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ELŐSZÓ 
Tisztelettel kérdezem, mit jelent neked, az olvasónak ez a néhány 

szó:  2001. szeptember 11.? 
A legkevesebb, amit erre válaszolhatunk: figyelmeztetést! Miért? 

Mert a magyar közmondás azt mondja? „Az ördög nem alszik”! Ez azt 
jelentheti, hogy ami megtörtént – mással –, az a baj bennünket is 
utolérhet. 

2001. szeptember 11. nemcsak egyszerű bűncselekmény, hanem 
figyelmeztetés – alulról. A kevésbé művelt emberek, akik azt érzik, 
hogy nem egyenlő jogú polgárai ennek a földnek – akik sok mindent 
érezhetnek a jobb módúakkal, a gazdagabb ország fiaival szemben –, 
figyelmeztetést küldtek a gazdag Nyugat felé, amelyben minden benne 
van: a fájdalom, az éhezés, az alulmaradottság, tiltakoznak mindennel 
szemben, ami szemben áll az Isten tíz parancsolatával. 

Ez még nem jelenti azt, hogy máris kitört a harmadik világháború, 
de jelentheti azt, hogy azok, akik jólétben fürödnek, nem jogosultak 
arra, hogy kiterjesszék hatalmukat a szegényebb népek fölött. 

A történelemből megtanulhattuk, hogy a túlzott jólét ártalmas lehet 
az emberiség részére, mert a Krisztus előtti világban a leggazdagabb 
országok semmisültek meg. 

Az nem mindegy, hogy egy ember, egy család, ha tisztességes úton 
él és dolgozik, akkor relatív jólétbe kerülhet, ugyanakkor számtalan 
lehetőség adódik arra, hogy egyes emberek – munka nélkül – hatalmas 
jövedelemhez jutnak és akkor már megvan a lehetőségük arra, hogy az 
életet olyan formában élvezzék, ami nem egészséges számukra. 
Gondolok itt a kábítószerekre, a sex túlzásokra, az AIDS betegségekre, 
és mindarra, ami az egyénnek is ártalmas és a társadalomra is káros. 

A szeptemberi események következménye világháború is lehet. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a világ keleti részén több hatalmas 
létszámú nemzet él és – ma már – ezeknek is van atombombájuk.  

Ha valaki azt találná gondolni, hogy ő a hatalmasabb és az győz, 
aki támad, ki lehetünk téve olyan modern háborúnak, amelyben mind a 
két fél veszít, és elpusztul a mai magas technikai fejlődés is, ami 
visszaviheti földünket tízezer évekre, s majd az a pár személy, aki ezt 
túléli, kezdheti ellőről! 
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Van ellene védekezés? Volna, illetve lehetne. Ha visszatérnénk az 
erkölcsös élethez, ha a jószándékú emberek összefognának, ha nem 
akarnánk a más vagyonát. 

Egy ember nem ember, kettő, már van egy segítsége és ha ezrek 
összefognának, akkor már hangjukat is figyelembe vennék az egyes 
államok vezetői.  

Hol vagytok magyarok? A jólét elpuhított benneteket? 
Elfeledkeztek szüleitekről, magyar nemzetünkről, dúskáltok a 
javakban?  Miért nem tudjátok összefogni, megmutatni erkölcsi 
erőnket?! 

Békét hirdetek! Ne kívánjátok a másét, ugyanakkor ne engedjétek, 
hogy mások kifosszanak javaitokból. Hogyan? Csak össze kell fogni! A 
régi római katonák egy szőlővessző nyalábot vittek maguk előtt, ami 
azt jelentette: hogy egy szál vesszőt könnyen eltörhetsz, de a tömeg ha 
összefog, elpusztíthatatlan.  

Olvasd írásainkat, jöjj közénk és amíg nem késő, szabadítsuk meg 
szülőhazánkat azoktól, akik nem nemzetünk  érdekeit képviselik, hanem 
idegen érdekeket szolgálnak. – Béke minden jó szándékú embernek! 

Dr. Nádas Gyula 

 
Dr. Nádas János (Canton, OH), a Clevelandi Magyar Társaság elnöke, mellette 

dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH), a  Magyar Kongresszus főrendezője. 
(Somogyi Lél) 
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I. 
A MAGYAR KONGRESSZUS 

MEGNYITÁSA  
 

A XLI. Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó ünnepélyes 
megnyitása 2001. november  23-án, pénteken délelőtt  a Sheraton 
Cleveland City Center Hotel termeiben (777 St. Clair Avenue)  
kezdődött. 

* 

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

* 

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

MEGNYITÓ 
        Igen tisztelt Hölgyeim, Uraim és kedves előadóink, akik eljöttek a 
világ minden  tájáról, hogy pár napon át – Kongresszusunk keretében – 
foglalkozzanak legújabb sorskérdéseinkkel és a világ megoldhatatlan 
problémáival, szeretettel köszöntöm Önöket.  

Mindenek előtt jelentem, hogy Kongresszusunk nyílt fórum, ahol 
bárki megjelenhetik és előzetes ellenőrzésünk nélkül tarthatja meg 
előadását. Természetesen mindenki felel az általa előadottakért.  

Mivel a rendelkezésünkre álló három nap meglehetősen kevés, 
ezért engedjék meg, hogy kiváló előadóinkat előadásaik előtt mutassuk 
be, ezzel is időt nyerhetünk. Ugyanakkor az esetleg felszólalni kívánó 
barátainkkal közlöm, hogy nem tarthatnak párhuzamos  előadást, 
hanem mindössze néhány olyan kérdést tehetnek fel az egyes 
előadásokkal kapcsolatosan, amelyekre az előadó uraktól/hölgyektől 
esetleg magyarázatot kérnek. 

Mint tudják, kedves résztvevőink: a Magyar Társaságnak – amely 
ezeket a Kongresszusokat már évtizedek óta megrendezi – az a 
célkitűzése, hogy elősegítse emigrációs magyarságunk magyarnak 
megmaradását. Pártpolitikai kérdések tárgyalását nem engedélyezi, 
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ugyanakkor célja a trianoni igazságtalan ún. “békekötés” 
megváltoztatását szorgalmazni a keresztény Magyarország újabb ezer 
évének biztosítása érdekében – Hazánkban, a Kárpátok által övezett 
Magyarországban –, ahol a hamis történelem tudósokkal szemben a 
helyszíni ásatások során előkerült bizonyítékokkal igazolhassa, hogy 
már 6-7-8 ezer évvel ezelőtt is a magyarok elődei, őseink éltek. 

Ezúton is felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a Magyar 
Társaság amerikai 50 éves megalakulása kapcsán szeretné ezt 
megörökíteni, hogy utódaink láthassák: az emigráció nem felejtette el 
szülőhazáját. Egyúttal kérem, hogy akiknek birtokában lenne valami 
kedves emlék, kép, az elmúlt 50 évről, szíveskedjenek beküldeni 
nekünk, hogy esetleg egy külön emlékkönyvben meg tudjunk 
emlékezni mindazokról a kedves barátainkról, akikkel közösen 
működtünk céljaink elérése érdekében. 

Ne felejtsük el: összefogásban van az erő! (Tanulhatunk az ún. 
utódállamoktól, amelyek valótlanságra építik fel történelmi múltjukat a 
történelem tanításaival szemben.) 

A  Magyar Kongresszust ezennel, tisztelettel megnyitom! 
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II. 
A  JELENLEGI  HAZAI  HELYZET 

 
Dr. Gyulai Endre (Szeged):  

AHOGY ÉN LÁTOM 
Az előadásom címéül különlegesen azt kértem, semmi módon ne 

az legyen benne, hogy én kinyilatkoztatni akarok, hanem az, ahogy én 
látom. 

Egyetlen párttal nem vagyok elkötelezve. Hála Istennek, a Kódex 
alapján sem képviselője, sem vezetője államnak, megyének, városnak 
nem lehetek. Ilyen értelemben úgy érzem, és úgy gondolom, hogy 
függetlenül beszélhetek. Ez a függetlenség – úgy érzem –, nagyon nagy 
lehetőségeket ad. 

Akiket dicsérek, azért dicsérem, mert úgy látom, akiket nem 
annyira dicsérek, azért nem dicsérem, mert így érzem. 

Ha arra gondolok, hogy a pápa milyen komolyan veszi a II. 
Vatikáni Zsinatot, a politikát és az államnak az ügyét, akkor szabad 
legyen idéznem belőle „Minden eszét használni tudó magyar 
állampolgár szabadon nyilatkozhatik, ha közölnivalója az alkotmánnyal 
nem ellenkezik.” 

Mit mond a II. Vatikáni Zsinat? 
„A világi hívek eleve jól kiművelt lelkiismeretére hárul a feladat, 

hogy az isteni törvény, a földi társadalom, irányítójává váljanak. 
Papjainktól viszont a lelki világosságot és erőt kell várniuk.  A világi 
hívőknek az egyház egész életében tevékeny szerep jut, ezért nem csak 
az a feladatuk, hogy keresztény szellemmel hassák át a világot, ők arra 
is hivatva vannak, hogy benne a társadalomban, és minden helyzetben 
Krisztus tanúi legyenek.” 

Később azután még több is van, amit nem akarok most idézni 
magamtól, a Vatikáni Zsinattól, ami pontosan arról beszél, hogy kell, 
hogy a szociális kérdésekben, társadalmi kérdésekben az egyház 
irányítása által – nem vezetésével, nem klerikalizmus parancsára, 
hanem annak a tanításnak, amit a 2000 éves egyház az egész világot 
átfogó gondolatával és odairányuló gondolatokkal a pápa lát és 
különféle enciklikákban kiadnak, szemmel tartsák azok, akik 
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keresztény módon meg lettek keresztelve és állítólag keresztény 
emberek. 

1891. május 5-én jelent meg a Rerum novarum. Csak három 
mondat: „A szocialisták, hogy meggyógyítsák ezt a rosszat, arra 
késztetik a szegényeket, hogy gyűlöljék a gazdagokat. Azt állítják, 
hogy minden magántulajdont meg kell szüntetni, és meg kell teremteni 
a javak közös birtoklását. De az ilyen elgondolás. Azon kívül, hogy 
nem képes megoldani a kérdést, árt a munkásoknak is. Nagyon 
igazságtalan továbbá, mert sérti a jogos tulajdonosokat, eltorzítja az 
állam funkcióit, és alapjában rendíti meg a társadalom építményét.” 

1 8 9 1… a pápára, ha akkor hallgattak volna, akkor a gulágok és 
annyi minden más nem lett volna. – Nem hallgattak. 

II. János Pál pápa 100 évvel később a következőket írja:  „Térjünk 
vissza most az eredeti kérdéshez. Mondhatjuk-e, hogy a kommunizmus 
bukása után a kapitalizmus a győztes társadalmi rendszer, s ha azokat 
az országok, amelyek gazdaságuk és társadalmuk újjáépítésén 
fáradoznak, erőfeszítésüket feléje irányítsák. Vajon ezt a modellt kell-e 
ajánlani a harmadik világ országainak és a többinek?  

A válasz természetesen összetett. Ha a kapitalizmus olyan 
gazdasági rendszert jelent, amely elismeri a vállalkozás, a piac, a 
magántulajdon és az ebből következők felhasználásával járó felelősség, 
valamint a szabad emberi kezdeményezések szerepét a gazdasági 
életben, a válasz természetesen igen. Mintha helyesebb volna 
vállalkozói gazdaságról, vagy piacgazdaságról, egyszerűen szabad 
piacgazdaságról  beszélni. 

