Europe from „the heathen menace”. All this will 
always elicit (and has always elicited) the appreciation of the Christian 
world. Then the 18th  century saw the rebuilding of the country from its 
ruins. The courageous perseverance shown in the fight for inde-
pendence of 1848 (-two of Europe’s strongest military powers, 
Austrian and Russian, had to unite their forces to beat Hungary-) made 
the Hungarian nation popular in Western Europe and America. At the 
turn of the 19th and 20th  centuries, Budapest of which Technical 
University and Music Academy were attended and visited by the 
world’s greatest musicians, was turned into one of modern Europe’s 
metropolises on par with any other cities. All this would not have been 
possible had the Hungarian people not possessed positive human and 
intellectual capacities capable of attracting and assimilating Germans 
and Jews, Slovaks and Serbs, and many other peoples in the Carpath-
ian-Basin. 

After the First World War Saint Stephen’s state ceased to exist in 
its old form and size, shrinking to one third of its original territory. But 
the spiritual nation continues to live, maybe with even greater ardor; it 
continues to exist, despite all the sacrifices, in Upper Northern Hungary 
and in Austria, in Southern Hungary and overseas and in different other 
places. In the same vein , St. Stephen’s greatness was praised by the 
triumph of 20th century Hungarian music, since Bartók and Kodály 
could not have become the great musicians they were if the Hungarian 
nation had not survived. The same spirit was kept up and strengthened 
by the worldwide glory of the 1956 revolution, which wounded world 
communism fatally, contributing greatly to the final fall of Stalinism. It 
is not difficult to see the link as the intellectuality, the courage, the 
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patriotism, the longing for freedom shown in 1956 all had their roots in 
the past; the resistance of the souls was kept alive by the one-thousand-
year-old sense of being Hungarian and the partnership with Christian 
Europe. By the same token, St. Stephen’s spirit is glorified by us 
standing together here today and by the fact that all of us have the same 
thing in mind, and by the fact that high hills and vast oceans cannot 
stop the uniting force that keep us together. I feel a better person 
because I am Hungarian. My life has been enriched by all the sorrow 
and joy of the past; I can feel bitter analyzing the reasons why we lost 
the battle at Mohács in 1526, and the football cup final in 1954. I can 
feel pride over the Renaissance relics of the Hungary that shared a 
border with Italy as well as over all those Nobel prize winners who 
went to Hungarian schools and had their first math’s problem explained 
to them in Hungarian.  

Perhaps my hope for the betterment of the lot of my long-suffering 
nation is also part of my happiness and self confidence. I hope to be 
able to do something to help my nation achieve this. This feeling is 
different from the joy felt over personal aschievements and pleasures. It 
is more moving and longer-lasting. It ties me to something that cannot 
be seen but none the less weak through this. All of us can recall the 
great happiness we felt in school results. The tie between us and our 
ancestors, ancient Hungarians, is rather of an intellectual kind. Still, it 
can make us feel satisfied to know, that if they could see us now, we 
would elicit their admiration. It seems to me that this is one of the most 
reassuring and happy feelings, because through this feeling, we can 
attach some feeling to ourselves, serving some elevated purpose. 

We owe our thanks to St. Stephen and value-creating Hungarians, 
our ancestors of all ranks and creed who considered themselves 
Hungarians for making it possible for us to feel and share the joy of this 
day and our duty. I wish to God to keep us in this way until the end of 
time and to make us all, now and for eternity, more and more worthy of 
this sense of being Hungarian and this self-confidence so that we can 
all do something to enable Hungary to finally gain its well-deserved, 
secure and bright future, where it could re-create itself and pay respect 
to its past, in alliance and friendship with other nations (close and more 
remote). 

Presented at a program sponsored by the Cleveland Hungarian Heritage Society. 
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Dr. László Árkay: 
RESEARCH OF PROFESSOR W. PENFIELD 

COMMISSIONED BY 
THE ROCKEFELLER FOUNDATION 

A few years ago (cca. 1960s) Professor Wildred Penfield, an 
eminent scholar at McGill University, received a research assignment 
from the Rockefeller Foundation, to determine if there was a primor-
dial human gene on Earth, and if there was one to identify it. He had 
received an enormous financial grant amounting to millions of dollars. 
The covert, but real objective of the research assignment, was to find 
the Semitic gene as such a superior entity. 

A large research team was employed on the task. After several 
years of work they indeed found the sought after gene. However, they 
found not only one, but two. It was determined of these two that they 
may be temporarily suppressed through generations and even centuries, 
but afterward they break out again while German and Negro for 
instance atrophy and disappear. These two genes break out again after 
centuries and they clash with each other. Temporarily, one gene may 
suppress the other, they can even combine, but after several generations 
one surfaces and becomes the exclusively dominant gene. Thus, the 
Penfield research team indeed found the hoped-for Semitic gene, but 
also found another such primordial gene which had no name. 

Of this second gene, Professor Penfield reported that its purest 
representative is found in the Hungarian people of Central Europe and 
he added in his final report that this very same gene can be found also 
on five scattered points of the globe. The consequence of this finding – 
which ruined the hoped-for expectations of the pro-Semitic Rockefeller 
Foundation – was the immediate cancellation of the funding, and 
banning the publication of the report. The research team, of course, was 
disbanded. The report did not see the light of day. 

“At one point I had the final report in my hands. The five spots 
identified by the experts are exactly identical with the five spots on the 
globe where the pentatonic Hungarian folk music can be found” – 
added Árkay. “But the best of it is to come!” 

“I had an extraordinary telephone conversation two or three years 
ago with my dear friend, professor Tibor Baráth. He said that he was 
not a musician and does not know anything about folk music. He had a 
world atlas on which he marked every finding in recorded history 
where any ancient, Hungarian or other writings were found and deci-
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phered. But he admitted, that he was at a loss because these five spots 
were scattered all over the globe.” 

“I pricked my ears,” says Dr. Árkay. “Which are these five spots?”  
“Well,” he answered, “they are:  

1.) Hungary and Central Asia Ural Region,  
but not the Slavic areas, 

2.) the Far-East, in China and Japan,  
3.) Central Africa,  
4.) the Indian regions in America, and  
5.) Scotland.”  

Dr. Árkay was stunned and ready to sit down. For, these spots 
were exactly identical with the five large spots where pentatonic music 
and the genetic spots identified by the Penfield research team were 
found. 

This evidence then brought to a common denominator the results 
of investigations that began in three different and disparate scientific 
disciplines, research of folk music, archeology of great antiquity and 
genetic research. 
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THE  WHITE  HOUSE 
WASHINGTON 

 
 

                                                           March 2000 
Dear Student: 
 

 
Congratulations on receiving the President’s Student Service 

Award. I am delighted to join your family, friends, and community in 
celebrating this impressive accomplishment. 

Your commitment to serving others has earned you this national 
honor, and your efforts have helped show others that we can meet our 
challenges and solve our problems by working together as a 
community. I urge you to continue to find ways to serve, and to ask 
others to serve, throughout your education and your life. 

Thank you for your dedication, and best wishes for continued 
success. 

 
Sincerely,  

 
               Bill Clinton  
 
 

_______            
P.S.  Nagy örömünkre szolgál, hogy az Irodalmi és Művészesten 

bemutathattuk dr. Relle Ferenc okl.vm. unokáját, Gegenheimer 
Anneliese 7. osztályos tanulót, a jövendő nagy reménységét, 
hegedűszolóistát, akinek tehetségét Clinton elnök kedves levél 
kíséretében elismerte. 
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Dr. Alfonz Lengyel (Sarasota, FL): 

SISTER M. EDITH NÉMETH 
„MY LIFE IN SPINACH GREEN” 

In this book, Sister Edith Németh of the Divine Redeemer Order, 
in extremely human feelings describes the life of her family. This is a 
saga of a teacher family, who lost everything but their faith and hope. 

The life which she describes in this book, was a copy of the life 
that the majority of the Hungarians lived under communism in 
Hungary and their struggle for survival as refugees in the land where  
destiny threw them. During their journey, the God given strong state of   
mind and inborn Christian values of the Németh family became 
evident. In their flight to freedom, they met with wounded German and 
American soldiers. They helped them from what little they had, as 
homeless refugees. 

The vivid description of the endless devastation of bombing of un-
armed Hungarian villages shows the senseless nature of wars. In spite 
of suffering, the Hungarians rescued Jewish, Polish, Bukovinian and 
other refugees, totaling about 800,000. It proved the truly Christian 
mentality of the Hungarians during WW II, that they shared the wealth 
in the Biblical way with other unfortunate fellow human beings. 

The true love, which held the family together, was reinforced with 
Christian moral values and hard work, and helped them in their dreams. 
They stayed together, except for her brother, Lacika, who returned to 
Hungary,  

Sister Edith pointed out that her book is her „treasure.” In her 
philosophy, the treasure – no matter how small it is – should be shared 
with others, which doubles in the act of sharing. Therefore, the re-
viewer suggests that the book be translated into Hungarian, and placed 
in every school library in Hungary.  

There is an unfortunate gap between the people who left the 
country and those who stayed at home; realize, that at the beginning, 
there was a similar struggle for survival, which Sister Edith depicted in 
this book, which happened with almost all of us. Certainly, in knowing 
these facts, they would not envy our „success” abroad. 

Most of the Hungarian refugees went through as much humiliation, 
homesickness and struggle for recognition. 
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XI. 
A MAGYAR NEMZETI 

VILÁGTANÁCS 
 
2000. november 23-án, csütörtökön este a Magyar Nemzeti 

Világtanács megtartotta zárt ülését. Dr. Jajczay Frigyes, a Magyar 
Nemzeti Világtanács Igazgatósági Tanácsának tagja, a következőkben 
fejezi ki véleményét a mai rendszer tarthatat-lanságáról: 

Dr. Jajczay Frigyes (Edmonton, Kanada): 

ELRABOLT TERÜLETEK 
Szeretném felolvasni az egy évvel ezelőtt írt levelem magyar 

fordítását, amelyet a következőknek postáztam: 
J. Chretien, miniszterelnök, Kanada 
W. J. Clinton, elnök, Egyesült Államok 
A. Blair, miniszterelnök, Nagy-Britannia 
J. Chirac, elnök, Franciaország 
K. Annan, főtitkár, Egyesült Nemzetek 
Európa Biztonsági és Együttműködési Szervezet 
Európa Tanács 
Orbán Viktor, miniszterelnök, Magyarország 

Ezekre a levelekre az angol kormány egy irnoka válaszolt, hogy 
pár évvel ezelőtt írt hasonló tartalmú levelem esetében már kije-
lentették: az angol kormány nem óhajt foglalkozni a trianoni 
békeszerződés ügyével. A kanadai miniszterelnök irodája meg-
köszönte, hogy felhívtam figyelmüket az említett ügyekre és a 
levelemet referálta a külügyminiszter irodájához. A kanadai 
külügyminisztertől és a többi címzettől nem kaptam választ. Úgy 
látszik, 8-10 millió ember kiirtása nem nagyon érdekli őket, mivel az 
áldozatok magyarok voltak!!! 

Az angol nyelvű levelemet elküldtem a Magyar Nemzeti 
Világtanács tagjainak és más nyugati magyar szervezeteknek egy 
fedőlevéllel, hogy levelemet, vagy hasonló tartalmú levelet ők is 
küldjenek az én levelem címzettjeinek. A Kanadai Magyarok 
Szövetségének egy vezetőségi tagja válaszolt, hogy a levelem ügyében 
majd a szervezet vezetősége határoz. Azonban ebben az ügyben nem 



266 

értesítettek a mai napig. Hasonlóan senki mástól, egyetlen szervezettől 
sem kaptam levelet, hogy netán megkapták a levelemet és én menjek a 
büdös francba a hülye felfogásommal. 