De! Ha a kapitalizmus alatt olyan rendszert értünk, amelyek 
gazdasági téren érvényesülő szabadság nem egy olyan szilárd politikai 
rendbe illeszkedik, amelyik emberi szabadság szolgálatába állítja, és a 
teljes emberi szabadság egyik összetevőjének tekinti, amelyiknek etikai 
és vallási magja van, akkor a válasz egyértelműen nem.” 

Szeretném ehhez hozzátenni, hogy ki hallgatott XXIII. Jánosra, 
vagy ki hallgat II. János Pál pápára akár a tőke, akár a gazdasági, akár a 
szociális vagy társadalmi kérdésekben. 

Innentől kezdve kétirányú lenne az, amit szeretnék mondani: 
Az egyik, ahogy én látom a mai magyar helyzetet. 
A másik, ahogy látom a mai magyar helyzetben a katolikus és talán 

a történelmi egyházakat. 



13 

A mai magyar helyzet rettentően cseppfolyós, nézetem szerint. 
Nagyon örülök, az emigrációban való eredményeknek és sikereknek… 
érdekes módon milyen jó itt magyarnak lenni. Nem vagyok benne 
egészen biztos, hogy ha valaki otthon magyar – nem soviniszta, nem 
náci, nem… – hanem egyszerűen magyar, hogy azt egészen biztosan jó 
szemmel nézi mindenki. 

Sajtóban megjelenhet, hogy kérem szépen ez náci, ez soviniszta, ez 
revizionalista, ez ilyen, ez olyan, ez amolyan. 

Érdekes módon milyen szép az erdélyiek magyarsága, és talán 
mennyire tiszta. Valami egészen érdekes dolog a magyar öntudat, 
értéktudat, kultúrtudat, kultúra gyakorlat. Egyik irányba azért fejlődik, 
hála Istennek, másik irányból nagyon nézegetik, hogy ez nem 
illeszkedik bele a nagy univerzumba, nem illeszkedik be a nagy 
Európába, valami másnak kellene lennie. 

Rettenetes dolog, ha egy nemzet elveszti saját öntudatát, 
önértékelését. 

Nagyon sokat jártam a franciáknál. Hát ha ott valaki lebecsüli a 
francia öntudatot, a francia kultúrát, úgy rúgják ki az országból, hogy 
„öröm nézni”. 

A következő gondolat ugyanezen a vonalon, a közjónak a 
megindítása, megalapítása kellene. Ehhez kellene egy egységes 
közhangulat, amelyik a közjót egységesen nézi. Nem pártérdeknek, 
hanem közjónak. Nem egyszerűen csak úgy, hogy egy önző ember 
kiveszi a hasznát, mint régen a kommunizmusban ki-ki hazavitte a 
gyárból a maga részét, fölvette a munkapontokért  a fizetését, de hol 
egy talicska, ilyet,  hol olyat is magáénak gondolt és vitt is.... Egyik 
alkalommal valakit megszólítottak a gyár kapujában, hogy hát hova 
viszi. Ő mondja, hogy hova viszi, csak a talicskát felejtette visszahozni. 
(Hetenként egy talicskával hazamenni, nem is olyan nagyon rossz 
bevétel.) 

Hogy a maga részét ki-ki kivette ez gyakorlattá vált később is.  
A „közjó” … ez egy bűvös szó, amelyikben elfelejti az ember az 

egyéni önös érdekét, és csak annyit akar a társadalomból, amennyi a 
társadalom  többi  tagjának is  arányosítva van. 

Ez a társadalmi fölfogás a  közjóról még nagyon messze van, hogy 
valóban ilyen tisztává váljon a magyar társadalomban, úgy gondolom 
én. 
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Három nagy irányt, – vagy esetleg négyet  – tudnék 
megkülönböztetni, de a negyedik annyira szélsőséges mind a két 
oldalon, hogy nem nagyon érdemel említést sem. 

Ha pártokban mondanám, akkor az MSZMP, amelyik ma is nagy 
lobogóval viszi a múltat, és a régi Szovjetuniót tekinti példaképnek, 
eljövendő eszményképnek. Másik oldalon nem ennyire szélsőséges a 
Csurkáéknak az iránya a MIÉP-é, de kezdenek mindinkább eltolódni. A 
nagy magyarság-öntudat hangoztatása  mellett most már azért azt is 
kimondják, hogy ez se tetszik, az se tetszik. De ezek nem igazán 
irányítói a magyar társadalomnak. 

Három olyan társadalmi gondolkodásforma irányítót érzek, 
amelyekről érdemes egy picit megemlékezni. 

Egyik a mai MSZP. Egy pici irányt vesz a régiből, de azért úgy 
gondolja, hogy azzal ő azért szakított és egy nagyon szociális 
gondolkodásra épít. 

Nehézségem ezzel a szociális gondolkodással az, hogy a 
privatizációban időben kivették a részüket, és egy kicsit kapitalistává 
váltak. S a szociális  gondolkodás a kapitalizmusban (akár nemzeti, 
akár párt kapitalizmus) nagyon nehezen képzelhető el. 

Ígéretek halmazai, azok jönnek, és valami rehabilitációt 
szeretnének, hiszen az eljövendő miniszterelnöknek az alakja állítólag 
nem párttag, hanem párton kívüli. Nem tartozik ehhez a párthoz, de ők 
úgy látják, mint tiszta embert. 

A másik gondolkodásmód nagyon ártalmas: az ún. liberalizmus. 
Én szélső liberalizmusnak nevezem, nem tisztán csak liberalizmusnak. 
Én magam számtalanszor elmondtam, csak a második felét mindig 
elfelejtették hozzá, hogy én liberálisnak érzem magam a krisztusi 
alapon, aki azt mondja: Az igazság szabaddá tesz titeket. 

Ez nem az a szabadság, ahol a kábítószert szabad használni, 
gyártani és eladni, mert emberi jogok vannak hozzá, de ezzel tönkre 
lehet menni, és amikor kiborul a munkából, akkor a társadalom 
gondoskodjon ápolásáról, gyógyszeréről. 

Nem az, ahol a válástól kezdve oda van dobva a gyöplű, ahol 
egyneműek házassága lehetséges, ahol valaki örökbe fogadhat, bár nem 
alkalmas a nevelésre… és így tovább. 

A liberalizmusnak egy olyan széthúzása, amelyikben énnekem 
ugyan mindent szabad, mert nekem személyi jogaim vannak. Hát a 
többi majd alkalmazkodik hozzám. Ebből alakulhat majd ki a pénzes 
réteg, amelyik az összes többit begyűjtögeti, és rabszolgává teszi. 
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Harmadik iránynak talán a mostani FIDESZ Polgári Pártot venném 
– nem, mint pártra gondolok! – gondolkodás irányra. Érdekes mélyről 
indultak el, mert – azért sajnos Magyarországon sem felejtik el – a 
svájci sapkát, mikor a koronát így emlegették, vagy amikor a Himnusz 
alatt kivonultak, de gondolkodásmódjukban ma már ettől nagyon 
messze vannak… és talán elkezdtek magyar módon gondolkodni, és 
sokat segíteni és tenni a magyar népért. 

Azt hiszem, ők is, és minden eddig működő párt elfelejtett a 
magyar társadalommal egyet közölni. Mindenki sejti, de parlamenti 
anyagokból én magam láttam az összegeket, egyebeket, de nem jelenik 
meg újságokban és politikusok roppant keveset beszélnek róla, hogy 
hogyan is néz ki a magyar államadósság. 

Azok, akik olyan csodálatosan mondogatják, hogy ó, hát a Kádár 
rendszerben milyen jó volt. Volt mindenkinek munkája (munkahelye 
volt, mondom én), milyen olcsó volt a kenyér, mi mindent lehetett 
kapni… stb. Csak elfelejtik azt az apró kis államadósságot, amelyik, ha 
jól tudom, még mindig 1/3-át elviszi a nemzeti keresetnek, nem 
törlesztésre, hanem kamatokra. 

Ez egy olyan gúzsbakötöttséget jelent nagyon sok ország számára, 
a magyarság részére is, amelyik rettentően behatárolja, hogy mit lehet 
tenni. S amit én nagyon tisztelek az Orbán kormányban – újra mondom 
a magam fejével gondolkodva, a magam érzelmeivel – az, hogy azt a 
lehetőséget, akár nyugdíjakban, akár egyéb segélyekben próbálják 
megadni… Nagyon szép volt az árvíz után a házak építésének magukra 
vállalása akkor is, ha nem volt biztosításuk, fölépítik és betelepítik. 

Tehát egy olyan szociális gondolkodás, amelyik nagyon sokat 
jelent a közjó számára. Privát véleményem szerint még mindig nem 
elég, még mindig nem biztos (bocsánat ezért a mondatért, de 
elmondom, ha gondoltam), nem biztos, hogy a parlamenterek fizetését 
kell emelni, és helyette nem a nyugdíjasokét és a többiét. 

Az összes vezetőnél a fizetések nagyon szépek. Ha egy bank 
csődbe megy, akik eddig fél, vagy egész milliós fizetéssel éltek, nem 
biztos, hogy ugyanannyi felelősséget kell, hogy vállaljanak, mert ilyen-
olyan úton, összeköttetéssel, ezzel-azzal vagy a mai bírói rendszerrel, 
amelyiknek 2/3-a legalább még a negyven év alatt végzett, vagy került 
be, azért úgy jócskán megússzák. 

Úgy vélem, hogy ez a három nagy gondolkozási irány az, amelyik 
ma döntő. 

Mi lesz a választás eredménye? 
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Én is azt mondom, hogy nagyon nehéz jósolni. Egyet azonban 
tudok, hogy a jelen politikai helyzet Magyarországon olyan csodálatos, 
hogy aki él és létezik, és aki szóba kerülhet a jövőben, az mind be van 
sározva. De ha még nincs, a következő három hónap alatt biztos, hogy 
kap valamit. Ebben egy nagyon nagy nehézséget látok, hogy vajon ki 
fog arra a besározott emberre,  egyik, másik  harmadik irányba,  
szavazni. S miután azt mondja, erre nem, erre nem, erre nem, más meg 
nincsen, erre azt mondja: Nem megyek el. És 30-40 %-os, vagy még 
kevesebb aránnyal nagyon nehéz lesz igazi jövőt a nép által kívánt 
jövőt biztosítani. 

Úgy gondolom, hogy az, amit én a papjaimnak kiadtam, és hála 
Istennek olyan „jó” visszhangja volt, hogy az országnak – azt hiszem – 
nincs olyan lapja, amelyikben meg ne jelent volna (többnyire szidó 
formában!) Azért pontosan erre hívja fel valamilyen formában a 
figyelmet. 

Papjaimnak adtam ki egy családon belüli, egyházmegyén belüli  
körlevelet. 

„Isten áll a történelem szövőszékénél és maga irányítja azt, 
szövögeti a nemzetek sorsát, sokszor bizony még akkor is, ha az 
emberek, az Ő hatalma alól szabadulni akaró törekvései más irányúak 
is. Ki gondolta volna abban az időben, hogy a tatárok gyors pusztítását, 
vagy a törökök 150 évét kibírja ez az ország? Vagy ki gondolta volna, 
hogy „Trianon” után mégis nemzet marad? Ki remélte volna csak 15 
éve is, hogy az országot irányító és vasfüggönnyel elzáró hatalom 
átadja a saját szabad rendelkezésére országunkat? Ki hitte volna két 
évtizede, hogy vallásunkat szabadon gyakorolhatjuk? Mennyei Atyánk 
a Magyarok Nagyasszonya pártfogására mindig tenyerén hordozott 
bennünket. Ennek a „tapasztalatnak” kell  ma is cselekvésre indítania 
bennünket. Most, amikor a pártok már elindították a választási 
kampányukat, mi sem maradhatunk tétlenek. Nem pártot kell 
keresnünk, nem egyezkednünk, vagy demonstrálnunk kell, hanem 
imádkoznunk.. Isten tud fényt adni vezetőknek és vezetetteknek, Ő 
tudja formálni a megválasztandók szívét, és Ő tudja igaz döntésre, 
helyes látásra vezetni a választó polgárokat. 