Kedves Honfitársaim, csak annyit tudok mondani, hogy remélem, 
tiszta lelkiismerettel tudnak aludni a 8-10 millió magyar áldozat 
emlékével. 

Az elmúlt 10 év magyar demokratikus kormányának kiemelkedő 
eredménye az ukrán-magyar, a szlovák-magyar és a román-magyar 
alapszerződés. Ezekkel a szerződésekkel a kormányok kiárusították az 
elrabolt területeken élő, tengődő magyarságot, ezek a szerződések a 
hazaárulásnak minden meg-határozását kimerítik! Ha a jelenlegi 
Magyarországon uralkodó kormány nem hajlandó követelni az elrabolt 
magyar országrészek visszacsatolását, akkor legyenek szívesek 
deklarálni, hogy a jelenlegi csonka országot idegen betelepülőknek 
akarják átadni! Az elrabolt területek magyarságának a vezetői 
megpróbálnak valamit elérni. Kérnek, követelnek autonómiát, 
perszonális autonómiát, légiesített határokat, kettős állampolgárságot, 
status törvényt, külhoni állampolgárságot és még nem tudom micsodát. 
A béke-szerződések felülvizsgálatát nem kérhetik, mert akkor balesetek 
áldozatai lesznek, vagy bíróság elé viszik őket hazaárulásért! Az 
otthoni kormánynak és a nyugati magyarságnak kellene követelnie, 
hogy az elrabolt területeket csatolják vissza Magyarországhoz. Ha a 
betelepült, behozott és bevándorolt oláhoknak, tótoknak és rácoknak 
problémájuk van, akkor menjenek vissza oda, ahonnan jöttek, vagy 
pedig fogadják el a magyar nemzet felségjogát a Kárpát-medencében. 
Nem tudom, hogy a nyugati magyar szervezetek mit akarnak elérni, 
csak azt remélem, hogy felébrednek és valamit tesznek a magyar nép 
megmaradásának érdekében. Csak úgy mellékesen megemlítem, hogy 
én nem óhajtok pénzadományt adni, hogy Erdélyben magyar 
templomokat, magyar iskolákat, magyar egyetemet építsenek, 
alapítsanak. Az aljas román kormány nem hajlandó visszaadni a 
magyar egyházak templomait,  iskoláit és szociális intézményeit, és 
nem hajlandó három millió magyarnak egy magyar egyetemet adni. 
Gondolom, majd egy jövendőbeli egyezmény minden kitételét 
betartják, ahogy azt tették az elmúlt nyolcvan év folyamán. Remélem, 
hogy a nyugati magyarság szervezetei mindent megtesznek, hogy a 
Kárpát-medencében minden magyar egy ország határain belül élhessen 
szabadon és függetlenül! 

Isten segítségét kérem erre a tevékenységünkre! 
* 
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Tisztelt Uram! 
Szeretnénk felkérni, hogy vegye figyelembe a magyarság tragikus 

helyzetét a Kárpát-medencében.  
Elsősorban szeretnénk részletezni a magyarok elviselhetetlen 

helyzetét az utódállamokban. 
A nyugati demokráciák, nemzetközi szervezetek és intézmé-nyek 

nem voltak hajlandók/nem hajlandók, vagy nem akartak/nem akarnak 
meghatározott és hatékony lépéseket tenni, hogy megoldják Közép- és 
Kelet-Európa problémáit igazságos és minden nép részére elfogadható 
módon. Etnikai tisztogatás, kegyetlenségek, véres fegyveres 
összecsapások történnek a volt Jugoszláviában, és talán a szomszédos 
országok is belekeverednek a mostani fegy-veres összetűzésekbe. 

Történelmi tény, hogy ennek a századnak két világháborúja 
Közép- és Kelet-Európában kezdődött. Valamit kellene csinálni, 
mielőtt a régió más országai és netán a nagyhatalmak is belekeverednek 
a mostani fegyveres harcokba. 

A Kárpát-medencében a trianoni és párizsi békeszerződések 
drasztikus eredményét és megsemmisítő hatását még mindig érzi 
milliónyi ember, a nemzetiségi kisebbségek tagjai. Az első világ-
háború után megalapított utódállamok közül Jugoszlávia és Cseh-
szlovákia szétesett, és Romániában a neo-kommunista rendszer még 
mindig változatlan módszereket alkalmaz a nemzeti kisebbségek ellen. 
Anélkül, hogy felsorolnánk a végtelen listáját a kegyet-lenkedéseknek, 
gyilkosságoknak, kivégzéseknek, kínzásoknak, internáló táboroknak, 
deportálásoknak, üldöztetéseknek, és az alapvető emberi jogok 
megsértésének, szeretnénk megkérdezni, hogy milyen alapon van joguk 
ezeknek az államoknak, hogy milliónyi magyart leírhatatlan 
szenvedések alanyává tegyenek?! 

A trianoni békeszerződés érvényessége és igazságossága 
erőteljesen megkérdőjeleztetett a magyar nép által és magyar 
kormányok által a két világháború között. Hasonló volt a véleménye 
több angol és francia politikusnak és államférfinak. A francia író, Henri 
Ponzi, írja a La Guarre Revient című könyvében 1933-ban: „Az a 
békeszerződés, sajnos, több igazságtalanságot, rendelle-nességet és 
önkényességet hozott létre, mint amit úgymondva eltörölt; fennkölt és 
nemes formulákat használtak, hogy elkendőzzék a legaljasabb étvágyat 
és a leghitványabb tevékenységeket, amelyek összehozták a győzelmet 
az üzlettel. ... És a nemzetiségi kisebbségeket összetörték elnyomó 
tevékenységekkel, amelyek százszorta kegyetlenebbek voltak, mint 
azok, amelyek helyébe léptek”. Lord Rothsmere, angol újságmágnás, 
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nemzetközi sajtóhadjáratot folytatott, igazságos megoldást követelt a 
kisebbségi sorba taszított magyaroknak az utódállamokban. Lloyd 
George, angol miniszterelnök tarthatatlannak nevezte a trianoni 
békeszerződést és beismerte, hogy a győztes nyugati szövetségesekkel  
egy csomó valótlanságot, koholmányt és hazugságot hitettek el 
Magyarországról az utódállamok vezetői a háború vége előtt és a 
békeszerződési tárgyalások folyamán. Robert Lansing¸ amerikai 
külügyminiszter kijelentette, hogy a trianoni békeszerződés  
igazságtalan  volt  nemzetek részére és megcsalta azokat. W. Wilson, 
amerikai elnök híres 14 pontjában kifejezett alapelvek jóformán 
teljesen mellékelve lettek a trianoni békeszerződésben, és Wilson elnök 
úgy gondolta, hogy a békeszerződés ideiglenes szerződés volt, amelyet 
a Népszövetség majd felülvizsgál és megfelelő módon megváltoztat. 
Emellett az Egyesült Államok nem ratifikálta a trianoni békeszerződést, 
hanem később külön békeszerződést írt alá Magyarországgal. Végül 
Mitterand, francia elnök kijelentette 1992 februárjában Párizsban: „A 
győztes békeszerződése, évszázadok minden békeszerződése – főleg az 
1914-1918-as háború utáni, de szintén az 1945-ös – mindig 
igazságtalan volt, oly mértékben, hogy a győztesek érdekeit szolgálta és 
kifejezte azok uralkodási vágyát. Ezek a békeszerződések ellenkeztek 
történelmi, földrajzi, nemzetiségi és érdemi realitásokkal. A következő 
háború magja mindig el volt rejtve a békeszerződések szövegében”. 

A második világháború után a párizsi békeszerződés vissza-
állította a trianoni határokat, kivéve: Kárpátalját a Szovjetunio kapta 
meg. Ennek a békeszerződésnek részleteit a nyugati szövetségesek soha 
nem vonták kérdőre, mivel Közép- és Kelet-Európát a Szovjetunionak 
adták és a kommunista diktatúra alatt senki nem mert semmit 
megkérdőjelezni. Azonban a kommunista diktatúrák összeomlása után 
a békeszerződések igazságtalan realitása és önkényessége hihetetlen 
dühös vadsággal került az előtérbe!  

Nemzetközi konferenciát kell összehívni, amely felülvizsgálná az 
igazságtalan és pusztító békeszerződéseket, és igazságos, minden nép 
részére megfelelő módon új határokat határozna meg. A nyolcvan évvel 
ezelőtt hozott megsemmisítő hibákat orvosolni kell ma, hogy vége 
legyen Közép- és Kelet-Európában milliónyi ember leírhatatlan 
szenvedésének! 

Másodsorban szeretnénk informálni a hungarocídium-ról a magyar 
nép irtásáról. A második világháború vége óta 8-10 millió áldozata van 
a jelenlegi Magyarországon, az utódállamokban és a volt 
Szovjetunióban. A második világháború vége után sok tízezernyi 
magyart mészároltak le Romániában, Szerbiában és Csehszlovákiában, 
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és később sok ezer magyar pusztult el kény-szermunka és internáló 
táborokban. Emellett az utódállamok még ma is használnak minden 
módszert, az etnikai tisztogatás minden barbár módját, hogy kiirtsák és 
fizikailag, szellemileg és kulturális téren megsemmisítsék az uralmuk 
alatt levő magyarságot! 

A csonka országban a hungarocídium, a magyar nép írtása még ma 
is folyamatban van. A második világháború vége után a „fel-szabadító” 
vörös hadsereg százezernyi magyart fogdosott össze és hurcolt el a 
Szovjetunióba. Hasonlóan, az 1956-os forradalom és szabadságharc 
után sok ezernyi magyar fiatalt vittek a Szovjet-unióba. Ezek a 
szerencsétlen magyarok a gulágokban kaptak beható nevelést a 
marxista ideológiából és a munkahelyi szabályokról. Sajnálatos módon, 
e magyarok nagy része elpusztult a gulágokban, és a kevés túlerő 
fizikailag, vagy szellemileg megnyomorodva tért haza. A Rákosi és 
Kádár diktatúrák idejében ezernyi és ezernyi magyart mészároltak le, 
végeztek ki, kínoztak, vertek halálra és sok ezernyi magyar pusztult el 
kényszermunka és internáló táborokban. A Kádár rendszer hozta be az 
abortusz törvényt, az 1960-as években. A szabadon választott Antall 
kormány újra érvényesítette az abortusz törvényt, 1992-ben. Ezeknek a 
törvényeknek eredményeként 5-6 millió magzatot kapartak ki magyar 
anyák méhéből. A Horn kormány a házaspároknak megszüntette az 
adómentességet, gyermekeik részére. Egy házaspár 2-3 gyermekkel 
sokkal több jövedelmi adót fizetett, mint egy gyermektelen házaspár. 
Ilyen módon a gyermekes családokat nemhogy nem támogatta a 
kormány, hanem azokat pénzügyileg büntette. Az Egyesült Nemzetek 
meghatározása szerint a törvények és szabályzatok kimerítik a népírtás 
bűntényét. 

Követeljük, hogy kormányuk/szervezetük azonnali lépéseket 
tegyen, hogy megállítsák a hungarocídium-ot, a magyar nép irtását. 
Szintén követeljük:  kormányuk/szervezetük kezdeményezze, hogy 
nemzetközi bíróság elé állítsák a személyeket, szervezeteket és 
kormányokat, akik/amelyek felelősek a magyar nép irtásáért a Kárpát-
medencében, mivel az emberiség ellen elkövetett bűn-tényekről van 
szó! 