Ezért elrendelem, hogy az előbb említett október 7-i felajánlás 
megismétlése utántól, a gyászmiséket kivéve, minden vasárnap és 
minden hétköznap minden szentmisén a hívek könyörgésébe vegyenek 
be egy külön fohászt, azt kérve az Úrtól, hogy adjon akarata szerinti 
vezetőket, akik a magyar népet, az ország érdekeit képviselve, 
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önzetlenül és áldozatosan lesznek képesek kormányozni. Ez a 
rendelkezésem a választások előtti utolsó napig érvényes. 

Az apostoloknak, amikor nehezet akartak tenni és maguktól nem 
sikerült, Jézus azt adta tanácsul, hogy böjttel és imádkozással jutnak 
eredményre. Magunk is vállaljunk népünkért önmegtagadásokat, 
böjtöket, ajánljuk híveinknek is és többször közös imára is, hívjuk meg 
őket, e célra előkészített szentségimádásokra. 

Szószéken, templomban pártokról ne beszéljünk! Az egyház 
tanítását fejtsük ki minden területen, hogy híveink lássák, mit tanít az 
egyház a napi életünk ügyeiben. Rendezzünk megbeszéléseket az 
egyház, a pápák szociális megnyilatkozásairól. De elsősorban imával és 
vezekléssel készítsük elő a magyar jövőt.  

Mindnyájan felelősek vagyunk népünk jövőjéért!” 
11 fohászt fogalmaztam meg akkor. A 11 fohászból az utolsó volt 

az, ami a Népszabadságnak, bizonyos irányulású pártlapnak a 
nemtetszését szolgálta és ezt dobták föl. Így hangzik: 

„Istenünk! Te nagyra becsülöd az alázatos, előtted hódoló embert, 
de elveted a magabiztos gőgöst. Mentsd meg nemzetünket az önző, 
csak magára építő szélső liberális gondolkozástól és adj előtted hódoló 
és segítségedre építő vezetőket”. 

Ezt valamelyik párt, nem tudom miért, magára vette. A párttól 
kaptam egy levelet, hogy három kérdésre válaszoljak. Válaszoltam is: 
Nem hiszem, hogy Mécs Imre, akit én nagyon tisztelek – aki ’56 után 
halálra volt ítélve – nem hiszem, hogy ő magára venné hogy ő önző, 
öntörvényű, szélső liberális. Ezt már elfelejtették az újságjukban 
leközölni. 

* 
Volt egy olyan fohász, ahol Szent. Istvánt állítottam példaképül: 
„Mennyei Atyánk! Szent István első királyunk, tanításával és 

példájával megmutatta, milyen lelkülettel kell népünk vezetőjének 
uralkodnia. Hozzá méltó vezetőkkel ajándékozz meg újra bennünket!” 

Az egyik igen kiváló magyar lap újságírója közzétette, hogy, igen, 
hát megint a katolikusok mit akarnak. A vallás legyen az irányító? 
Klerikalizmus! Nagy Szent István odaadta az országot a papoknak, meg 
a püspököknek, behozta őket külföldről. Hol van itt a magyar 
gondolkozás?  Stb.… 

Mindenbe bele lehet kötni, de ez már nem mai dolog, és nem új 
dolog. 
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A kerekasztal tárgyalás résztvevői balról: Lauer Edit (Cleveland) „A  felvidéki 

magyarság helyzete”, dr. Ludányi András (Ada, OH) „A Bólyai Egyetem”,  jobbról: dr. 
Töttösyné Magdolna (Budapest) „A magyar oktatás szemüvegén keresztül helyünk 
Európában és a világban”, és dr. Gyulai Endre szeged-csanádi püspök (Szeged) 

„Magyarország, ahogy én látom; kereszténység” voltak a tárgyalás témái. (Somogyi Lél) 

* 
A másik oldalra térnék át… Az egyház mai helyzete, ahogy én 

látom Magyarországon. 1987-ben meglátogatott egy nagyon kedves úr, 
nem az Állami egyházügyi Hivatalból, hanem eggyel följebbről. 
Megkérdezte mi a véleményem Mindszentiről, mi a  véleményem a 
békepapságról, erről, arról, amarról. Én elmondtam. 

S hát mégis a pápa döntését hajlandók voltak elfogadni, és így a 
Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke lettem. 

Egy évvel később, 1988 májusában írtam meg egy cikket, július 
13-án megjelent. A katolikus sajtó nem volt hajlandó elfogadni tőlem, 
elvesztették valahogy azt a cikket. Az akkori Magyar Hírlap hozta le. 
Nagyon röviden hozok csak jellemző dolgokat belőle: Az egyik az, 
hogy Szent Sebestyént a római császár befogadta, azután kivégezték. 
Azt hitték,  hogy meghalt a nyilak miatt. Nem sikerült lenyilazni, valaki 
fölápolta és ment a császárhoz, jelentkezett, hogy itt van, van-e 
munkája, vagy mit vár tőle.   

Három – négy évtizedes kikötözés és halálosnak szánt nyilak után, 
itt-ott még sebektől vérezve állott oda a magyar egyház az ország 
vezetői elé, hogy a vallásos hívő emberek hasznos szolgálatukat, 
erkölcsi megalapozottságú munkás életüket fölajánlják. Ereje ugyan 
fogyott az előző hosszú évek kötözése és számtalan nyíl következtében, 
de él és kérdezi, van-e igény szolgálatára. 

A hatalom mai képviselői igent mondtak. 
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Úgy gondolom, azért a feladatok mindkét oldalon megszaporodtak, 
megnőttek. Miben látom ezt? – És most jön egy nagyon hosszú 
fölsorolás… vezetőinek el kellene ismerniük. Látták, hogy él az egyház 
és igénylik szolgálatát a társadalom építése érdekében. Nem csak 
néhány történésznek kellene tudományos könyveiben szólni a 
koncepciós bírósági perekről és ítéletekről, hanem felelős vezetőknek is 
szólniuk kellene elődeik ilyen irányú tévedéseiről, túlkapásairól, 
helytelen cselekvéseiről. Ez a beismerés igazságot szolgáltatna az 
egyháznak, megkötözöttsége, megnyilazottsága folytán ma is hordozott 
sebeire. 

* 
A munkahelyeken nem szívesen dolgoznak volt rabokkal, de 

megbecsülik azokat, akikről kiderül, hogy a vizsgálati fogságot 
ártatlanul szenvedték, illetve nem annyi a vétkük, mint amennyit rájuk 
kentek, rosszhiszeműen bizonyítottak. 

A második az lenne, hogy az ország hivatalos vezetői nyilvánosan 
az ország minden polgára előtt elismerjék, meghirdessék, hogy akarják 
az egyház életét, munkáját. Ez biztosíték lenne arra nézve, hogy nem 
taktikai fogás, hanem őszinte igény van szavaik mögött, és minden félő, 
vagy túlon-túl is vakmerő polgártársunk helyesen tudná formálni a 
maga véleményét. (És itt jön egy fél oldalas fölsorolás.) Ehhez kellenek 
még azok az intézkedések, amelyek az egyház munkáját szabadon 
biztosítják: háborítatlan hitoktatás, ifjúságban és családban végzett 
munka, gyerekekkel történő foglakozás, deviánsok segítése a helyes 
útra, foglalkozás nevelő intézetek növendékeivel, börtönbe zártak, 
stb… 

Hát valóban meg lett az eredménye, két hónapon belül az akkori 
főszerkesztőt elbocsátották. 

Hogy áll ma az egyház? 
A Vatikánnal való megállapodás után nagyon sok minden történt. 

A megállapodást a Horn kormány kötötte meg. Elég szoros tárgyalások 
voltak. Magam is benne voltam az előkészítő bizottságban. A Vatikánt 
a Nuncius képviselte. A megállapodások létrejöttek. Különleges nagy 
munkálkodás azért nem volt. Az egyházi ingatlanok fölmérése. 
Amelyek nevelési célt szolgálnak, azoknak a lehetősége meg volt, hogy 
visszakapjuk. 2011-ig nyújtották ki, s most már lassan romokat kapunk 
vissza azokból az épületekből. 

A következő lépésben egyszerűbbé és csendesebbé vált az egyház 
munkájának előmozdítása ellen való folyamat. Az előmozdítás lassúvá 
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vált, de megtörtént, hogy a hitoktatás tényleg fakultatív lett.  Egyik-
másik pedagógus azonban még a régi neveltetésének köszönhetően azt 
hiszi, hogy a futball, vagy népi tánc fontosabb, mint a hitoktatás és be-
beállítanak hittanórák helyett ilyeneket. 

A másik oldalon ott van azoknak a nehézsége, amelyek a 
hitoktatással kapcsolatosak, 22 órát kell tartani, hogy rendes, ne csak 
óraadói fizetést kapjon, de 22 órát borzasztó nehéz összeállítani nem 
egyházi iskolában., de nagy lépés volt az állam magára vállalta a 
hitoktatóknak a fizetését. 

Orbán Viktornak van egy bejelentése. Gondolom, folynak a 
tárgyalások – nem tudom most pontosan hogy áll – hogy az 5.000 
lelket számláló alatt lévő községek lelkipásztorai 20-30-ezer forintos 
kiegészítést kapnak, hiszen kicsi községben kell, hogy értelmiségi 
emberek ott legyenek és működjenek. 

A Püspöki Karnak körlevelei… különféle irányokban legutoljára 
az egészségügyi kérdésekben volt, vagy Szent Erzsébet napra – 
megerősítése annak, hogy amit próbálnak beütemezni, védekezés, 
előképzések, meg rendszeres vizsgálatok, a megelőzés érdekében ezek 
nagyon-nagyon fontosak. 

Pillanatnyilag úgy látszik, hogy az állam és az egyház közötti 
munkálkodás legalább is nem gátolva, sőt nagyon sok mindenben 
előmozdítva működik. 

Három dolgot még mondanék, és azzal be is fejezem. 
Ebben a témakörben az egyik: a Magyar Katolikus Püspöki Karnak 

van egy csodálatos véleménye, hogy abból nem lehet baj – mondják – 
ha mi nem szólalunk meg, mert akkor nem kapunk sajtótámadást. 
Véleményem szerint ez nem igaz, mert a pápa kötelez mindnyájunkat, 
hogy társadalmi és közjóval kapcsolatos ügyekben szólaljunk meg. Ez 
sajnos egy negyven év utáni beidegződés maradéka. 

A másik dolog: a papság a negyven év alatt megtanulta, hogy azt 
kell csinálni, amit lehet… tehát amit engedélyez Miklós Imre, az 
Állami Egyházügyi Hivatal vezetője, azt szabad, sőt azt kell is csinálni, 
mert leellenőrzik. Amit a püspök mond, azt lehet csinálni, és kell 
csinálni, de nagyon sok lelkipásztor (talán fele, vagy 2/3-a?) azért azt 
mondja, hogy majd ha szólnak, akkor csinálom. 

Megvannak a plébánián, nagyon szegényen, de azért megvannak. 
Üldözés nincs, de a lelkipásztor és a hívek közötti munkának a 
keresése, amit pl. Liege-ben a Dobay atyánál láttam, vagy itt a Mustos 
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atyánál látok. Ez az érdeklődés, utánajárás, kapcsolattartás, gyűlés, 
beszélgetés… Hát ez azért olyan nagy ütemben nincsen meg. 