Szereténk kérni, hogy gondos megfontolás tárgyává tegyék az 
említett tragikus ügyeket, s kérjük támogatásukat és együttmű-
ködésüket. Reméljük, hogy igazságos és pártatlan megoldás történik 
ezekben az ügyekben. 
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XII. 
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 

 

Stirling György (Eger, Magyarország): 

BIZTONSÁGOSABB-E MÁR MAGYARORSZÁG?  
A Magyar Távirati Iroda nemrégiben kiadott hírei közt volt egy, 

ami többeknek is feltűnt és kétséget támasztott az olvasóban. A hírt 
„Magyarország már biztonságosabb a külföldi turisták részére” címmel 
közölte több budapesti napilap, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy 
megnyugtassa azokat a nyugati vendégeket, akik Magyarországra 
készülnek utazni.  

Véleményem szerint helyesebb lett volna a cím után kérdőjelet 
tenni: vajon tényleg biztonságosabb-e az ország, mint amilyen azelőtt 
volt? És mit jelent a „már”? Mióta és mihez képest vált biztonságo-
sabbá a helyzet, mint azelőtt volt? Magyarországon mindenki tudja, 
hogy a közbiztonság évek óta nem javult és az utolsó hónapok bűnügyi 
krónikájában éppúgy lehet olvasni hetente legalább egy robbantásról 
vagy utcai lövöldözésről, mint azelőtt. Nem nyugtatja meg a 
közvéleményt az sem, ha Pintér Sándor belügyminiszter így nyilat-
kozik a sajtónak: a rendőrség felkészült arra, hogy a maffiák közti 
fegyveres leszámolások és utcai összecsapások száma növekszik 
majd... 

De most nem is ezzel akarok foglalkozni, hanem arra akarom 
figyelmeztetni Nyugatról hazalátogató honfitársaimat, hogy mire kell 
vigyázni ez idő tájt Magyarhonban. Legutóbb két tudósítás is jelent 
meg a hazai sajtóban, amely a bank- és telefonkártyákkal való 
visszaélésekre hívta fel a figyelmet. A cikkecskék arról szóltak, hogy 
léteznek credit-kártyákra szakosodott bandák, amelyek kártyákat 
hamisítanak. A kártya tulajdonosa csak akkor értesül a csalásról, 
amikor megkapja bankja értesítését, hogy az utolsó „statement” óta 
százezres vagy éppen milliós adósságot halmozott fel. Mire a havi 
törlesztés összegéhez ér, gutaütést kaphat... 

A cikk figyelmeztet minden külföldit, hogy még a legjobb étter-
mekben se engedje elvinni a credit-káryáját, mert ha pár percig szem 
elől téveszti  azt, nem lehet biztos abban, hogy nem készítettek-e arról 
másolatot? Az ügyes „szakemberek” pillanatok alatt csalódásig hű 
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plasztik-lapocskát tudnak előállítani és a hamisított kártyával órák 
alatt vásárolnak össze értékes árúcikkeket. Mire a tulajdonos gyanút 
fog és bejelenti a bankjánál a kártyával való visszaélést, már elkésett a 
letiltással. 

Amerikai éveim alatt számtalanszor fizettem vendéglőkben credit-
kártyával, de soha eszembe se jutott, hogy féltsem a kártyámat, amikor 
a pincér elkérte tőlem, hogy lehívja róla a számla összegét. S nem 
hallottam olyan hamisításról, amelyet így követtek volna el. Haza 
kellett jönnöm Magyarországra, hogy megtudjam: ilyen is lehetséges. 
Azóta nagyon ügyelek a kártyáimra... 

Ugyanígy megnőtt a hamisított telefonkártyák száma is, 
amelyekkel a világ másik felével bonyolítanak le távolsági beszélgeté-
seket a csalók, a számlát pedig a lemásolt telefonszám tulajdonosának 
kell kifizetnie. Nagyon kell vigyázni, hogy a telefonkártyánk számához 
se tudjon senki hozzájutni, mert azt még könnyebb hamisítani, mint a 
credit-kártyát. 

Visszatérve a bevezető hírre, azt írja a MTI, hogy a tavalyi nagy 
magyarországi turistaforgalomban mindössze csak háromezren for-
dultak a rendőrséghez különféle panasszal, ami a múlthoz képest ja-
vulást jelent. (Arra nem tér ki a közlemény, hogy vajon hány külföldi 
turista nem fordul a rendőrséghez, mert sajnálja az időt a lassú hivata-
los eljárásra, amiről úgyis tudja, hogy hiábavaló, mert a túlterhelt 
magyar rendőrség nem is foglalkozik a kisebb lopásokkal.) 

De még a nagyobbakkal sem foglalkozik. Pl. az ellopott kocsikat 
nem is próbálják megkeresni, mert a rendőrség tehetetlen a szervezett 
bandákkal szemben, amelyek percek alatt „elkötnek” egy autót és mire 
a körözés eljut az őrsökre és a határállomásokra, a kocsi már vagy 
kijutott az országból, vagy alkatrészeire szétszedve pihen egy eldugott 
vidéki garázsban.  

A televízió éppen a napokban mondta be, hogy jelen pillanatban 
105 ezer – nem elírás: százezernél ötezerrel több – ellopott autót köröz 
Magyarországon a rendőrség. Hogy ezek közül hányat talál meg, arról 
nincs adat...  
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Cúth János: 
KINEK  JÓ  EZ  ÍGY? 

Hogy milyen kilátástalan (vég)helyzetben van az emberiség, azt 
bárki fölbecsülheti a saját környezetében. Mindenütt érzékelhető az 
erkölcsnek az ösztönök felszabadítását követő állatiassággal szembeni 
esélytelensége. Mert emberi tartást, erkölcsi visszafogottságot tanúsí-
tani nehezebb, mint kívánságaink szerint élni, engedni az élvezetek 
csábításainak. 

Az emberiség jövőjével játszik minden egyes kormány, amely 
könnyedén átengedi a terepet a mindent túllihegő képmutató demok-
ratáknak. Ezért hellyel-közzel fel kell tennie magának a kérdést: Vajon 
hova vezet az ösztönök által megszabott út? Mert ha kisebb bajok 
esetén sem tudjuk kedvezően befolyásolni az embereket, vajon miként 
tudjuk majd súlyosabb esetekben? Mert a hivatástudatuk szerint tanító 
papok és pedagógusok is nagy bajban, mondhatni vesztes helyzetben 
vannak.Vajon kinek hisz majd a nebuló? Az őt fegyelmező, korlátozó, 
„önsanyargatásra” késztető nevelőjének, vagy a „minden a tied, vedd el 
a magadét és élvezd az életet! – felszólításnak? Azt hiszem, a válasz 
egyértelmű: az erkölcs végérvenyesen elveszíti utolsó pozícióit is! Az 
apák szemben találják magukat fiaikkal és leányaikkal. Nincs az az 
erélyes és hiteles szülői fellépés, valamint magatartást, amely érvényre 
jutna a divathóbortokat diktáló, féktelen vásárlásra ösztönző, szabad 
életet példázó hivatalos programokkal és tömegmagatartással szemben. 
Ott bukik el a szülői intelem, hogy korlátoz és irányt szab. Mert hogyne 
lenne vonzóbb a fiatalok számára az intim titkok feltárását és a felkor-
bácsolt vágyak kielégítését ígérő ösztönzés? Érdekes módon azonban, 
teljességgel hiányoznak azok a programok, amelyek a szexuális szaba-
dosság és gátlástalanság veszélyeire figyelmeztetnek. Ilyen jellegű 
interpellációk nem hallatszanak a liberális parlamentekből. Százszor 
inkább hangot kap a bűnözők védelme, ami nem más, mint az „egyéni 
jogok”-kal való visszaélés. Százszor inkább hangot kap a nemzeti 
kultúra rombolásának programja és a homoszexuálisok örökbefogadási 
joga, annak kapcsán követelésük, mint a nemzetnek a züllesztéssel 
szembeni védelme... Node, hogyan is várhatnánk ilyenfajta védelmet a 
züllesztéssel szemben, amikor maga a züllesztés van programon?!... 

Eleinte mindebből csak egyes furcsa – lásd a fentebbieket – tételek 
érhetők tetten. Ezeket azonban kevés egyenként elutasítani, mert ha 
valaki lát is, nem csak bámul, akkor észlelnie kell, hogy ezek az anti-
humánus és életellenes törekvések tulajdonképpen az egyes nemzetek 
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egésze ellen irányulnak. Ha valaki nem hiszi ezt, kérem, tanulmá-
nyozza az áldozattá vált Magyarország esetét. 

Magyarországon – sajnos – nem alakult ki egészséges védelmi 
front a züllesztő és nemzetlenítő törekvésekkel szemben. A politikusok 
(apolitikusok) és a tömegek egyaránt bedőltek az affekta liberális 
szólamoknak és szirénhangoknak. Mindent elfogadtak, amit mások 
diktáltak, mások érdekében, mások, a másság védelmében – a magyar-
sággal szemben, a magyarság ellen. Ez az egyoldalú harc mára befe-
jezettnek tűnik, aminek következtében a magyarság áldozati szerepe 
végérvényessé válhat... 

Pedig milyen ártalmatlannak tűnő módon kezdődött minden: a 
demokrácia jegyében, a másság tiszteletében, ami egyébként is – mint 
hangoztatták – „belépőjegy” az Európai Közösségbe. Aztán, amint 
láttuk, a kisebbségek, a kisebbségi csoportok védelme szépen kiterjedt 
az extrém, destruktív elvek és csoportok védelmére -  a nemzettel 
szemben. Ami mindebben a legmegalázóbb és legérthetetlenebb, hogy 
a nemzet nem tudatosította azt, hogy éppen azok, akik abortuszt 
ajánlanak leányainknak, 4-5-6 gyermeket nevelnek családonként, 
méghozzá olyan szigorú belső családi hierarchia keretei között, amit mi 
már el sem tudunk képzelni, mert nem fér bele a lógás, a tanulás mel-
lőzése, a szülőkkel szembeni tiszteletlenség és ellenszegülés. Annak 
ellenére sem, hogy a mi fiainkat és lányainkat éppen erre buzdították és 
buzdítják ma is, a saját szüleikkel és saját jövőjükkel szemben!... Fiaink 
és leányaink – sajnos – inkább hittek az idegeneknek, mint a saját 
szüleiknek: mentek vígan a diszkóba, bele az éjszakákba, itallal, 
szexszel, itt-ott drogokkal fűszerezve „csodálatos”, „szabad” életüket. 
Azt azonban senki sem mutatta fel nekik példaként, hogy azok az urak 
és úrhölgyek, akik ezt a züllött, önpusztító életet ajánlották nekik, 
többek között parlamenti szónoklataikkal és szavazataikkal egyaránt, 
amikor gyermekeink nyakába zúdították a nyugati kultúrmocskot, 
szétrohasztották a családokat, megszüntették az iskolák erkölcsnevelő 
szerepét, csakúgy, mint az egyházakét, mindaddig ők és csemetéik, 
szinte kötelességszerűen látogatják a színházakat és koncerttermeket, 
miközben a családfő intelme – náluk – megfellebbezhetetlen. Nincs is 
náluk felmentés a léhaságra! Gyermekeik kötelező életcélja a tanulás, 
az érvényesülés – a mi kizárásunkkal. 

Valahogy így vezet az út az abortusztörvénytől a nemzethalálig. 
Vigyázók, őrködjetek a vártán!  
Legyünk apostolai nemzetünk megmentésének, beszéljünk ezekről a 

nemzetünket veszélyeztető tényekről barátainknak. 
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dr. Kova György (Vancouver): 

FIATALJAINK SZEMÉN KERESZTÜL... 
Most, hogy átléptünk egyik ezredévből a másikba, jövő fürkésző 

szemeink önkéntelenül is távolabb igyekszenek látni a jövőbe. A 
vancouveri magyar közösségnek azok a tagjai, akik Magyarországon 
születtek, természetes módon felteszik a kérdést, vajjon 20-30  év 
múlva is beszélhetünk-e még az emigrációs magyarság itteni szigetéről 
úgy, mint egy olyan végvárról, amely még mindig fontosnak tartja ősi 
magyar nyelvünk, kultúránk megőrzését, a nemzettörzshöz való 
tartozás tudatának továbbvitelét? Mi, –  akik ma még meg tudjuk 
tölteni a Magyar Ház termeit, zömében – finoman kifejezve, 
„javakorbeliek”, hajlamosak vagyunk arra, hogy többnyire inkább 
visszafelé nézzünk. A helyi közösség fennmaradásának eshetőségeit fel 
kell mérnünk, még pedig úgy, hogy megkérdezzük legalább azokat a 
fiatalokat, akik ma még az itteni magyar cserkész-mozgalomban, a népi 
tánccsoportban aktívan részt vesznek, hogy ők hogyan látják nagyobb 
távlatokban a Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület és a többi 
magyar szer-vezet fennmaradásának esélyeit? 

E sorok írója több helyi fiatallal való beszélgetés után igyekszik 
leszűrni tapasztalatait. Számíthatunk-e egyáltalán arra, hogy a Magyar 
Ház néhány rövid évtized múlva is fenntartható lesz-e a 
másodgenerációsok érdeklődésén és lelkesedésén keresztül? Fia-
taljaink, akiket ma még itt láthatunk közöttünk, lehetnek azok a 
bizonyos mustármagok, amelyek a magyar folytonosságot itt Van-
couverben is biztosítani tudják akkor is, amikor az aktív magyar 
közösség létszámbelileg igen megfogyatkozik majd! 

Ezirányú kérdéseimre igen sokféle választ kaptam. Gyakran még 
maguk sem tudják, hogy egyéni sorsuk, pályaválasztásuk hogyan alakul 
majd, ami – nem vitás – kihat arra is, mennyie maradnak tevékeny 
tagjai a magyar közösségnek. Tehát a kanadai gazdasági helyzet 
alakulása is egy tényező. 

Nagyon fontosnak találom azt, hogy a magyar nyelvet, ami nekik 
csak második nyelv már most is, nem tekintik-e csupán valami 
exotikumnak, ami inkább luxusszámba megy? Könyvtárosi beosztásom 
révén fel tudtam mérni már az eddigi elmúlt 5-6 éven keresztül is, hogy 
legalábbis a magyar nyelvű könyvek iránti ér-deklődés nullának 
tekinthető náluk. Az természetes, hogy angol nyelven gondolkoznak, 
egymás között is angolul beszélgetnek. Ez a cserkészvezetők egyik 
legnagyobb gondja. Magyarországi láto-gatások, esetleg ottani táborok 
sokat tudnak segíteni ezen a téren, de még az is, ha ide ellátogató 
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rokonokkal való bensőségesebb kap-csolat – ha csak rövidebb időre is 
– talán fel tudja éleszteni vala-mennyire a pislákoló érzelmi lángot, már 
csak a szülőkre való tekintetből is. Igen, a szülők még mindig igen 
fontos szerepet tudnak – s szükséges, hogy tudjanak – betölteni abban, 
hogy a jövő felé bizakodóbban tudjunk nézni! A nyelvtudást, – sőt írás-
olvasási készséget nekik kell beleoltaniok fiataljaink lelkébe, 
következe-tesen, kitartóan, még személyes áldozatok árán is! Érdekes 
módon, ha kezdeti ellenállás tapasztalható is ezen a téren, nagyobb 
távla-tokban ez a szülők iránti tisztelet fokozódásához, a kulturális 
örökségek nagyobb méretű értékeléséhez vezet. 

A magyar népi tánc, a magyar zene, amit most szívesen, 
lelkesedéssel gyakorolnak, hallgatnak életreszóló értéket, útravalót tud 
nyújtani, ami szintén hozzá tud járulni a magyarságtudat 
folyamatosságához, még akkor is, ha a mai fiatalok kiöregedtek a 
tevékeny részvételből. A lelki hovatartozandóságot nem lehet, nem 
szabad kiöregednie egy fiatalnak sem! 

Már az ókori görögök is rájöttek arra, hogy semmi sem olyan 
állandó, mint a változás. Ez vonatkozik a helyi magyar közösség 
jövőjére is. Nem szabad félni a változástól! A körülmények mások 
lesznek, a magyar származás érzése másként nyilatkoztatja majd ki 
magát. A Magyar Ház termei lehet, hogy üresen állnak a jövőben, de ha 
a jó magot elvetettük eddig is és ezután sem feledkezünk meg 
valamiféle szervezet fontosságáról, akkor mégis csak elképzelhető, 
hogy magyarnak mondható csoport fennmarad Vancouverben még 
akkor is, ha gondolkodásában eltérő is a maitól. 

A fentieken kívül még egy tényt is számításba kell venni: Már az 
1900-as évek eleje óta mindig voltak nagyobbméretű bevándorlási 
hullámok Magyarországról, ide is. A feltöltődés most sem szünetel. 
Erdélyből, legutóbb a Délvidékről ideérkező vére-inket üdvözölhettük 
köreinkben a közelmúltban. Feltehető, hogy valamilyen formában ez 
továbbra is várható, azaz a születési, neveltetési kapcsolat Hazánkból 
hoz majd mindig új vért, szellemet is ide, aminek lelki-formáló erejét 
nem lehet letagadni, megtagadni a másodgenerációsoknak sem, de le 
kell bontani egy bizonyos válaszfalat, ami most is fennáll a különböző 
nemzedékek között. Ezt e sorok írója valahogyan érzi, de jobban 
meghatározni nem tudja. Talán azok a felnőttek, akik állandóan fiatalok 
között vannak, többet foglalkoznak velük, jobban meg tudnák 
fogalmazni annak az űrnek az áthidalását. Egy szakadék 
emberemlékezet óta mindig is fennállt a különböző generációk 
gondolkodása között. A hídépítést azért tartom fontosnak, mert a 
közmondásos stafétabotot (fáklyát, zászlót) csak így tudjuk átadni. 
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Radics Géza: 
KÖZTÁRSASÁGOK  ÉS  DEMOKRÁCIÁK 

2000. november 7-én Amerika népe leadta szavazatát a leendő új 
elnökre, az országgyűlés felső- és alsóházának küldötteire, szenátoraira, 
képviselőire. A választást mindig nagy huppla előzi meg, és a sajtó 
elhiteti a polgárral, hogy érdekeit a két hagyományos – demokrata és a 
köztársasági – párt képviselheti  csupán. A jelentős hátránnyal induló 
kispártok jelöltjeinek egyébként sincs esélyük, tehát a rájuk adott sza-
vazatok elpocsékoltak, mondják. Egyébként is ezek szélsőségesek, és 
óvakodni kell tőlük. A „demokráciát” csak a két nagy párt biztosíthatja, 
mert jelöltjeiket a nemzetközi rablótőke pénzeli. Persze az utóbbit már 
nem teszik hozzá. A világon mindenütt, így  Amerikában is szokásos, 
amikor a kevésbé fontos, életünket nem meghatározó dolog eldöntésére 
egy fémpénz feldobását használják: „Fej: Én nyerek! Sima: Te nyersz!” 
Ennek Amerikában van egy másik változata is, amely így hangzik: 
„Fej: Én nyerek!  Sima: Te veszítesz!” A nemzetközi rablókapitalisták 
ezt a változatot alkalmazzák, mikor a két nagy párt jelöltjeit pénzelik. 
Ők nem veszíthetnek, csak a nép. És veszítenek is. Lépésről, lépésre, 
minden egyes új törvény beiktatásával – amelyeket ezrével gyártanak – 
veszítik el szabadságukat, mert ezeknek a „honatyák”-nak első számú 
gondja, hogy ismét visszaválasztassák magukat, amelyhez újra és újra a 
rablótőke támogatására van szükség. Ebben a színjátékban a „szabad” 
sajtó játssza a legfontosabb szerepet, amely szintén a nemzetközi 
rablótőke sajtómágnásai kezében van. 

Ha 2000. november 7-én lezajlott választások nem lennének be-
folyással mindennapi életünkre, akkor a sajtó szereplését a legnevet-
ségesebb, bohózatban gazdag színpadi jelenségnek tekinthetnénk. Az 
amerikai sajtó baloldali beállítottságú, legalább amióta Marx megírta a 
„Das Kapital” című remekművét. A mindennapok józan ésszel 
megáldott polgára ma sem képes felfogni, hogy a tőkések és sajtójuk 
miért támogatták és ma is támogatják ezt az ellenük irányuló eszmét. 
Tény, hogy amíg mindkét párt politikusai az ő zsebükben vannak, 
addig érzelmileg mégis a baloldalnak vannak elkötelezve, így szívük 
szerint a demokrata jelölteket támogatják, akik a zsarnoki hatalom 
megteremtésére alkalmasabbak. De, mert a most lezajlott választáson 
rendkívül kevés az eltérés a két jelöltre országos viszonylatban leadott 
szavazatok között, és mivel Gore valamivel többet kapott, mint Bush, 
és esetleg mégis ő lesz az elnök, nem csoda, hogy elszabadultak az 
indulatok. A rablókapitalisták szócsövei a televízióban, a rádióban és a 
sajtóban szinte habzó szájjal fecsegnek a választás eredményének 
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igazságtalanságáról, ami az elnökjelölteket illeti. Nyomják a szöveget 
az alkotmányban lefektetett választási törvény túlhaladottságáról, 
korszerűtlenségéről, amely a „demokráciát”, a nép akaratát semmibe 
veszi, s hogy más kormányok, népek milyen tanácstalanul szemlélik 
mindazt, ami a világ leghatalmasabb országában lejátszódik. Arról 
persze egy szó sem esik, hogy ezt a felhajtást éppen ők keltik, 
minthogy arról sem, hogy az 1780-as évek második felében alkotmá-
nyozó honatyák miért éppen olyan alapokra helyezték Amerika jövőjét, 
amilyent az alkotmányban rögzítettek. 

Az alkotmányozó gyűlésen az egyik legfontosabb kérdés az volt, 
hogy milyen államformát válasszanak a leendő új hazának, amelynek 
függetlenségét és népének szabadságát a lehető leghosszabb időre 
biztosítsák. A múlt történelméből, tapasztalataiból tudták, hogy az 
elhatalmasodott, korlátok nélküli kormányok is népük zsarnokaivá 
válhatnak. Ezért elvetették a császárságot, a királyságot és a demok-
ráciát is, mint államformát. Madison James úgy nyilatkozott, hogy a 
„demokráciák oly rövidek életükben, amilyen viharosak halálukban!” 
Az Alkotmányos Köztársaságot választották tehát, amelyen belül a 
hatalom megosztását tartották a legfontosabbnak. A hatalmat az elnök, 
az országgyűlés és az alkotmánybíróság között osztották meg. A 
polgári, azaz a választói jogot pedig úgy állították fel, hogy legyen 
népképviselet és államképviselet, az elnököt pedig a választói testület 
(electoral college) válassza meg. Nézzük, hogy miként működik, pon-
tosabban működött ez a gyakorlatban? 