A harmadik pedig, a híveknek az átnevelése, hiszen egy olyan 
agymosáson mentek keresztül, hogy az egyház a kapitalisták eszköze 
stb, stb. Nem is egy egyház felé történő intézkedés történik, ami ha 
kedvére van az egyháznak abban a pillanatban, előjön, hogy: jaj, hát ez 
választási propaganda. Ezzel akarják megnyerni. Már megint befogták 
az egyházat, most majd kezet kell csókolni az államnak… és így 
tovább, és így tovább. 

Ez a gondolkozásmód… Ezért van nagyon kevés hittanosunk, ezért 
van nagyon kevés olyan kezdeményezés és egyházközségi képviselő – 
talán a karitász-munka megy még tisztességesen – ami leveszi az erőt 
és szétforgácsolja az egyház erejét, mert nem egységes tömbben 
haladnak előre. 

A Magyar Katolikus Püspöki Karnak 5 évvel ezelőtt volt egy 
körlevele, amelyiknek a szerkesztő bizottságában én voltam. 
Laikusokkal dolgoztunk. Azok közül két ember már a Mádl 
Köztársasági elnök irodájában dolgozik, akik munkatársaim voltak 
akkor. 

Egy nagyon kemény hangú körlevelet készítettünk, amiben 
próbáltuk bemutatni az eljövendő irányokat. Ez is, pl. az Interneten 
olvasható a http://www.katolikus.hu-ban, ahol megtalálható ez a 
körlevél is teljes terjedelmében. 

Megtalálhatók a pápai iratok magyarul, és a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar megnyilvánulása, és egy csomó katolikus könyv. 

Ezzel szerettem volna egy képet festeni. Ha több időm lesz, 
tágabban és világosabban is lehet, de talán alapvető érzésekben, 
élményekben részesülhettek így is. 

Azt hiszem, sokkal jobb élete lenne a keresztényeknek, ha többet 
dolgoznának, és sokkal jobban kellene szót emelni mindenféle 
társadalmi kérdésben nem csak a Püspöki Karnak, hanem az egyszerű 
híveknek is, hogy lássák a közvélemény formálást akár válás, akár 
abortusz, örökbefogadás, és egyéb dolgokban. Valóban komoly, a nép 
érdekeit, a közjót, amit az egyház tár eléjük, próbálják átvinni a 
gondolkodásmódjukba, és valahol a nagyhangú szélsőséges 
liberálisokkal szemben világossá tenni az egyház tanítását, hogy az 
miért jó a magyar társadalom részére. 
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Ihrig Dénes (Budapest): 

A MAI MAGYAR VÁROSÉPÍTÉSRŐL 
ÉS ÉPÍTÉSZETRŐL 

Egy rövid előadásban – mintegy 50 diapozitív bemutatásához 
kapcsolódva – kíséreltünk meg  betekintést adni abba, hogy az élet által 
jelenleg felvetett kérdésekre a városépítési- és építészeti tevékenység  
Magyarországon milyen válaszokat ad. Ezt a célkitűzésünket 
fővárosunk, Budapest példájának kiemelésével közelítettük meg.  

Budapest – elsősorban földrajzi fekvéséből adódó – szépsége a 
világban nem eléggé ismert és értékelt, ami korábbi elzártsága mellett 
abból is adódik, hogy egyes építményei  nem váltak stílusteremtő 
értékűvé, s a város közterületei, látványai nem tárnak fel olyan 
lüktetően életteli városképeket, mint számos más nagyváros esetében. 
Budapest l872-ben alakult a Duna jobbpartján – a tatárjárás után – a 
Várhegyen létrehozott Buda –, a balparton már a középkorban virágzó 
Pest és a tőlük északra levő, legrégibb  – de kevésbé jelentős  – Óbuda 
közigazgatási egyesítésével. Buda és Pest valóságos 
összekapcsolódását a világ egyik legszebb folyami hídjának tartott  
Lánchíd megépítése tette lehetővé. A Dunától korábban inkább 
elforduló két várost nemcsak forgalmilag, hanem látványilag is 
összekapcsolta a Lánchíd, s ezzel a Duna vonalát az egységesített 
főváros esztétikai tengelyévé avatta. A belső Duna-szakasz igényesen 
megformált többi Duna-hídja és a XIX. század végén épült Dunára 
néző több jelentős középület (Parlament, Királyi Palota, stb.) is ezt a 
gondolatot bontakoztatta ki  

A dunai tengely két oldalán, Buda is, de különösen - a sík területen 
fekvő – Pest, kivezető főútvonalaival, körutjaival sugaras-gyűrűs 
városalaprajz-ot hozott létre a XIX. – és XX. század fordulóján. A 
második világháború utáni tömeges lakásépítés ezt - a  kivezető 
főútvonalak irányában való – terjeszkedést folytatta, s a 
„gazdaságosabb” infrastruktúra létesítés a nagyvárosias városmag és a 
kijjebb elhelyezkedő földszintes elővárosok közötti szabad területek 
beépülését eredményezte. A rendszerváltozás utáni Budapest-fejlesztés 
azonban a Duna vonalát veszi újra figyelembe, most már nemcsak 
esztétikai tengelyként, hanem a városfejlesztés általános fő irányai 
számára is. Északon két új Duna-híd építése szerepel az 
elhatározásokban más fontos létesítményekkel együtt, de jelenleg a 
fontosabb fejlesztési irány a déli. A fővárostól délre már évekkel ezelőtt 
megépült – Duna-hídjával együtt – az elterelő út, s a belső mag 
hídjainak ritmusát követő  Lágymányosi híd, amit a Csepel térségében 
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tervezett további hídépítés folytat a tervek szerint. A déli irányban a 
folyóparton megvalósuló középületek képviselik az utóbbi és az 
előttünk álló néhány év legfontosabb budapesti építészeti alkotásait, ill. 
azok lehetőségét. A Duna jobbpartján a Műegyetemtől délre 
nagyszabású egyetemi bővítés bontakozott ki. A balpart kérdése, mint a 
Duna kanyarulatának homorú oldaláé jelentősebb ennél. Itt valósult 
meg az új Nemzeti Színház épülete. Több évtizedes „helykeresés” zárult 
le ezzel. A színház építészeti kialakítása kész állapotában is viták 
tárgya, helyének a városszerkezetben való jó megtalálása azonban  
vitathatatlan. A környezetében – ma még csak tervezett – Millenniumi 
Városrész különböző kiállítási, múzeumi, hangversenytermi épületeivel 
ennek a térségnek méltó tartalmat és a dunai városképi tengely 
meghosszabbításának hatásos befejezést fog adni. 

 
A fővárosban az utóbbi tíz évben több bevásárló központ épült, 

melyek egy része a városon kívüli autós bevásárló létesítmény. Velük 
kapcsolatban sok elmarasztaló vélemény hangzik el, elsősorban a 
kiskereskedelem tönkretétele miatt, de a városszerkezet és a 
területfelhasználás alakítása szempontjából is. A Nyugati Pályaudvar 
melletti West-End bevásárló központ viszont nemcsak építészeti 
kvalitásai miatt, hanem a pályaudvar kellemetlen részeinek takarása, 
„kiegészítő” szerepe miatt is igen nagy nyereség. Ugyanígy a Moszkva 
tér melletti „Mammut” bevásárló központ is kedvezően értékelhető. 
Utóbbihoz  kapcsolódik szomszédságában a főváros legújabb 
létesítményei közül a legérdekesebb, a Ganz Gyár felhagyott 
csarnoképületeit felhasználó ún. Millenáris Park, az „Álmok álmodói – 
világraszóló magyarok” c. kiállításnak otthont adó együttes. Szintén 
legújabb és nem a dunai tengelyhez kapcsolódó, de régi 
„városszerkezeti seb”-et hatásosan begyógyító létesítménycsoport a 
MOM Park, a „budai nagykörút” – az Alkotás utca – Kongresszusi 
Központ melletti szakaszán egységes építészeti együttesként kialakított 
üzlet-, iroda- és lakóházcsoport. 

 
A városépítés és építészet igen jelentős tématerülete a lakásépítés. 

A tervgazdálkodás négy évtizede alatt Magyarországon 
nagymennyiségű ún. szociális lakás épült. Ez a lakótelep-építés – a 
kisméretű lakások esetleges kifogásolhatósága ellenére is – oldotta a 
társadalmi feszültségeket, de a szovjet házgyárak elemeiből történt 
építés néhány évtized múlva a lebontás szükségességével jelentkezik 
majd. A legtöbb esetben negatív értékű a városszerkezetben és a 
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városszövetben való idegenség is, a tíz szint körüli beépítési magasság 
kietlensége. A rendszerváltozás óta eltelt időben az állami pénzből 
történő lakótelep-építés megszűnt, s ma  nagy leegyszerűsítéssel három 
jellemző lakásépítési formáról beszélhetünk. Ezek kétségtelenül 
drágább megoldások, de az épített környezet alakítása szempontjából 
kedvezőbbek. Egyik az ún. lakóparkok építése, ami 2-4 szintes 
beépítésű, zárt területen zöldbeágyazott, igényesebb, kisebb 
egységekben jelentkező (100 körüli lakásszámú)  lakásépítés.  Másik  a 
főváros agglomerációjában a környező – elsősorban Buda körüli – 
falvakban folyó családi-házas építkezés, melynek „veszélye” a városias 
térség „széthúzása” a környező táj rovására. A harmadik 
lakástermelésnek mondható folyamat a pesti városmagban a XIX. 
század végén beépült egységes városszövetű lakóterületek 
rekonstrukciója, rehabilitációja. Utcavonalakat is átrendező ún. 
városrekonstrukciós tevékenység a hetvenes években a Józsefvárosban 
történt, melyet a várostesttől idegen megoldása miatt kedvezőtlen 
példaként szoktunk bemutatni. Követendő úton jár – véleményünk 
szerint – a Középső Ferencváros példája, ahol az utcahálózat és 
jellemző beépítési magasság megtartása mellett épülnek be üresen álló 
telkek és cserélődnek le elavult épületek jó városrendezési  
(rehabilitációs) terv alapján. Itt az épületalaprajz korszerűsítés, a  
komfortosítás és a régi udvarok – értéktelen épületszárnyak bontása 
utáni – megnövelése a munkamódszer. 

Minden kor építészetében a  gyöngyszemeket a templomok és kis 
középületek építése adja. Majdnem fél évszázadig Magyarországon 
templomok nem épültek, nem épülhettek. Így számos szunnyadó igény 
egyszerre jött napvilágra s a velük kapcsolatos munka építészeink 
kedves feladatává vált az utóbbi évtizedben. A templomok legnagyobb 
része kisebb településeken épült és épül. Gazdag világukból 
ötletszerűen csak néhányat említünk meg, így a paksi és beremendi 
római katolikus-, a budakeszi református-, a dunaújvárosi evangélikus-,  
a csepelszigeti görög katolikus templomot. A vidéki városokban a 
rendszerváltozás utáni években – a templomépítés mellett – a történeti 
városképbe illeszkedő középületek, kis üzletcsoportok tervezése és a 
közterületi környezetalakítás jelenti a legkedvesebb feladatokat, melyek  
eredményei közül számos szép példát (Pécs, Debrecen, Kecskemét, 
Szeged, Eger) lehet kiemelni. 
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III. 
MAGYARSÁGUNK 

SORSKÉRDÉSEI 
 

Dr. Csihák György (Zürich): 

 A MAGYAR NEMZET MÚLTJA 
Élni fog a nemzet, 

Amely összetart: 
kit önvétke meg nem hódít, 

Nem hódítja kard 
                          Arany János. 