A honatyák úgy gondolták, hogy a függetlenségért kiontott vért 
nem szabad megbecsteleníteni azzal, hogy a népet kizárják jövőjének 
építéséből, szabadságának megőrzéséből. De nem is akartak minden 
döntést a népre bízni, ezért utasították vissza a demokráciát, mint 
államformát. Mint ahogy a hatalom gyakorlását három részre osztották, 
ugyanúgy a hatalmat gyakorlók megválasztását is a három testületre 
bízták. A nép minden két évben megválasztja képviselőit az ország-
gyűlés alsóházába. Az államok mindegyikének törvényhozói két 
szenátort küldenek az országgyűlés felsőházába hat éves időtartamra.  
Ezek a független államok érdekeit képviselték a Szövetségi 
kormányban. Itt arra is gondoltak, hogy a kevésbé népes államok se 
legyenek kizárva sorsuk irányításából. Az elnököt és alelnököt az 
államok által kinevezett választói testület választotta, teljesen függet-
lenül a választáson leadott szavazatoktól. A november 7-én kevesebb, 
mint tíz népes állam polgárai az alelnököt juttatták előnybe, míg a több, 
mint negyven állam választói testületének szavazatait Bush kapta, és 
éppen ez lett a jelenlegi bonyodalom gyújtópontja. Ez egyébként nem 
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az első esetben történt, és az alkotmány szemszögéből nézve nem 
kifogásolható. A választói testületnek nem lehetnek tagjai a választott 
politikusok vagy a kormány bármely testületében tisztséget vielők. Az 
elnök és alelnök megválasztását nem bízták se a népre, se a 
politikusokra, hanem a társadalomnak azokra a tagjaira, akik az 
államok és a közösségi érdek szolgálatára és védelmére a leginkább 
alkalmasak. Az alkotmányozó képviselők ezt nevezték Alkotmányos 
Köztársaságnak. 

Több, mint kétszáz év telt el azóta, s ha ezek a honatyák kilép-
hettek volna sírjaikból, s néhány napra szemlélői lehettek volna az itt 
lezajlottaknak – különösen  a választást követő napokban –, akkor 
biztosan nagyon megkeseredetten menekültek volna vissza a mély 
csend és nyugalom birodalmába. 

Nézzük csak, hogy az alkotmányos köztársaság hogyan vedlett át 
demokráciává. Mindenek előtt tudni kell, hogy a Szövetségi Kormányt 
nem azért hozták létre, hogy az államok erre a kormányra ruházzák át 
hatalmukat, hanem azért, hogy nemzetközi és az államok közötti 
kapcsolatokban képviselje őket, amely képviseletre megbízzák és nem 
tovább. Az esetleges külső támadás kivédése is a Szövetségi Kormány 
feladata, de az országgyűlés erre a célra fenntartott katonaság részére 
csak két éves időtartamra szavazza meg a költségvetést – a mai napig. 
A Szövetségi Kormány korlátlan hatalma csak tíz (10) négyzet-
mérföldnyi területre, azaz Washington D.C.-ra terjedt ki. Az adóki-
vetést illetően se kerülhette meg az államokat. Költségvetésének 
nagyobb részét a vámszedés biztosította. Az államok polgárainak 
életébe semmiféle közvetlen beleszólása nem volt. Így volt, amikor 
Amerika még valóban Amerika volt, azaz Alkotmányos Köztársaság. 
Az idő vasfoga azonban mindent szétrág, minthogy szétrágta azt az 
alkotmányt is, amelyre Amerika népe méltán büszke volt. 

Hol van már a szövetkező államok függetlensége? Polgáraiknak 
ugyanolyan vérszopói, zsarnokai lettek, mint a Szövetségi Kormány. 
Az amerikai nép keresetének ötven százalékát a különböző adók 
emésztik fel. Egyre hatalmasabb adókkal terhelik a magánvagyont is. 
Szabadság ott van, ahol a magántulajdon szent és sérthetetlen, és nem 
ott, ahol kiszolgáltatott politikusokra lehet szavazni. Na, de hogyan is 
jutott Amerika népe a demokrácia moslékos edényébe? 

Itt természetesen nem a demokratikus elvekről van szó, hanem a 
demokráciáról – mint államformáról –, amely nem más, mint tömeg-
uralom. Minden értelmes, vagy önmagát értelmesnek képzelő egyén 
tegye fel önmagának a kérdést: Ismerem-e az Egyesült Államok 
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alkotmányát, legalább elfogadhatóan ahhoz, hogy szavazatomat az 
elnöki hivatal teendőinek ellátását illetően, a legrátermettebb egyénre 
adjam le? Ha nem, és e nélkül az ismeret nélkül szavazol, akkor kedves 
polgár, önmagadnak legnagyobb ellensége vagy. De hát éppen ezért 
nem bízták a polgárra az elnök választását. Igen ám, de a választói 
testület már a XX. század eleje óta követi, azaz utasításként fogja föl a 
leadott szavazatokat, és valójában nem több, mint egy elkorcsosult 
testület. Nem él alkotmányos jogaival. Hogyan is élne? Hiszen ma a 
választói testület tagjait a két párt választja úgy, hogy mindegyik saját 
pártja érdekét – nem a közösségét, még kevésbé a nemzetét – képviselő 
egyént nevez ki államonként, és az adott állam győztes pártjának 
képviselői választják az elnököt és alelnököt. Ez pedig már demokrácia. 
Méghozzá a javából.  

Amerika első elnöke Washington György búcsúbeszédében 
figyelmeztette Amerika népét, hogy óvakodjanak a pártok alapításától, 
mert azok mint férgek, szétrágják a kemény tölgyet is. Ennek ellenére a 
nagy hazafi, Jefferson Tamás vezetésével 1830-ban megszületett a 
Demokrata Párt. 1854-ben pedig megalakult a „Grand Old Party”, azaz 
a Republikánus Párt. Amerika egysége bomlásnak indult. A valóban 
nagy fordulat éve azonban 1912 volt, bár korábban is, főleg a 
polgárháború után történtek nyugtalanító események, alkotmány-
módosítások. A XVI. alkotmánymódosítás 1913. február 25-én lépett 
életbe, amelynek értelmében a központi kormány bevezette a kereseti 
adót. Az alkotmánymódosítást az államok háromnegyed részének jóvá 
kell hagyni ahhoz, hogy életbe léphessen. A XVI. alkotmánymódosítást 
csak négy állam fogadta el szabályosan, azért mégis maradt. Igaz 
azonban, hogy az adóbevallás a mai napig önkéntes alapon történik, de 
ha valaki nem fizeti, akkor börtönbe kerül. A XVII. alkotmány-
módosítás 1913. május 31-én lépett életbe, amelynek értelmében a 
szenátorokat nem a „független” államok, hanem a nép választja. A 
demokrácia újabb győzelme, de vereség az államok függetlenségét 
illetően. A legmeghatározóbb azonban az volt, amikor Amerika tör-
vényhozói átruházták pénzverési, bankjegykiadási jogukat a magán-
bankárokra, akik semmiféle elszámolással nem tartoznak az állam felé. 
Valójában korlátlan urai a gazdaságnak és kereskedelemnek, amelynek 
eredményeként a politikai hatalom is az ő kezükben van. Ez 1913 
decemberében, karácsony szent etéje előtti napon történt, amikor a 
törvényhozók már hazamentek családjaikhoz, néhány bennfentes, 
lefizetett szenátor kivételével, akik megszavazták a Szövetségi Bank 
(Federal Reserve Bank) fölállítását, amelynek nevében is szerepel a 
céltudatos félrevezetés. Ennek a banknak felállítását soha nem terjesz-
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tették az államok elé szavazatra, hogy jóváhagyják, mint 
alkotmányódosítást. Ettől függetlenül működik, és hatalma az egész 
világ gazdaságára, politikájára befolyással van. Amerika népének 
túlnyomó része ma is abban a hiszemben él, hogy a Federal=Szövetségi 
név alatt a Szövetségi Kormány Bankját kell érteni. Nem tudják, hogy 
ezek a magánbankok tartoznak több, mint ötbillió – nem milliárd, billió 
– dollárral. Amerikában trillió, mert nincs milliárd. 

Itt kell visszakanyarodnunk a választási cirkuszhoz, és az azt 
megelőző választási hadjárathoz, amikor a sajtó alaposan felhergelte a 
népet. Mindent elkövettek annak érdekében, hogy a polgár agyában 
minél nagyobb legyen a zavar. A szavazók kis százaléka - akik még  
olvasnak újságot, és egyéb ismereteik is vannak, még elfogadhatóan 
tájékozottak, de a tömegek, akik csak a televízió és rádió célirányos 
adásaiból szerzik ismereteiket: már a demokrácia tökéletes termékei. 
Beidegzetten szavaznak a demokratákra vagy republikánusokra, vagy 
éppen a képernyőn nagy lendülettel magyarázkodó jelölt nyájas 
mosolyára. 

A szavazás napján, miután a polgár leadta szavazatát, elterül a 
televízió képernyője elé, de természetesen gondoskodik arról, hogy 
legyen bőven inni és rágcsálni való. Hatalmas ország ez az Amerika. 
Az Atlanti-tenger partjától a Csendes-tengerig közel 5000 kilométernyi 
szárazföld alföldekkel, hegyekkel, folyamokkal, tavakkal tarkítva. 
Négy időövezetre van osztva, ami annyit jelent, mikor a keleti parton 
du. 6 óra van, a nyugati parton még csak du. 3 óra. A hírszolgálat 
főhadiszállása a keleti parton, New Yorkban van. A szavazóhelyiségek 
du. 6 órakor csuknak, ami azt jelenti, hogy a keleti övezetben már 
befejezték a szavazást, de a középső, a hegyvidéki és a nyugati öve-
zetven még tovább folyik. A televíziós hálózatok aztán egymással 
versenyeznek, hogy melyik tudja élményesebbé tenni, az egyébként 
száraz, lényegében gépekkel végzett szavazatok megszámlálását. A 
csúcsteljesítmény pedig az, hogy melyik hálózat tudja először jelezni 
egyik vagy másik politikusnak a győzelmét. Az elsőséget valójában az 
dönti el, hogy melyik hálózat hajlandó nagyobb kockázatot vállalni. Így 
történt, hogy az egyik hálózat az elnökhelyettes győzelmét jelezte du. 6 
óra után a keleti övezet időszámítása szerint. Ebbe az övezetbe tartozik 
Florida is – amely a választás kimenetelét meghatározó állam lett –, 
kivéve a nyugati irányba nyúló része, amely a középső időövezetbe 
esik. Itt tehát még tovább folyt a szavazás, amikor a jeles televíziós  
hálózat már jelezte, hogy a játszma eldőlt. Kérdés tehát, hogy hány, a 
munkából a délutánok legforgalmasabb idejében hazavergődő polgár, 
aki Bushra akarta leadni szavazatát, a hír hallatára nem a szavazó-
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helyre, hanem hazament. Hiszen már úgy is mindegy. De ez lett a 
helyzet az egész közép-, hegyvidéki és nyugati övezetben is. A repub-
likánusok meg is jegyezték, hogy Kaliforniában a vártnál kevesebb 
szavazatot kaptak. Ez a demokrácia, ahol a sajtó korlátlan és felelősség 
nélküli ura a helyzetnek.  