Az a nép, amely ma a Kárpát-medencében él és magát magyarnak 
nevezi, abban a formában, ahogy ma előttünk áll – a Kárpát-
medencében alakult, „mi tudata” itt lett azzá, amit ma magyarnak 
nevezünk. 

Nyelvünk ragozó (agglutináló), így nyelvünk rokona minden 
ragozó nyelv: például az ún. finnugor, a török-tatár, az egyes észak-, 
közép- és dél-amerikai indián, az avar, a hun, a szkíta, az etruszk, a 
pelazg, az ibér, a régi egyiptomi, a sumer. 

A mai magyar népanyagunk 54.3%-a belső-ázsiai és a kaukázusi 
számos embertani csoporttal hozható kapcsolatba, de a legnagyobb 
csoport, a finnugor típusok aránya 4.6%. Erősen jellemző ránk a „B”, 
illetve az „AB” vércsoport, ami elüt a többi, mai európai népétől, akik 
főleg „A”, illetve „AB” vércsoportúak. A mai magyarországi kutatók 
véleménye szerint, a velünk közvetlenül szomszédos népek genetikája a 
mienkétől nem tér el. 

Szellemi és tárgyi kultúránkkal való kapcsolódásunk a többi 
néphez, kultúrához nem mindenben követi se vérszerinti, se nyelvi 
kapcsolatainkat. Ezek a kapcsolataink elsősorban az ókori Kelethez és a 
mai Belső-Ázsiához kötnek bennünket. Az egyértelműen állítható, 
hogy nem vagyunk se rokontalan, se kis nép. Jelentős embertani 
rokonságban állunk pl. a gazdag ázsiai türk népekkel, de valamennyi 
szomszédunkkal is. Nyelvrokonaink a finnugor népek is, amelyek 
legnagyobb testvérüknek tisztelnek, hiszen egyedül többen vagyunk 



26 

(kb. 15 milliónyian), mint a többi együtt. Nyelvrokonunk és embertani 
rokonunk korunk egyik legsikeresebb népe a japán is. 

A Kárpát-medencét a Kr. utáni első évezred végén, évtizedeken át 
kiválóan tervezett és végrehajtott, a kor legmagasabb színvonalán álló 
hadjárataink sorozatával elfoglaltuk és innen minden irányba 
végrehajtott, további támadó-védő hadjáratainkkal biztosítottuk Álmos, 
majd Árpád és a többi vezér főirányításával. Ezen hadjárataink – szinte 
kivétel nélkül – a korabeli európai államalakulatok valamely vezérének 
szövetségében zajlottak. Nyugati krónikák szerint, egyes seregtesteink 
kötelékében avarok harcoltak, sőt néhány fogolylista a spanyol 
félszigetről arról tanúskodik, hogy hadjáratainkban résztvettek sclav-ok 
is (akiket később szláv-nak neveztek).1 

Abban a korban egyetlen más nép sem rendelkezett jobb 
fegyverekkel, jobb hadsereggel, mint mi. Két világbirodalom – a 
bizánci és a német-római – között, mindkettőt túléltük, a 
honfoglalásunkat követő 70 év alatt (900-970), minden háborúban 
mindkettőt megvertük  862 és 955 között legalább 45 győztes háborút 
vezettünk ellenük. Ebben az időben – ha követtük volna más népek 
gyakorlatát – bármely, a Kárpát-medencében akkor élt népet, néhány 
óra alatt kiirthattunk volna. Mi nem ezt tettük, hanem még védtük is 
őket további ezer éven át – ezzel egyedül állunk Európa történelmében. 
Amikor nyugati támadó hadjáratainkat beszüntettük – mivel már nem 
volt rá szükségünk – akkor az első nyugati támadás 75 év múltán ért 
bennünket. A keresztény Nyugat viszont 1030-tól – amikor keresztény 
királyságunk már 30 éves volt – százötven éven át szakadatlanul 
támadott bennünket, minden alkalommal azzal a kimondott céllal, hogy 
bennünket is kiirtsanak, beolvasszanak, amint előttünk a hunokat és az 
avarokat akarták. Csak 1030 és 1064 között tíz nagy hadjáratot vezettek 
ellenünk. Kizárólag szervezettségünkön és fegyvereink erején múlott, 
hogy tervük akkor nem sikerült. Újabb kísérletre további ezer évet 
kellett várniuk, de még élünk! 

Honfoglalóink, de inkább hon visszafoglalóink azzal a tudattal 
jöttek a Kárpát-medencébe, hogy őseik földjére visszatérnek. Álmos és 
utódai büszkén vallották, hogy Attila király családjából származnak. 
Attila, az akkor ismert fél világ ura, a nyugati Hun Birodalom első 
számú vezetője volt. Vezéri sátra a Kárpát-medencében állott. A 
lovasműveltség  világában mindig nagyon számon tartották a 
származást és ha valaki nem tudott fölmutatni legalább 8-10 őst, az jött-
mentnek számított. Nagy vezérek, fejedelmi családok 20-25 fölmenőig 
könnyedén tudtak számolni. Körükben így van ez ma is. 
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Honfoglalásunk a Kárpát-medencében nagyobb háborúskodás 
nélkül történt. A honfoglalók sok tekintetben a kor legmagasabb 
színvonalán állottak, lovasműveltségükből származó, akkor 
magasrendűnek számító államszervezettel érkeztek. Tudvalevő, hogy  
valamennyi ókori, nagy műveltség megalkotói a lovasbirodalmak 
voltak. Se a honfoglalók, se az akkor itt talált népcsoportok nem 
tekinthetők letelepedést nem ismert, állataikat terelgető nomádnak. A 
Kárpát-medence már akkor sem volt alkalmas arra, amit ma 
nomadizáláson értünk. Az pedig tény, hogy Európa-szerte 
honfoglalásunkat követően terjedtek el a magasabb szintű földművelés 
elemei, a gazdag táplálkozáshoz szükséges többféle étel, fűszer, az az 
öltözködési mód, amit ma európainak nevezünk stb. Európában ma már 
a nők is inkább járnak nadrágban, mint tógában; a fehérnemű, a csizma 
– mind a lovasműveltségből való viselet. Hon-visszafoglalásunk idején, 
a Kárpát-medencében egyetlen szilárd, régebben fönnálló egységes 
szerveződéssel sem találkoztunk. Az akkor itt talált népcsoportok nagy 
többsége kultúráját, embertani származását tekintve a honfoglalók 
rokona volt. A Duna menti bulgár állam is csak csekélyszámű őrséget 
tarthatott a dél-kelet Kárpát-medencében, a só és az arany termelése és 
elszállítása biztosítására. 

Az őslakók és a honfoglalók igen gyorsan és szinte teljesen 
zavartalanul egybeolvadtak. A honfoglalók tudása, eszmevilága nem 
követett dogmákat, de egész társadalmi életüket áthatotta és a kor 
európai viszonyaihoz képest, magasrendű erkölcsi színvonalat jelentett. 
Az őslakók keresztények voltak. A honfoglalók ismerték a 
kereszténységet, nem pogányok, de egyistenhívők, egynejűek voltak. 
Noha honfoglalásunk idején számos akkor létező vallással kapcsolatban 
álltunk, a nyugati kereszténységet tettük nálunk általánossá, mégpedig 
minden más európai népnél gyorsabban lett sajátunk, s eközben 
egyetlen vértanúról sem tudunk. Gellért püspök egy politikai célú 
utazása alkalmával esett áldozatul, nem tudni kinek az akaratából és 
mely céllal. Álmos családja több szentet adott a világnak, mint bármely 
más család. A nyugati keresztény egyház a magyar fegyvereknek és a 
Magyarországról származó jövedelmének nagyban köszönheti 
fönnmaradását, majd megerősödését. 

Lovasműveltségünkből hozott eszmerendszerünk lényege a 
harmóniára való törekvés. A nyugati műveltség nagy megrendüléseit, 
vérengzéseit, forradalmait, háborúit mindig a tökéletességet, a tiszta 
fehéret kereső és a rosszat, a feketét kizáró vallási, filozófiai, faji, 
ideológiai irányzatai okozták: ókori háborúk, keresztényüldözések, 
keresztes háborúk, vallásháborúk, gulágokat és haláltáborokat létrehozó 
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politikai rendszerek. Kálmán királyunk (1095-1116) rendeletben 
mondta ki, hogy strigák nincsenek. Ez ugyan nemcsak boszorkányt 
jelent, de minden esetre, nálunk ettől kezdve világi hatóság előtt, szinte 
ismeretlen volt, az Európa-szerte divatos megégetés. Tordai 
országgyűlésünk 1568-ban, Európában elsőként törvénybe iktatta a 
vallásszabadságot – Magyarországon vallásháború sohasem volt. 
Végrehajtottunk annyi forradalmat, mint Európában bármely nép, de a 
mi forradalmaink – mondhatni – rendezettek, fegyelmezettek. Nem mi 
tehettünk arról, hogy a mi forradalmainkat is véres megtorlások 
követték. 

Kilencszáz táján a magyar állam lakóinak száma egymillió körül 
lehetett, a többség beszélte azt a nyelvet, amelyet ma magyarnak 
nevezünk. A idegen nyelvűek aránya 4-5% lehetett. Nyelvünk 
szerkezetét, alapvonásait tekintve azóta lényegesen nem változott, 
sajátos szellemi és tárgyi kultúránk azóta színesdett, gazdagodott, de 
főbb összetevőit illetően alig változott és mindmáig az ókori Keletre és 
Belső-Ázsiába vezet. Ezer táján egy népnek volt Európában saját 
betűírása, a magyarnak, az ún. székely-magyar rovásírás, amely 
tökéletesebben adja vissza a magyar nyelv hangzóállományát, mint a 
latin betűs írás. Jegyezzük meg, hogy a rovásírás a finnugorok 
világában ismeretlen. 

Azon ritka népek sorába tartozunk, amelynek sajátos zenei 
anyanyelve is van. Ez kulturálisan, bizonyos mértékben összeköt 
bennünket minden olyan néppel, amelynek van zenei anyanyelve és az 
ötfokú. A mi zenei anyanyelvünk sajátos ötfokúságának párhuzamai 
viszont ma már csak Belső-Ázsiában találhatók. 

He Európa az Uráltól a brit szigetekig terjed, akkor 
emberemlékezet óta Európában vagyunk, jelenleg pontosan a közepén. 
Rokonaink, elődeink, őseink és a hozzájuk tartozó népcsoportok 
természetesen élhettek, vagy élhetnek ma a világ bármely pontján. 

Lovasműveltségünkből hoztuk Európába a küldöttek rendszerén 
alapuló országgyűlés intézményét és Európa területén elsők között 
alapítottunk egységes keresztény államot, amelyet létrehozása helyén, 
ezeregyszáz éve fönntartunk. A kárpát-medencei haza megszerzésére és 
megőrzésére, a lovasműveltségben szokásos Vérszerződést kötöttük, 
amely az írásosan áthagyományozott jogtörténetünk kezdete. Nem 
tudjuk, de biztosak lehetünk benne, hogy már megkötésekor leírták. Így 
történelmi alkotmányunk, minden bizonnyal, sok száz évvel régibb, 
mint bármely más európai alkotmány. Jogtörténetünk további gerincét 
alkotja Szent István Intelmei (1030), az Arany Bulla (1222), és a Szent 
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Koronaeszme, amely az 1351-es ún. sarkalatos törvényekben már 
szabatos jogi formában jelenik meg – röviden összefoglalva az alábbiak 
szerint. 

„Sacra Corona radix omnium bonitum et iurium”, azaz a Szent 
Korona minden javak és jogok gyökere. A magyar király – akit a 
magyar nemzet az országgyűlésben választ – „Caput Sacrae Corona”, 
azaz a Szent Korona feje, tehát csak a feje. A magyar nemzet „Membre 
Sacrae Corona”, azaz a Szent Korona Tagja. A kettő együtt a „Corpus 
Sacrae Corona”, azaz a Szent Korona Teste – vagyis a magyar nemzet. 
A „magyar nemzet” fogalma Európában egyedülálló alkotás, semmi 
köze, az Európa más vidékein, jóval később kialakított 
nemzetfogalomhoz. Ha a nemzetet vallási szempontból akarjuk 
csoportosítani, akkor vannak római katolikusok, református stb. Ha a 
nemzetiség alapján csoportosítunk, akkor vannak magyarok, szlávok, 
németek, oláhok stb. Ha ezen belül pl. a németeket akarjuk 
csoportosítani, akkor vannak szászok, cipszerek, svábok stb. Ha a 
szlávokat csoportosítjuk, akkor vannak ruszinok, tótok, szerbek stb.  

A magyar állam területe a Szent Korona területe, az állam lakói a 
Szent Korona polgárai, alkotmánya a magyar történelmi alkotmány – és 
mindezek megtestesítője a Szent Korona. Így az országban nincs se 
uratlan birtok, se jogfosztott magyar. Ezért nincsen se hontalan, se 
kisebbségi magyar. A magyar bíróságok ítéletüket 1945-ig a Szent 
Korona nevében hozták. A nemzet által szabadon választott királyra a 
koronázással csak a Szent Korona jogainak gyakorlását ruháztuk, a 
király pedig esküt tett az alkotmány betartására. A Szent Koronával a 
magyar király olyan főkegyúri jogokhoz is jut, amelyekkel még a 
német-római, vagy a bizánci császár se rendelkezett. Mert a magyar 
király apostol, akárcsak a római pápa. Pl. a mi I. László királyunk 
akkor alapította a zágrábi püspökséget, amikor a német-római császár 
mezítláb, zsákruhába zarándokolt Canossába, amiért főpapokat mert – 
egyáltalán, csak – kinevezni! 

„Sacra Regni Hungarici Corona” – Magyarország Szent Koronája 
nem vallási fogalom, hanem a hagyomány által megszentelt évezredes 
jelvénye a magyar államiságnak. Sacra és nem sancta, mint az Isten, a 
Szent Szék, a Szent Atya, a szentek stb. Nem az uralkodó (rex), hanem 
az ország (regnum), a magyar állam folyamatos fönnállásának a 
jelképe. Ezen eszmerendszer kialakulásában nyilván szerepe volt annak 
is, hogy a magyar királyokat, akik származásukat Attila királytól, majd 
Ügektől és Álmostól vették, még az idegenek is szentnek tekintették.  
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Anonymus, aki tudós pap volt, azt írja Álmosról – aki még nem 
volt keresztény –, hogy  “... A Szent Lélek ajándéka jutott neki...” 
Házából származó királyaink is gyakran emlékeztek szent elődeikre, 
akik közül akkor még csak egy volt a római egyház szentje. 

Ezt a koronát – közjogi keretben – Európa történelmében először I. 
István királyunk ajánlotta a Boldogasszonynak, amely fölajánlást, 
ugyancsak közjogi keretben, eddig kétszer megismételtünk. Így az 
ország az Istenanya tulajdona. 

Mivel az egyetemes magyar nemzet, cselekvőképessége és jogké-
pessége birtokában, szabályos közjogi keretben ezekről a dolgokról 
másként még nem döntött, ezért a Szent Korona jogfolytonossága 
fennáll mindmáig. Ezen közjogi helyzet megváltoztatására nem 
jogosult sem a mai magyar országgyűlés, sem a mai, csonka hazában 
élő egyharmadnyi ország népe. Ez a közjogi helyzet. 

Mindazok, akik a honfoglalással, a Vérszerződéssel, vagy későbbi 
közjogi aktus eredményeként a magyar nemzet tagjai voltak, vagy 
lettek, egyúttal nemesek is. Így lehetséges, hogy Magyarországon még 
a 19. század elején is minden 21. ember nemes volt; ez a szám a 
franciáknál 180, a cseheknél 828. A magyar nemes nem azonos azzal a 
kizsákmányoló réteggel, amely jellemző a nyugati típusú feudalista 
államokra, abban az értelemben feudalizmus Magyarországon soha 
nem volt. 

Országunkban a hivatalos nyelv 1846-ig a latin volt, így nyelvi 
szempontból az ország minden lakója egyforma helyzetben volt. A 
történelem során, minden irányból igyekeztek hozzánk a 
legkülönbözőbb népek. Vonzotta őket a magyarok nagy gazdagsága, a 
rendezett jogi és állami viszonyok. Hazájukból nemegyszer saját 
vérengző uraik elől menekültek hozzánk. Valamennyi itt élő, vagy 
később beköltözött nép megtarthatta szokásait, jogrendjét, nyelvét és 
élvezhette hazánk szabadságát, biztonságát. Harcolniuk is csak ritkán 
kellett, aminek az lett a következménye, hogy mára ezek a népek a 
Kárpát-medence egyes vidékein a magyarokkal szemben számszerű 
többségbe kerültek. 

Honfoglalásunk során fokozatosan elfoglaltuk a Kárpát-medence 
egészét, majd a gyepűhatárokat  kitoltuk az Enns folyóig, a prágai 
medencéig, délen Durazzo (ma Dures) és Filippopolis vonaláig, a többi 
irányban pedig a Kárpátok előteréig. Az első évezred végére a gyepűt 
nyugaton több szakaszban (976-ban pl. Melk-ig) visszahúztuk, 
nagyjából oda, ahol Pannónia nyugati határa volt, ami nagy 
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valószínűség szerint Szkítiának is a nyugati határa lehetett. Árpádi 
parancsra, a mai Horvátország területén áthaladva, birtokba vettük az 
Adria partján Spalatot (ma Split). Kadocsa népével elfoglalta Rascia és 
Durazzo (ma az albániai Dures) közötti területet. Ettől kezdve Adria 
keleti partja mindig kifejezte azt a kívánságát, hogy a Szent Koronához 
tartozzon. A Fekete-tengert a középkorban jó ideig Magyar-tengernek 
hívták, ahol már annak idején is, csak az avarok engedélyével lehetett 
hajózni. 

Dalmácia kb. Kr. e. 180-tól a görögökkel szövetséges terület 
Demeter idejéig, kb. a Kr. u.-i 7. századig. Halála után Dalmácia 
egyesült Horvátországgal Croatia néven. Az időtől fogva egyforma 
törvénnyel, jussal és szabadsággal éltek. A horvátokat Heraklios 
császár (575-641) az avarok ellen hívta a Kárpátoktól északra fekvő ősi 
telephelyükről azzal a céllal, hogy odatelepítésük révén elzárja az 
avarok kereskedelmi útját a délről jövő árucikkek elől. A horvátok 
bevándorlása kb. száz évig tartott. Elsőként egy törzsük érkezett öt férfi 
és két nőtestvér vezetése alatt. Mikkola, az ismert finn tudós, ezek 
nevét avarnak véli. Tomislav 915-ben már horvát királynak mondja 
magát. Az utána következő horvát királyok sorát II. István zárja, akivel 
1091-ben kihalt a horvát uralkodóház. Ugyanebben az évben az ország 
Szent László birtokába esett, majd 1102-ben Kálmánt a horvátok 
királyukká koronázzák. Később megosztatott Magyarország, Velence 
és a Török Birodalom között. Sclavonia – ma Szlovénia – régen Alsó és 
Felső-Sclavonia volt és a horvátországi bántól függött. 1083-tól a Szent 
Korona területe, lakói a vendek is, akiket leghelyesebb talán a 
keltákhoz sorolni. Cumania – Moldva és Havasalföld – a Kárpátoktól a 
Dunáig, az Olt vizétől Tatár Országig terjedt. Lakói a fekete-kunok, 
akik Árpád szövetségesei voltak és segítették a honfoglalást. A 13. 
században a tatárok elől Kötöny királyukkal IV. Bélához jöttek, később 
keresztények és derék magyarok lettek. Tatárok elmentek, Béla a 
hazájukban maradt kunokat is birodalma alá vette és vajdák által 
igazgatta. Egész Cumániát összekapcsol a Magyar Birodalommal. 
Servia – mint a Római Birodalom része – Mésia volt a neve, új nevét a 
letelepedett servus-októl kapta. Salamon király vette el a görögöktől 
Nándorfehérvárral együtt és bírtuk a 15. századig, amikor osman 
hatalom alá került. Rama – keleti határa Servia, nyugaton a Velencei-
tenger, északra Bosnia, délre Montenegró. Ma Hercegovina a neve. 
Hercegovinától északra van Bosnia és délre Montenegró Albániáig. 
Mindhárom terület lakói az igen régi illyr-trák nép leszármazottai. 
Mindhárom területet az oszmánok szakították el tőlünk. Erről a 
területről indultak, valamikor a Kr. u.-i 8-9. században a mai román nép 
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ősei is, akikről említés a Kárpát-medencében, az első hiteles oklevélben 
1202 és 1209 közötti időből származik. Honfoglalásunk után Bulgária 
egy része is hatalmunkba esett, de elveszítettük. 1396-ban a nikápolyi 
csata után, egészen a várnai csata után 1444-ben. Hunyadi Mátyás 
iparkodott visszaszerezni sikertelenül. Lodoméria – 888 táján önálló 
ország volt, 1025 táján russz befolyás alá került, majd a 12. században 
független lett és egyesült Haliccsal. Galitia – (Gácsország , a 
középkorban Halics) – először szintén önálló volt, a 9. századtól a 
Kijevi Fejedelemséghez tartozott, a 12. századtól lengyel birtok. III. 
Béla 1188-ban átmenetileg elfoglalta mindkettőt, majd házassággal 
kapcsolatos öröklés folytán I. Lajos királyunké lett, de a lengyelek nem 
adták oda. A 13 Szepes vármegye és három szepességi, Zsigmond által 
elzálogosított várossal Mária Terézis szerezte vissza vér nélkül, ám a 
mi Gácsországunkat Ausztriához csatolta Galitia néven. 

A Kárpát-medence déli, nyitott előterében, az előbb említett 
igényterületeink és a Kárpát-medencei belterületünk közé, mintegy 
ütköző területként szerveztük a Szörényi, a Bodonyi, a Kucsói, a 
Barancsi, a Macsói, a Sói és a Ozorai Bánságot. 

A bánságok északi határa nagyjából a Szörényvár-Galambóc-
Nándorfehérvár-Sabác vára és tovább a Száva folyó vonala volt. Az itt 
jelzett határokon belüli területet a Szent Korona népe, kb. a 11. 
században kitöltötte. A honfoglalásunkat követő századokban a Magyar 
Királyság Európa egyik igazi nagyhatalma volt. Nem volt Európában 
nagyobb jövedelmű úr, mint a magyar király. Európa 
sósszükségletének nagy részét tőlünk vette. Az Új Világ fölfedezéséig 
innen származott Európa arany és ezüst behozatalának 80-90%-a. 
Nyugat-Európa vágóállat szükségletét még a török időkben is főleg mi 
fedeztük. A terület és a népesség nagyságát tekintve Európában a 
harmadik legnagyobb állam volt a mienk. 

Egészséges fejlődésünket a Török Birodalom előretörése akasztotta 
meg. Európa keresztényei magunkra hagytak már a tatárok elleni 
harcban is – sőt, királyunkat Babenberg szomszédja elfogta és 
megzsarolta. A török ellen több mint 150 évig tartó szakadatlan 
harcban, minden tekintetben teljesen elvéreztünk. Török testvéreink 
hiába nevezik fővárosunk főútját a török-magyar barátság útjának: 
eddig egyetlen esetben sem álltak mellénk. 