Aztán eltelt néhány óra és az egészet visszavonták, mert a szava-
zatok Floridában nagyon szorosak voltak, és a mérleg Bush irányába 
kezdett húzni. Nos, de ki lesz az, aki a texasi kormányzó győzelmét 
jelenti be elsőnek? Jó játék, mi? Ezt nem lehet idegekkel bírni. Busht 
kihirdették győztesnek. Aztán a leadott szavazatok alapján a mérleg 
nyelve hol ide, hol oda lengett. Az önmagukat tévedhetetlennek ki-
mondó, és felelősséggel nem tartozó televíziós hálózatok visszavonták 
Bush győzelmét is. A cirkusznak, amely csak a demokráciában 
képzelhető el, ezzel még nem lett vége. Az csak a szavazás napját 
követően kezdődött igazán. 

Országos viszonylatban Gore több szavazatot kapott, de ha Bush 
megnyeri Floridát, akkor az ő választói testületi szavazatukkal a kor-
mányzó szavazata a 270 fölé emelkedik, így ő lesz Amerika következő 
elnöke, ami a demokrácia sárba-tiprását jelenti. Senki nem beszélt az 
alkotmányról. Senki nem vett fáradtságot, hogy megmagyarázza a 
polgárnak, hogy a választásokat alkotmányos törvény is szabályozza, s 
hogy ennek mi a lényege. Ez már csak azután következett be, miután a 
tudatlan tömeget jól fölhergetlék. Akkor is csak olyan félvállról. 
Egyébként is, a demokráciában a pillanatnyi érdekeinknek megfelelően 
alkotjuk a törvényeket. Kis az erősebb? – alapon. 

Aztán jött a szavazócédula körüli bonyodalom, amely az egyik 
floridai megyében 19,000 érvénytelen szavazatot eredményezett. Egy 
másik megyében, ahol sok a nyugdíjas zsidó, Buchanan az átlagosnál 
több szavazatot kapott, ami csak tévedés lehetett, amiért szintén a 
szavazócédulát hibáztatják. Ezzel nem a kellő figyelemmel szavazó 
polgárok ki lettek zárva az elnökválasztás folyamatából, s ezzel polgári 
jogaik sérültek. Ez elfogadhatatlan, a demokráciában ilyen nem 
történhetik. Előkerültek a forradalmárok, és megszállták Florida fő-
városát az istenhívő pap, Jesse Jackson vezetésével és követelik, hogy 
ezekben a megyékben újra kell számlálni a cédulákat. Újra ki kell írni a 
választásokat. Máris pereket indítottak a demokrácia szabályainak 
megfelelően. Aztán kiderült, hogy ezeket a kérdéses szavazócédulákat 
a helyi demokrata párt vezetői tervezték és hagyták jóvá. Az is kiderült, 
hogy Chicagoban is ezeket használták, de mivel ott Gore győzött, ezért 
nincs baj. Aztán az is kiderült, hogy ebben a floridai megyében, 96-ban 
15,000 érvénytelen szavazatot adtak le. A dolgok lényege az, hogy 



282 

szándékos, és kirívó csalásokat idáig sehonnan nem jeleztek, talán csak 
Wisconsinból, ahol cigarettát osztogattak a demokraták a hajlékta-
lanoknak, na meg több száz egyetemista beismerte, hogy kijátszották a 
hivatalnokokat és kétszer is szavaztak, persze a demokratákra. Ezért ott 
sincs baj. De hát akkor mégis mi a gond? 

A gond az, hogy még áll az Alkotmányos Köztársaság néhány 
gátja, amelyek az „igazi” demokrácia, vagyis a tömeguralom útjába 
állanak. Szomorú, hogy ezt a jobbgondolkodásuaknak is csak  egy kis 
százaléka képes fölfogni. Ha nem így lenne, akkor Buchananra adták 
volna le szavazataikat, aki erkölcsileg is, és alkotmányosan is az 
amerikai értékeket képviselte.  

A nagy sájszterek aztán megnyugtattak bennünket – mondták –, 
hogy az   ilyen gondokat más országokban tankokkal intézték volna el, 
de nálunk működik a demokrácia. Vajon még meddig? Vajon mikor 
teljesedik be Madison jóslata: a demokráciák oly rövidek életükben, 
amilyen viharosak halálukban!” És persze zsarnokságba süllyednek. 

Floridában még mindig számlálják a leadott szavazatokat és újra és 
újra változtatják a szavazócédulák érvényességének szabályait, holott 
az állam igazságügyminiszterének azokat november 17-én hitelesíteni 
kellett volna, amelynek alapján ki kellett volna hirdetnie a győztest. 
Törvény? Alkotmány? Badarság!!! A Sajtó pedig tovább pergeti a 
dobokat és harsogtatja Jerikó kürtjeit. Az Alkotmányos Köztársaság 
viharvert falainak utolsó csonkjai is leomlóban vannak. 

Éljen a Demokrácia!!! 
2000. november 22-én. 
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Kozma Andor: 
A  KARTHÁGÓI  HARANGOK 

(EMLÉKEZZÜNK) 
A pápai öreg kollégyiom terme 
Csupa vén diákkal zsúfolásig telve. 
Ajkuk néma, mint a faragott képeknek, 
Pedig verekedő vad fickók lehetnek: 
Több homlokon, arcon beforradt sebhelyek, 
Kemény hideg-vasra valló emlékjelek; 
Van, kinek hiányzik félkeze, féllába... 
Ilyenek is járnak Pápán iskolába. 
 
Ki históriában kutat világeszmét, 
Tudós Bocsor István professzor tart leckét. 
Tavaly Debrecenben még Enyéng követje, 
Alig egy féléve még tömlöcbe vetve, 
Most Bécs kegyelméből, rendőrtől figyelve, 
Megint katedráján a hatalmas elme. 
Tilalmas részére a honi történet, 
Hanem Carthagórul s Rómárul beszélhet. 
Ím, beszél is bőven ékesszavú ajka 
Visszatért diákok szomjan csüngnek rajta. 
 
...”S a dicső Carthago, mondja a professzor –  
Végső viadalra keseredett ekkor. 
Ezer éves múltját üti vala arcul, 
Hogyha lemond gyáván a rátukmált harcrul. 
Maga dölyfös Róma egyedül, ha támad, 
Nem győz hős haragján Carthagó hadának. 
Barbár Massinissa, gaz numíd szövetség, 
Ez pecsételi meg Carthagó elestét. 
Ám Carthagó népe a bús végveszélyben 
Nagyszerű halálra buzdult föl kevélyen. 

 
A nemzeti zászlók lobogtak kibontva, 
Tódultak alájuk, nőtt a had naponta. 
Carthagói férfit  asszony nem marasztott, 
Hont védeni mentek urak és parasztok, 
Kereskedőt üzlet, mesterembert szerszám 
Nem kötött le többé –, beálltak ezerszám. 
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S a zsönge diákok az iskola padját 
Fegyverét esengve önként odahagyják... 
Ó, a boldog ifjak, ép erős legények, 
Mint írigylik őket rokkant lábú vének! 
S ezek is elmentek, nem sujthatva mással, 
Sujtani az ellent bátor, bölcs tanáccsal. 
Talpra pún! Fegyverre! Ne hagyd ős hazádat! 
Nincs kard? - Egyenesre igazítsd kaszádat! 
Nincs elég húr íjra, hogy nyilad röpítsed? –  
Van  hajuk a nőknek, kösd rá s azt feszítsed! 
 
Lelkes honleányok örömest lenyírják –   
S szereli aranyhúr a harcosok íjját. 
De a hadhoz pénz kell s Carthagónak nincs már, 
Rég rabolja Róma, kiürült a kincstár. 
Carthagói delnők, híres csodaszépek,  
Viselnek gyémántot, igazgyöngyös éket, 
Smaragdot, rubintot, zafirt, amethystet, 
Napkeleti topázt, díszét minden dísznek – 
S most leszedik sorra, ami rajtuk drága 
Ó, szent hazafiság magasztos tűz-láza! 
 
Az egész Carthagót felgyújtja, felrázza. 
Mindent a hazáért!... S ki-ki egyetértett: 
Sem Isten, sem ember – első a közérdek! 
Bástyakőért tornyot, templomot döntöttek 
És a harangokból ágyúkat öntöttek!...” 
 
Mily prelekció ez? Úgy zeng, mint az égbolt, 
Eszmél a professzor, elhallgat, – elég volt. 
Hogy is volt? – Carthagó, harangok és ágyú?... 
Mily anakronizmus, tudatlan és bárgyú! 
S mégis: a teremben nem mosolyog senki, 
Csönd van... tüzes arcok... s könnyezik mindenki. 
Nem szól a professzor; ha még szólna: torkán 
kitörne, mely fojtja, a zokogás-orkán. 
Ül sokáig némán, sóhajt keserveset: 
„S Carthagó – elesett”. 
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Seszták Ágnes (Magyarország): 

NÉZZ  VISSZA,  SÍRVA! 
Tíz évvel a rendszerváltás után 

Miért kellene sírni? Hiszen szabadok vagyunk, sajtó- és 
szólásszabadság van. Bárki bárhova utazhat, bármennyi valutát vehetsz, 
lehet két lakásod, de ha pénzed van, egész szállodasorod is. Lehet 
tőzsdézni, kaszinózni, kötvényeket venni, részvényeket vagdosni. 
Vásárolhatsz földet, építhetsz rá kastélyt, várat, lovardát, tarthatsz 
ménest, gulyát, ültethetsz naponta tíz holdon meggymagot, senki sem 
csuk le. Felvételizhetsz bármelyik egyetemre, ha kicsi a keretszám, de 
van pénzed, megveheted magadnak az egyetemi éveket.  

Szóval tíz évvel a rendszerváltás után négyévenként arra szavazol, 
akire akarsz, abba a pártba lépsz be, vagy ki, amelyik neked tetszik. 
Sőt, teli szájjal szidhatod a kormányt, ez legrosszabb kuruc 
hagyományunk, gyűlölheted a miniszterelnököt és irigyelhetsz 
mindenkit, akinek hatszázas Mercedese és két forinttal többje van. Tíz 
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évvel a rendszerváltás után rájössz, hogy itt nincsenek sikkasztók, 
gyilkosok, korruptok és alkalmatlanok, mert ezek mind a politika 
üldözöttei. Ellenük nem eljárnak, hanem politikai boszor-kányüldözést 
folytatnak. Tíz év alatt szétrombolták a nemzeti érzéseket, a nemzeti 
hovatartozást, gúnyt űztek a Himnuszból, a címerből, a múltadból, 
lépten-nyomon lemucsaiztak és mucsaiznak. 

Naponta ostromolnak a mássággal, rád akarják erőszakolni a 
homoszexuálisokat, a transzvesztiákat, a leszbikusokat. Nemcsak 
tűrnöd kellene, de szeretni is őket, ami nemhogy tíz év alatt, de soha 
nem jön össze. Elmagyarázzák neked, hogy az idegen szép, amikor 
még az ismerőseid közül is finnyásan megválogatod, ki tetszik, ki nem. 

Olyanra akarnak formálni, amilyen nem akarsz lenni. Globa-
lizálni mindenekfelett. Hogy bárhova menj, magaddal találkozzál. Ezért 
tíz év elteltével nem találsz egy magyar cégtáblát, elönt a primitív 
anglománia, és ahogy ötven évig a hátuk mögé mutogattak, hogy mit 
szól ehhez Moszkva, most úgy próbálnak zsarolni, hogy Amerikát 
mondanak helyette. Az USA lett az imádat tárgya: filmekben, 
egyhangúan unalmas ételekben, feelingben, kültelki, mocskos 
beszédben, sztárokban életstílusban. Magyarország rezervátumokban 
létezik.  

Tíz év kellett ahhoz, hogy végképp meglazuljanak a család 
kötelékei, ma már minden második házasság gallyra megy, és 
korosztályok sem házasodni, sem nősülni nem sietnek. A születés-szám 
a mélyponton, rendszerváltás után tíz évvel lassan szembe kell nézni a 
tömeges bevándorlással.  