Midőn a török ereje hanyatlóban lett, európai szövetség verte ki 
hazánkból, választott Habsburg királyaink alatt. A felszabadító 
háborúban – egyes források szerint – 49% volt a magyar királyi erő és 
51% a német-római császári. A háború során iszonyatos méretű 
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magyarirtás folyt. A Habsburgok hazánkat fegyverrel vett országuknak 
tekintették. Közigazgatásilag számos, kisebb területre felosztották, 
teljes, végleges egyesítésére többé nem került sor. Királyságuk alatt 
ütközött össze hazánkban a keleti lovas és a nyugati városépítő 
műveltség – az ellentmondásokat soha nem sikerült áthidalni. 

Az igazi keresztény II. Rákóczi Ferenc, szabadságharca a majtényi 
síkra hanyatlott. Széchenyi, Kossuth, Petőfi szabadságharca Világost és 
Aradot hozta. És a velünk sok száz éve együtt élő népek gyűlölködése. 
A ruszinok még Rákóczi leghűségesebb katonái voltak. 1848-ban még 
a tótok nagyobb része velünk harcolt. Felső-Magyarország német ajkú 
lakossága mindig velünk volt. Ám, hiába volt Szemere Bertalan Európa 
első nemzetiségi törvénye 1849-ben, majd Deáké és Eötvösé 1868-ban 
– ellenségeink nem adtak időt megvalósításukra. Az 1867-es kiegyezés 
még felcsillantotta a reményt, de a gyűlölség hamar kirobbantotta az 
első világháborút, amelyet egyedül mi veszítettünk el, noha a bécsi 
közös minisztertanácsban ellene szavaztunk. 

A trianoni békeparancs aláírására országgyűlésünkben sorsolással 
kijelölt két képviselőnket fegyveres őrök kísérték az aláírásra. 
Országgyűlésünk, amelyben akkor jelen voltak az elszakított területek 
képviselői is – tehát az egyetemes magyarság teljes jogú képviselete – 
az azóta, ebben a tárgyban egyedüli és azóta nem módosított 
határozatot hozta, hogy ezt a békét soha el nem ismerjük. 

A békeszerződésben, Európa eddigi történetében egyedülállóan, 
minden tekintetben teljesen tönkretettek, elcsatolták az ország lakóinak 
a felét, területe kétharmadát. A határok megvonásának csak a 
szomszédok mohósága és a kufárok szakmai színvonala szabott határt. 
Gyakorlatilag elpusztították az ezeréves, keresztény magyar államot és 
körülöttünk létrehoztak egy sor olyan országot, amelyek soha nem 
léteztek és napjainkban esnek szét. 

A török megszállás után, az 1797. évi campoformiói békében I. 
Ferenc Dalmátiát a magyar király jogán kapta vissza, azonban nem 
hazánkhoz, hanem az osztrák tartományokhoz csatolta. Mária Terézia 
magyar királynő 1779-ben Fiumét kerületével a Szent Koronához 
csatolt külön testté nyilvánította. Nagy Lajos idején már olyan 
hajóhaddal rendelkeztünk, amely méltó ellenfele volt Velencének. 
Raguzában született 1377-ben a világ első vesztegzára. A Raguzában 
1322-ben alapított gyógyszertár csak öt évvel volt fiatalabb Európa első 
gyógyszertáránál, amely Pozsonyban alapíttatott 1317-ben és még ma 
is működik. A múlt század végén, a fiumei kikötó hullámgátjai 25.000 
kg színezüstbe, az összes kikötői létesítmény 30 tonna színaranyba 
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került nekünk. A kikötőben 170 hajó kiköthetett és műveletezhetett 
egyszerre, vágányhálózatán 5600 vagon közlekedhetett egyidőben, 
raktárházaiban 1000 vagon árut lehetett elhelyezni. A kikötő forgalma 
1871-ben 165.000 tonna volt, forgalma 1913-ig 1070%-kal nőtt. 1914-
ben már 123 hajónk járta a tengereket Ausztráliáig, 235.285 
bruttóregisztertonna űrtartalommal. A közös magyar-osztrák 
haditengerészet Európában a hatodik, a világon a nyolcadik helyet 
foglalta el, állománya nagyobbrészt a Szent Korona országaiból került 
ki, német nyelvű csak 16.3% volt. Utolsó flottaparancsnoka vitéz 
nagybányai Horthy Miklós volt. 1915-ben kezdte meg tevékenységét az 
“Első Magyar Tengeralattjáró Gyár”, amelynek készítményeit még a 
dán királyi hadi tengerészet is vásárolta. Az első világháború végén a 
győztesek elvették egész tengerpartunkat az összes, általunk épített 
létesítménnyel. Csupán elvett hajóink értékes száz vagon színaranyat 
tett ki. 

Nem választhattunk a II. világháborúban való részvételünket 
illetően sem. Szomszédaink magatartása kikényszeríttette 
részvételünket. Nem tehettünk másként, engednünk kellett a német 
nyomásnak. Így is, Európában legtovább védtük szabadságunkat, 
függetlenségünket, aminek számos más népcsoport is hasznát vette. 

Elveszett az ezeréves magyar állam egész területén 1944. március 
19-én, amikor a Harmadik Birodalom katonái elfoglalták a maradék 
egyharmadot is. Állami vezetőinket elfogták, bebörtönözték, vagy 
menekülni kényszeríttették. Így is 7 hónapra volt szükségük ahhoz, 
hogy olyan erőket segítsenek kormányra, amelyek szívesen 
együttműködtek velük. Ezt sokan helyeselték, mert akkor már világos 
volt, hogy nincs más választás: a másik oldalon ugyanis az 
internacionalista kommunizmus állt. 

A háború után sokáig tartotta magát a vád, hogy mi voltunk az 
utolsó csatlós, ami persze valótlan állítás. 

Az sem felel meg a történelmi valóságnak, hogy a két világháború 
között Magyarországon diktatúra, vagy fasizmus lett volna. 
Diktatórikus rendszer talán csak Szálasi kormányzási ideje alatt volt, de 
akkor már hét hónapja a Harmadik Birodalom megszállása alatt álltunk. 
Horthy idején a nyilaskeresztes párt tagjait börtönbe zárták. Eközben 
Ausztria emelt karral fogadta Hitlert, Tiso diktatórikus szlovák államot 
hozott létre és elsőként fölrúgta a trianoni szerződést, Romániában 
Antonescu fasiszta irányzata került hatalomra, tőlünk délre pedig a 
Csetnik és az Usztasa uralkodott. Ezen országok diktatúrát vezettek be, 
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még a Harmadik Birodalom által való megszállásuk előtt. A fasiszta 
diktatúra szülőhazája Olaszország. 

A kommunizmus idején is egyedül a mi nemzetünk volt a rab a 
többiek a második világháború győztes hatalmaiként, szovjet 
megszállás nélkül tartották fenn a kommunizmust országukban. Két 
szocialista ország között egyetlen háború volt a mienk 1956-ban, ami 
meghozta a kommunizmus európai méretű bukását is. A nyugati határt 
is mi nyitottuk meg először és a brandenburgi kapuhoz is mi vittük a 
kulcsot Berlinbe. 

Sajátos magyar forradalmunk első szakaszát, fegyveres harcunkat 
1956-ban az idegen katonai túlerő leverte. Az 1968. január 1-én 
bevezetett gazdasági reformunk, mint forradalmunk második szakasza, 
első, egyedülálló a maga nemében. A nyolcvanas évek végére, 
forradalmunk harmadik szakasza, a társadalmi átrendeződés is 
bekövetkezett és a történelmi ország egyharmada fölszabadult az 
idegen katonai elnyomás alól. 

Azóta tagadhatatlanul, jelentős előrehaladás történt általában, 
azonban naiv az a hit, hogy a fejlődés visszafordíthatatlan és minden, 
önműködően a jó célt szolgálja. A Szovjetunió és korábbi birodalma 
összeomlása után, a pozitív irányú fejlődésbe vetett remény – eddig 
csak remény maradt. A kezdeti reménykedés és az azt követő csalódás 
alapja három főbb tévedésben leledzik. 

Az első tévedés: az államgazdaság magánosítása termékeny, 
versenyszellemű piacgazdasághoz vezet. Ez a feltételezés figyelmen 
kívül hagyja, hogy a Szovjet Birodalmat monopóliumok uralták. 
Ezeknek a szövetkezéseknek az egyszerű magánosítása nem annyira 
egymással versenyző piaci résztvevőket, hanem inkább magántulajdoni 
mono-póliumokat hoz létre, amelyek élősdi módon, az állam és a 
közösség kárára gazdálkodnak. A népgazdasági és az üzemgazdasági 
hátrányok mellett, így súlyos lelki károkat is okoznak, mivel sok ember 
szemében lejáratják a magángazdaságot. 

A második tévedés: szabad választások demokráciát 
eredményeznek. Kétségkívül, a szabad választás a demokrácia 
szükséges, de korántsem elégséges föltétele. A demokrácia az erőszak 
nélküli hatalomváltás lehetőségét jelenti. Ez megköveteli annak 
lehetőségét, hogy a választáson olyan emberek is nyerhessenek, akik az 
addigi politikai csoportokon kívül álltak. A Szovjet Birodalom számos 
területén, a hatalom régi birtokosai értették annak módját, hogy addigi 
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hatalmi helyzetüket fölhasználva, a tömegtájékoztatási eszközök fölött 
hatalmuk révén, a régi vezetők kicserélése alig történjen meg. 

A harmadik tévedés: a Szovjet Birodalom látványos összeomlása és 
az azt követő időszak relatív nyugalma biztos alapokról tanúskodik. 
Ennél a következtetésnél figyelmen kívül marad az a tény, hogy az 
érintett lakosság igen nagy részének hiányzik a politikai életben való 
gyakorlat és megszokta, hogy tétlenül tudomásul vegye a politikai 
vezetők határozatait. Állítólagos kiegyensúlyozottság és folyamatosság 
elhitetése nem takar mást, mint politikai elnyomást, de minden esetre 
egy bizonyos fokú csendes visszahúzódást, ami abból a megfontolásból 
táplálkozik, hogy a politika menetére amúgy se lehet hatással lenni. 

Az 1977-es esztendőben megemlékeztek arról, hogy az amerikai 
Marshall-terv ötven éve indult, s mai értékben 88 milliárd dollárt tett ki. 
A Szovjet Birodalom összeomlása után, az amerikaiak nem voltak 
hajlandók Kelet- és Közép-Európának – ezen terv mintájára – segélyt 
nyújtani. Az amerikaiak szerint, most a sor Nyugat-Európán van. 

Intézmények, mint az Európai Újjáépítési Bank, Moszkva hajdani 
szövetségeseinek eddig 50 milliárd dollárt juttattak. Ehhez jön a 
magánberuházások összege, amit 45 milliárdra becsülnek és az, amit a 
németek az egykori NDK-nak juttattak. 

Mai nyomorúságunk oka tehát, nem a nyugati pénzügyi segítség 
elmaradásában keresendő.  