A tanultság becsülete papíron megvan, egyébként nem létezik, 
lehetsz bármilyen bunkó, csak légy tele pénzzel. A műveltség még 
ennyit sem ér, a televízió vetélkedői ékesen jelzik, lassan nincs már 
mérce, ami alá még lehetne leszállni. Tíz évvel a rendszerváltás után 
szívósan folyik az egyház elleni hecckampány. Kétes hírű és szín-
vonalú szekták ostromolják a „New Age” emberét, könnyű és hatásos 
megoldást ígérve az élet kérdéseire. Cserébe némi készpénzért. 

Közben templomokat fosztanak ki, kereszteket törnek széjjel, 
gúnyverset írnak a pápáról, és tíz éve nem készül el a Szent István-
bazilika felújítása. A rendszerváltáskor úgy éreztük, a szabadság 
mellett a liberalizmus a legnagyobb adomány. Tíz év alatt ez a fajta 
liberalizmus csak katasztrófát hozott. Ránk szabadította a leg-vadabb 
egoizmust, a mindenkin áttaposást, az egyén teljes anar-chiáját Nekem 
mindent, te meg kit érdekelsz? Elfogyott az együtt-érzés vékony 
tartaléka, nem létezik tisztelet, könyörület, szánalom, szeretet, 
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megbecsülés. Haszonelvűség van és szeretetlenség. Megjelentek azok a 
propagandák, amelyek nyíltan arra biztatnak, hogy ne szülj gyereket! 
Nagy felelősséggel jár, ki tud ilyent vál-lalni? Tudatosan folyik a 
generációk szembeállítása, a nyugdíjasok uszítása, álszent 
együttérzésével azoknak, akik ötven évig lopták a mostani öregek 
járulékát.  

És az állandó hangulatkeltés. A mozgalomból betanult akciók, 
hogy öt perc nyugalmat ne érezzen a polgár, hogy folyton válasz-tania 
kelljen ilyen meg olyan politikai csoport között. Hogy folyton szidja 
valakinek a k.... anyját, de csak azét, akiét a média engedi. Engedelmes 
rabszolgaként terpeszkedve a tévé előtt habzsolja azt a hihetetlenül 
igénytelen szecskát, amit odatálalnak neki, miközben országos ügyekről 
rendre lemarad. 

Ilyen tíz év, nevetni kellene, de sírni is! 

 

KÖNYVSZEMLE 
ZRÍNYISTA  LÁNYOK 

Dr. Kasza Lajos neve nem ismeretlen a nyugati magyarság jó 
magyar könyveket kedvelő része előtt. Az utóbbi években két sikeres 
könyve is megjelent a Püski kiadónál – 1997-ben a „Budapesttől 
Washingtonig”, 1998-ban pedig az „Éveim Amerikában és Angliában” 
– és mindkettő kedvező fogadtatásra talált a hazai könyvpiacon is. A 
kiadó jóvoltából mindkét kötet az ünnepi könyvhétre látott napvilágot 
és az kellő nyilvánosságot biztosított számukra, a szerző számára is, 
akinek neve most már hazai irodalmi körökben éppen olyan ismertté 
vált, mint az emigrációban. 

Az idei könyvhétre újabb kötet került ki Kasza Lajos tolla alól. 
Címe: „Zrínyista lányok”. Már a könyvhét megnyitásának napján sokan 
keresték a Püski könyvsátornál a szerzőt, aki az érdeklődők kérésére 
szorgalmas kézzel dedikálta legújabb könyvét. (Itt meg kell jegyeznem, 
hogy a „Zrínyista lányok”-at három nappal a könyvnap előtt külön is 
bemutatták a budapesti könyvkedvelő közönségnek: a Semmelweis 
utcai Magyarok Házának színháztermében a szerző tisztelői és a 
hajdani soproni Zrínyi Ilona Honvédtiszti Leánynevelő Intézet volt 
növendékei meghitt hangulatú műsoros szerzői estet rendeztek, 
amelynek keretében részletek hangzottak el a könyvből és az író mellett 
többen is felidézték azokat az emlékeket, amelyekről a „Zrínyista 
lányok” szól.) 
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Mert a Zrínyista lányok szereplői itt élnek közöttünk és őket 
mutatja be Kasza Lajos könyve. A neves soproni iskolában leány-
generációk nevelkedtek és a második világháború előtti utolsó év-
folyamok végzett növendékeinek életéről, sorsuk érettségi utáni ala-
kulásáról és háttérként az országban végbement változásokról szól a 
mű, amelyet a szerző korrajznak szánt. De szellemes megoldásként 
ehhez azt a módot választotta, hogy magukkal az eredetileg interju-
alanyul felkért zrínyista lányokkal (akik ma már családanyák, sőt 
nagymamák) mondatja el az életüket. Ez az írói módszer rendkívül 
színessé, változatossá teszi a kötetet, amelynek olvasása közben hat 
életpályát ismerhetünk meg. Ezeken keresztül pedig megismerhetjük a 
második világháború alatti és utáni esztendők történetét, azokat a 
változásokat, amelyek gyökeresen átalakították a magyar társadalmat. 
A könyvben szereplő hat „társszerzőre” – akiknek egyike Kaszáné 
Csuka Ilona – ráillik az a mondás, hogy mindegyikük élete „kész 
regény” s mivel a zrínyista lányok általában nem olyan körből jöttek, 
amelynek világnézete elfogadható lett volna a háború utáni rendszer 
számára, legtöbbjüknek megpróbáltatásokkal teli, hányatott sors jutott 
osztályrészül. A zrínyista lányok származásuk és neveltetésük folytán 
nem tudtak, de nem is akartak beleilleszkedni a kommunista világba, de 
a nehézségek ellenére mindannyian megállták helyüket az életben. A 
zrínyista lányok közös vonása, hogy valamennyien erős lélekkel és a 
jövőbe vetett optimizmussal fogadták a nehézségeket, amelyekkel 
otthon vagy a határokon túl meg kellett küzdeniük. 

Erről szól Kasza Lajos legújabb könyve, amely nemcsak élvezetes 
olvasmány, de tanulságos korkép is, amelyben a szerző nem kerüli a 
kényes politikai témákat sem és  éles logikával világítja meg az össze-
függéseket, nem rejtve véka alá a maga véleményét és kritikáját sem. 
Az ízléses kiállítású kötet a Püski Kiadó gondozásában, a nagynevű 
gyomai Kner Nyomda betűivel és mutatós kötésében került fogalomba. 
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„KÁRPÓTLÁSI” 
IGÉNYEK ÉS PANASZOK BEJELENTÉSE 

A KISE Elnökségének,   Készült: 2 példányban 
Budapest 70, Pf: 494  Ebből: 1 pld. KISE-nek 
H 1438    1 pld. Bejelentőé. 

 

Tárgy: „Kárpótlási” helyzetfelmérés, panaszok és igények bejelentése. 
A Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesülete (KISE) által a 2000. év 
tavaszán – a „kárpótlási” törvények 2001. évre tervezett módosító 
javaslatai  kidolgozásának  előkészítéseként – beindított,  országos 
„kárpótlási” helyzetfelméréshez csatlakozva az alábbiakat közlöm: 
1.) Egyetértek a „kárpótlási” törvények – károsultak igényei alapján történő 
– felülvizsgálata és módosítása szükségességével. (Ha nem akkor ezt a 
mondatot áthúztam.) 
2.) Egyetértek az elmúlt kb. 60 évben a téves ideológiai-politikai 
indoklásokkal, az egyes rossz törvényekkel és intézkedésekkel az élet 
(egészség), szabadság,  a tulajdon sérelmére elkövetett károkozások el nem 
évülő, emberiség elleni bűntettnek  történő minősítésével. (Ha nem, akkor 
ezt a mondatot áthúztam.) 
3.) Panaszaim az eddigi „kárpótlással” kapcsolatban (röviden: kit, mikor, 
milyen károkozások értek; mikor, milyen és mennyi “kárpótlást” kapott): 
4.) Igényeim az általam igazságos/abb/nak tartott kártalanításra (kár-
térítésre, „kárpótlásra”) vonatkozóan: 
5.)  A bejelentő (kitöltő) neve (előző, pl. leánykori neve is): 
Lakáscíme   (postai irányítószámmal): 
6.) Kijelentem, hogy az általam itt közöltek a valóságnak megfelelnek. 
7.) Nem küldök iratokat. Tudomásul veszem, hogy a KISE-nek nincs: 
lehetősége (helye) iratok tárolására, apparátusa egyéni „kárpótlási” ügyek 
intézésére, pénze, segélyek stb. fizetésére, levelek megvála-szolására. 
8.) Lehetőségeim szerint tájékoztatom károsult rokonaimat, barátaimat, 
bajtársaimat, ismerőseimet erről a „kárpótlási” helyzetfelmérésről. 
Megkérem őket, hogy vegyenek részt ebben a helyzetfelmérésben, és adják 
tovább ezeket az információkat más károsultaknak is, mert a károsultak 
többsége támogatja ezt a kezdeményezést.  

Kelt:              év                      hó       nap. 
                                                                       ........................................ 
                                                                               a bejelentő aláírása 
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Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesülete, Budapest 
Ebneth Frigyes, a KISE elnöke: 
 

Gróf Széchenyi Ágoston úrnak 
Tisztelt Gróf Úr! 
Megkaptuk és köszönjük a XXXVIII. Magyar Találkozó Krónikája 

kivonatát, amelyben Ön az 1998. évi hazai helyzetet elemezte, valamint 
ennek és a történelmi tényeknek figyelembevételével – az általunk is 
nagy többségünkben jónak tartott – javaslatait ismertette. 

Egyesületünk az 1990. évi megalakulásától – a Fővárosi Bíróság 
által 3062 sorszám alatti törvényes bejegyzésétől – kezdve küzd az 
elmúlt kb. 60 évi, szélsőséges politikai rendszerek, diktatúrák, a téves 
ideológiák, az egyes rossz törvények és intézkedések áldozatai, üldö-
zöttei, károsultjai, kisemmizettei érdekeiért; az élethez, a szabadsághoz, 
a tulajdonhoz való alapvető emberi jogok sérelmére elkövetett kár-
okozások igazságos rendezéséért; a rendszerváltozás utáni igazság-
talan, rossz „kárpótlási” törvények mielőbbi módosításának eléréséért. 

Egyesületünk pártoktól független civil szervezet; időnként egy-
néhány problémánk megoldásához segítséget kértünk és kaptunk a 
Független Kisgazdapárttól. 

Céljainkat, tevékenységünket indokolja, hogy becslések szerint 
Magyarországon legalább kb. 500 ezerre, és külföldön is több 100 
ezerre tehető még ma is azoknak a magyar családoknak száma (és így 
lehet, hogy összesen legalább kb. 2 millióra azoknak a családtagoknak 
száma), akiknek az eddigi „kárpótlásukkal”, a kapott, vagy nem kapott 
kártalanításukkal kapcsolatban panaszaik és további kártérítési igényeik 
vannak. 

Ezért Egyesületünk 1993-ban Budapesten próbafelmérést végzett, 
majd most – ebben az évben – az egész országra kiterjedő helyzet-
felmérést indított be. Célunk, hogy a károsultak panaszai és igényei 
figyelembevételével a következő évben – más szervezetekkel együtt-
működve – javaslatokat dolgozzunk ki a „kárpótlási” törvények módo-
sítására, és az Országgyűlés elé történő előterjesztés előkészítésére. 

Néhány hazai újságban 1-2 alkalommal – térítésmentes (ingyenes) 
– közleményeinkben felhívtuk a károsultak és más szervezetek figyel-
mét a helyzetfelmérésre és annak törvénymódosítási célkitűzésére. 

A törvénymódosításoknál olyan megoldások kidolgozása célszerű, 
amelyek lehetőleg nem jelentenek újabb, nagyobb megterheléseket az 



291 

állami költségvetésnek (vagyis a magyar népnek, beleértve a károsul-
takat is!) 

A helyzetfelmérés beindult, de mivel pénzbeli támogatást Egye-
sületünk eddig még sehonnan sem kapott; az Egyesület tagjai többnyire 
idős, kisemmizett emberek, akik tagsági díjat nem tudnak fizetni, ezért 
problémáink vannak a széleskörű tájékoztatással (nem tudunk fizetni az 
újsághirdetésekért), az írásos anyagok sokszorosításával (nincs saját 
fénymásoló gépünk, papírunk), és alig van pénzünk a hozzánk érkező 
levelek megválaszolására, a postai költségekre. Ezért lassan halad a 
helyzetfelmérés, bár jönnek a kártalanítási igénybejelentések, de pl. 
külföldről eddig csak néhány érkezett  

Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön az igazságos kártala-
nításra vonatkozó célkitűzésünkkel való egyetértése esetén – családi és 
más kapcsolatai útján segítené kezdeményezésünket, hogy a külföldi 
magyar szervezetekhez eljuthassanak a helyzetfelmérésre és a tervezett 
törvénymódosításokra vonatkozó információk, valamint – lehetőségeik 
szerint – némi pénzbeli támogatást is nyújtsanak ehhez a sokakat érintő 
tevékenységhez. 

Kérjük, ha van rá lehetősége, akkor továbbítsa rokonaihoz, az Ön 
által ismert külföldi magyar szervezetekhez a most mellékelten meg-
küldött (sokszorosítható) Levél-minta néhány példányát, ezek fel-
használásával a károsult Honfitársaink bekapcsolódhatnak az általunk 
beindított „kárpótlási” helyzetfelmérésbe. A levél-minta egy példányát 
kitöltve (és a lehetséges támogatási összeget is) postafiókunk címére 
kérjük megküldeni, a második példány – másolatként -  a bejelentőnél 
(kitöltőnél) marad. 

A helyzetfelmérés eredményéről és a „kárpótlási” törvénymódo-
sításokkal kapcsolatos fejleményekről a következő év során tájékoz-
tatjuk Önt és a jelentkező külföldi magyar szervezeteket is. 

Gróf Úr javaslatait és a  remélt további támogatását is hálásan 
köszönjük. 
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KÖNYVISMERTETÉS 
“A MI KIS ÉLET-HALÁL KÜZDELMEINK… 

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy f. év májusában, a 
budapesti Magvető Könyvkiadó Vállalat kiadásában megjelenik a 
Svájcban élő jogász, történész és közíró, dr. Czettler Antal új könyve. 

Címe: “A mi kis élet-halál küzdelmeink. Magyar külpolitika az 
1941 júniusi hadbalépéstől az 1944. március 19-i német megszállásig” 

A mű Magyarország 1941 és 1944 márciusa között folytatott 
külpolitikáját teszi vizsgálat és elemzés tárgyává. Részletesen elemzi 
Bárdossy László és Kállay Miklós miniszterelnökök személyét. 

A könyv tárgyilagos, de megrázó módon ecseteli hazánk tragikus 
és végső fokon kilátástalan helyzetét a két zsarnokság között. 
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 XIII.  
HALOTTAINK 

 

Keresztesi Flórián László: 
REQUIEM 

Főt. dr. Dömötör Tibor püspök 
1929 – 2000 

Főt. dr. Dömötör Tibor, az akroni (Ohio, USA) Szabad Magyar 
Református Egyház püspöke ez év november 24-én hajnalban vissza-
adta nemes lelkét Teremtőjének. Szomorú szívvel, de Isten akaratába 
belenyugodva vettünk búcsút szeretett és nagyrabecsült püspökünktől. 
A december 2-án tartott szertartásra több mint négyszáz gyászoló 
magyar jött el az Egyesült Államokból, Kanadából, Magyarországról és 
Ausztráliából. Búcsút venni jöttek egy igaz, nagy magyartól, aki nem 
félt harcolni, megálmodni és megvalósítani az akroni csodát, a hit 
csodáját.  

A koporsója mellett álló tizenhét palástos lelkész, püspök és 
esperes adott tanúbizonyságot a föltámadásba vetett hitéről, egyháza, 
gyülekezete részvétét tolmácsolva. 

Főt dr. Dömötör Tibor püspök Budapesten született 1929. május 
29-én. Tanulmányait a legendás hírű budapesti Fasori Gimnáziumban 
végezte és 1948-ban kitüntetéssel érettségizett. Teológiai tanulmányait 
Sopronban, Budapesten és Debrecenben végezte. Lelkésszé szentelése 
után Békésre került lelkésznek. 1956 után a szabadságharcban való 
hősies magatartása miatt menekülni volt kénytelen. Sorsa Amerikába 
vetette. A kezdet nehézségei után 1966-ban az akroni Szabad Magyar 
Református Egyház lelkésze lett, ahol élete végéig szolgált.  

Sokoldalú, kivételes tehetsége, szervezőképessége már szolgálata 
elején nyilván-valóvá vált. 1968-ban egyesítette a két akroni református 
egyházat. 1972-ben esperessé választották, majd 1983-ban püspökké 
nevezték ki. 1973-ban Phoenix-ben (Arizona) alapított új egyházat, 
később Ontarióban, Kaliforniában, Chicagóban, Ausztráliában és 
Afrikában szervezett új egyházakat, amelyeket többször látogatott. 
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1974-ben megnyílt az általa alapított Lórántffy Zsuzsanna Otthon, 
ahova egész Amerikából jönnek az idős magyarok. 1978-ban új szárny 
épült hozzá és 1988-ban új konyha. 

Nevéhez fűződik a Károli Gáspár Magyar Lelkészképző Intézet 
alapítása. Dömötör püspök segítségével több mint 1000 magyar 
menekült kezdhetett új életet. 1989-ben ötödször választották meg az 
Amerikai Magyar Szövetség országos elnökének. Úgyszintén ő léte-
sítette a magyar történelmi szoborkertet, amely a magyar emlékművek 
és emléktáblák egész sorát – 1956-os szabadságharcos, Trianon, 
Kossuth, II. Világháború, Mindszenty hercegprímás, Ordas Lajos 
püspök, Ravasz László püspök – foglalja magában. 

1990-ben a Capitoliumban helyezte el Kossuth Lajos mellszobrát. 
1993-ban a rendkívül nagy jelentőségű Ellis Island-díjjal tüntette ki 
Amerika elnöke. 

1990-ben 25 acre területen tíznél több házat épített idős magyarok 
részére és a magyar történelem nagyjairól – Kossuth, Petőfi, Rákóczi, 
Tompa, Ady, Bíró, Károli – nevezte el őket. Lelkészi kinevezései 
mellett számtalan magasrangú kitüntetés tulajdonosa, mind magyar, 
mind nemzetközi vonalon. Hosszú évekig magyar rádióműsort vezetett, 
amelyet hűséges felesége, Erzsébet folytat. 1996. szeptember 28-án a 
Zaire-i International Christian University díszdoktorrá avatta. 

Írásainak, beszédeinek, prédikációinak száma ezrekre megy, több 
könyvet és verses kötetet írt. Költeményei jellegzetesek, egyéniek. 
Legutolsó verse, az “Isten tenyerén” a clevelandi Árpád Akadémia 
aranyérmét nyerte el. 1999 novemberében Magyar Honlapot 
szerkesztett. 

Példát mutató lelkész, lángoló lelkű, mindig buzdító, mindig 
vigasztaló, mindig pozitívan gondolkodó, soha meg nem alkuvó 
magyar volt. Egy olyan nagy szellemet vesztett el az amerikai 
magyarság és a világ, aki pótolhatatlan. 

Élete, működése példaképe a hivatását, családját, mindenek felett 
szerető hazafinak, aki a múlt tapasztalataiból építi a jelent és tervezi a 
jövőt. Saját életét határozta meg költeményében: 

Az életem nagy, szent titok, 
Csodáknak szárnyán vágtatok. 
Az Úrtól kaptam mindenem, 
Ő tudja, mit akar velem. 

 

Szívem szülőhazámban él, 
Testem itt a másodikban. 
Lelkem már ott van Istennél,  
Újjászülten, égi honban. 
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Szabolcs Lászlóné (Cleveland, Ohio): 

BÚCSÚ 
DR. NÁDAS RÓZSÁTÓL 

Most, amikor Rózsikától búcsúzunk, visszatekintünk a Magyar 
Társaság aranykorára, amikor János és Rózsika voltak az élen, mint 
harcosok, akik mint az egyesület vezetői, éjt nappallá téve kormá-
nyozták azt a hajót, amely mindig azon a vizen haladt, amely oly sok 
magyar menekültnek volt az álma:  

Vissza a mi szép magyar hazánkba! – Szabadon! 
Ezen a napon Rózsika odakerül, ahol János az igazak álmát 

alussza, idegen földben, de ez az a föld, ahol menedéket kaptak és ki-
mondhatták gondolataikat és a Magyar Társaságot megalapították. – 
János halála után Gyula lett az elnök. Ő már 1992-től állt az élen míg 
2000-ben. Dr. Nádas János nem vette át a kormánykereket. 

Csak mi tudjuk, akik még velük dolgoztunk, hogy mennyi energiát 
öltek bele ennek az egyesületnek a gondozásába.  

Amikor a Kongresz-szusra készültünk, mi dolgozók is kivettük a 
részünket az előkészítés munkájából, nem minden eredmény nélkül, 
mert hiszen a „Thanks-giving”-i napokon a világ minden részéből 
jöttek hozzánk, tudósok, művészek, mérnökök, orvosok, irodalmárok és 
nem is említem meg azt a sok jó barátot, akik mint látogatók jöttek 
Clevelandbe, hogy olyan élményben legyen részük, amelyből egy éven 
át táplálták érdeklő-désüket. 

Szokody Tibor írja: „Ma elmondhatjuk, egy élet nem célfeladat, a 
halál új élet reménykedése. 

Ismét közülünk egy búcsút mondott. Előttünk ismeretlen új világba 
lépett! Hátrahagyott minden fájdalmat s gondot, mellyel mindenkit 
megterhel az élet. 

Fogyunk, nem tudjuk, meddig maradunk. Létezésünk oly remény-
telennek látszik. Ennek ellenére mi másokat vígasztalunk.  

Tudjuk, ránk az Úristen vigyáz itt. S hogyha porod felett mégis 
csak azt vésik a fába: „Megtette dolgát s nem élt hiába”.! 

Isten veled Rózsika! 
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Abelovszky Erzsébet (Worthington, Ohio):  

AZ  EZRED  FORDULÓN 
Drága Nádas Rózsa emlékére 

 

Nagy magyar asszonyok mentek el előtte, 

Átérezték mindazt, amit ő is érzett: 

Dolgozni a jövő magyar nemzetéért, 

Alkalmas lenni rá a nehéz időkben 

Sírva-mosolyogva, bármit hoz a Végzet. 
 

Remélve, hogy babért hoz majd a Hazának 

Óhajtásunk bizton felhangzik az égig 

Zsendülő ifjak és ősz kortársak ajkán 

Száll a szent zsolozsma érte, vele, hozzá: 

Atyánk! Rózsáért is óvd meg ezt a népet 
................................  egy újabb ezredévig. 
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