Összefoglalva: megítélésünk szerint, nemzeti metafizikánk 
belefulladt Szent István komplexumunkba és a kereszténységhez való 
viszonyunk félremagyarázásába. E kettős aranyiga alatt nemzetünk 
legjobbjai tépték, marcangolták önmagukat és egymást ezer éven át. A 
végszót történelemírásunk máig nem meri kimondani, pedig 
kézenfekvő a helyzet. Mi, testileg és lelkileg szabad magyarok, mint 
világrészünk (Eurázsia) egyik legnagyobb hatalma, nyugati 
keresztények lettünk és mindent megteszünk azért, hogy Európa 
befogadjon bennünket. Ezer éven keresztül véreztünk – tudatosan – 
Európáért és harcoltunk, többnyire vérrokonaink ellen. Nincs még egy 
nemzete Európának, amely több kitűnő találmányt, ideát, intézményt, 
tudóst, művészt,  sportolót adott, mint a mienk. Nemzeti vagyonunkból 
csaknem minden, ami mozdítható, a többi európai néphez került. 
Európa keresztényei végül úgy elvették hazánkat, a Kárpátok 
medencéjét, hogy nekünk egy talpalatnyi szabad föld se maradt. A 
kereszténység fölvétele árán, szűk ezer évvel tudtuk meghosszabbítani 
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európai állami létünket. Tanulságos innen visszapillantani a megtett 
útra. 

Nem tudom, hány jó magyar varkocsos feje hullott le, midőn a 
kereszténységet – bármely más európai népnél gyorsabban – fölvettük, 
de nagy vérengzés volt. Árpád családja – nagy bizonyossággal 
mondható – megszegte a Vérszerződést, mert úgy kiirtotta a honfoglaló 
vezérek közvetlen utódait, hogy Szent István idejére már csak az egy 
Ajtony maradt. Károly Róbert királyságát is már csak egy ember, Csák 
Máté vonta kétségbe a Vérszerződés jogán. Az országot ellepték az 
idegenből hozott urak, így a magyarság már az első Árpád-házi 
királyaink alatt egyszer s mindenkorra elveszítette saját nemzeti felső 
vezető rétegét, s azóta is idegenek vezetik. Az új urak azonban máig se 
érnek fel a honfoglaláskori vezetők színvonalára. Egy történelmen 
keresztül annyi fáradságot se vettek maguknak, hogy minden előnyös 
és gazdagság élvezete közben, legalább a vezetéshez szükséges 
minimális ismereteket elsajátítsák. Hunyadi Mátyás első tette volt, 
hogy országunknak új vezetőket adott a tisztán magyar, köznemesi 
rétegből, halála után pedig éppen ezeket az embereket igyekeztek 
eltűntetni az új és az egykori hatalmasok. Álljon alább egy példa a 
vezetők tehetetlenségéről és annak következményéről – a régebbi 
időből – hiszen újabb példát bárki tud eleget. 

Amikor Batu kán Muhinál meglátta a felvonuló pompás magyar 
hadakat, kiadta a parancsot a visszavonulásra. Ám, mint ez a félelmetes 
magyar sereg első haditettét elkövette, azaz letáborozott, az éles szemű, 
kitűnő hadvezér azonnal megállapította, hogy ezt a hadat megveri, mert 
vezetése csapnivaló. Háromszáz év elegendő volt a tehetségtelen, új 
magyarországi vezetőknek, hogy tönkretegyék a világ egyik legjobb 
hadseregét. A következményeket ismerjük. A magyar királyt a 
keresztény Nyugat semmivel se segítette a tatár invázió ellen, sőt, 
amikor a muhi csatából menekült, Babenberg szomszédja – aki trónját a 
magyar fegyvereknek köszönhette – elfogta és megzsarolta. IV. Béla 
királyunk a tatár kán követeit nem fogadta, hanem kivégeztette – mert ő 
a nyugati keresztényekhez, és nem ázsiai vérrokonaihoz húzott. Nem 
lehet véletlen, hogy az Arvisura, ezt a Bélát árulónak nevezi, miként az 
se lehet véletlen, hogy a magyar fegyverek történelmünk során két 
alkalommal voltak a legjobbak a világon: Árpád honfoglalása és 
Hunyadi Mátyás uralkodása idején. 

Honfoglalásunkat követően a pápaság kardja, a német-római 
császár, 150 év alatt 20 hadjáratot indított ellenünk. A cél mindenkor 
azonos volt azzal, amit úgynevezett 2 Nagy Károly tűzött ki 791-804-ig 
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az avarok ellen, amikor is az avar vezetők ezreit fölakaszttatta, 
kincseiket pedig elrabolta és Európa-szerte szétosztogatta. Azt viszont 
bizánci és bolgár krónikákban fönnmaradt avar forrásból tudjuk (pl. 
Suidas Lexikon), hogy az avarokat nem Nagy Károly kardja, hanem 
saját erkölcsi romlásuk győzte le. Addigra már az avarok se voltak a 
becsület, a barátság és a bátorság népe. A pápák közül mindmáig 
mindössze négy nevezhető a magyarok barátjának: II. Szilveszter, III. 
Callixtus, XI.. Ince és XII. Pius – és hogy mit tettek Mindszentyvel, 
arra elég csak hivatkozni. Rajtuk kívül ezer éven át egyetlen nyugati 
történelmi személyiség bennünket igazán komolyan nem vett. Vaskos 
történelmi elemzések százait írják, s meg sem említenek bennünket ott, 
ahol Hollandiának, Csehországnak, Dániának komoly helyet 
szentelnek.  

Történelmünk tiszta és becstelenségmentes, királyságunknál csak 
Szent Péter széke régebbi és állandóbb, de a Nyugat nem tudja, mi a 
különbség köztünk és a cigányok között, s bennünket, Európa legrégibb 
alkotmányának és legelső parlamentarizmusának megalkotóit, a 
szabadság szimbólumát az egész világ szemében, orosz dzsidásokkal 
szabadíttatott föl – az utolsó 150 év alatt háromszor is. Ennek 
elviselhetetlen terhe és kínja alatt sikoltanak föl történelmünk minden 
korszakában tisztán látó szellemeink, a Kelet-Nyugatot tisztán és hazug 
illúziók nélkül szemlélő legnagyobb magyarjaink, akik így jutnak el a 
magányosság és az árva nemzet gondolatához. A szemek még ennyi 
tapasztalat után sem nyílnak meg, amikor pedig a súlypont érezhetően 
és láthatóan tolódott Ázsiába. 

Tisztánlátásunk érdekében alaposan meg kellene vizsgálni, hogy 
mit jelent számunkra Európa, pontosabban a Nyugat, és ez mennyire 
keresztény? Versaillesben megbukott metafizikai fikciónk, és ennek rá 
kellene szorítania bennünket erre a vizsgálatra. A hazában a sorozatos 
katasztrófák akadályozzák a békés értékelő munkát, emigrációnk pedig 
nem több, mint az önmarcangoló haza árnyékának a tükörképe. 

Egyáltalán volt-e és van-e szüksége a magyar szellemnek arra, 
hogy a nyugatit vagy a kereszténységet közvetítő közegen át kapja? 
Például Mindszenty József, vagy Márton Áron mögé, szinte felekezeti 
különbség nélkül felsorakozott magyar millióknak a példája mutatja azt 
is, hogy nem a Nyugatnak van közvetíteni valója mifelénk, hanem mi 
vagyunk képesek közvetíteni, akár kereszténységet is a Nyugat felé, 
mert nincs még egy olyan nép az ún. nyugati világban, amely ekkora 
mértékben magáévá tette volna az igazi kereszténység fogalmát. A 
világ harangjai a mi keresztény tettünk emlékét éneklik minden délben! 
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Az 1956-os és a nyolcvanas évek istenarcú magyar forradalma 
pedig világ csodája, a magyar nemzeti géniusz újabb föllángolása. 
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Jegyzetek: 

1) Lothar Greil, Slawenlegende. 3. kiadás, Wiernsheim 1982, pp. 40, 41. 
Helmold von Bosau, Chronica Sclavorum (A rabszolgák története) című, 12. századi mű, 
első német fordításban, a 19. század elején jelenik meg a sclav szó szláv formában. Innen 
számítható a szláv szó létezése. 

2)  Wilhelm Wagner, Asgard and Gods: The tales and Traditions of our Northern 
Ancestors. London, 1884, p. 119.  A későbbi leírásokban Carolus Magnus (magyarul 
Nagy Károly) szerepel, de az első forrásokban neve Caraulu, ami a régi török nyelvekben 
„fekete madár”, esetleg sas stb.,ami arra vezethető vissza, hogy szülőanyja avar hercegnő. 

 

Dr. Varga László  (Budapest): 

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAI: 
KITELEPÍTETTEK, DEPORTÁLTAK 

Az Országgyűlés őszi ülésszakának 11. ülésnapja 
2001. október 15-én 

 Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz-Magyar Polgári Párt és a Magyar 
Kereszténydemokrata Szövetség nevében szólok a megadott témáról, 
de mielőtt szólnék, engedtessék meg, hogy röviden egy nagyon 
szomorú politikai esemény évfordulójáról szóljak. 

Ötvenhat évvel ezelőtt, 1944. október 15-én, a náci Németország 
megszállása alatt a magyarországi nyilas párt erőszakkal eltávolította 
tisztségéből Horthy Miklós kormányzót, és az egész országot birtokba 
vette. A kegyetlenségek erősödtek, elsősorban a zsidóság ellen, de 
később a keresztények kerültek sorra, s mi is mind, a keresztény 
ifjúsági mozgalomnak, a keresztényszociális mozgalomnak vezetői és 
munkatársai a nyilas számonkérők börtönébe kerültünk, és csak a 
Teremtő segítségével kerültük el a kivégzést. Borzalmas állapotok 
voltak, minden magyar polgárnak lakótársa a félelem volt, valóságos 
rémuralom volt ez. Nem kívánnám, hogy bármikor a történelmünk 
folyamán még egyszer ilyen időszakot éljen meg népünk. 

A háború 1945. április 4-én Magyarországon véget ért, de sajnos, 
békét nem kaptunk, szabadságot sem. A náci Németországot felcserélte 
a Szovjetunió, a magyarországi hungarista nyilas pártot a Magyar 
Kommunista Párt. A brutalitások folytatódtak, lényegében, ha szellemi 
vonalon is vesszük, 41 éven át. 

Ma, a rám eső időre való tekintettel csupán egy jelenségről 
szólnék. Ötven évvel ezelőtt a hivatalos statisztikák szerint, amit a 
Kommunista Párt adott ki, 5182 családot erőszakkal elvittek az 
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otthonukból, a családtagokkal együtt közel 14 ezren voltak, majd utána 
ezt megismételték Szegeden és környékén és Zala vármegyében is. 
Ismeretlen helyre kerültek, magyar vidékekre, ott dolgozhattak, 
bizonyos távolságban mozoghattak is. Politikai mozgássérültek voltak, 
vagy nevezzük őket jogtalan internáltaknak, mert semmi más bűnük 
nem volt, mint egy polgári otthonuk. 

A család, igen tisztelt Országgyűlés, szent otthonunk, gyönyörű 
magyar szó, a hon is benne van az otthonban.  Talán egyetlen nyelv a 
magyar nyelv, amely ezt kifejezi. De a család így a hazánk része is, 
mert a családban, a szeretet otthonában kapjuk meg nevelésünknek és 
jövőnknek is az irányát. Amit 10-15 éves korban magunkba szívunk, 
azt a sírba visszük. A család után mi alapítunk családot, s azt visszük 
tovább, amit a szüleinktől kaptunk. Egy családot önként véglegesen 
elhagyni szomorúság, erőszakkal olyan kegyetlen fájdalom, ami azt 
hiszem, soha be nem hegedő sebet okoz. 

Ezek az emberek szerencsére Sztálin halála után a humanista 
kommunista Nagy Imrének, a miniszterelnöknek az intézkedésére 
elhagyhatták a deportáló helyüket. Budapestre vissza nem mehettek, 
bizonyos helyeken korlátozottan mozoghattak, tehát egy új státusba 
kerültek, politikai menekültek lettek. 

Nem tudom, hogy érezhették magukat azok az emberek, akik a 
helyükbe kerültek, bekerültek mások otthonába, mások szeretett 
helyére, s lényegében azok, akiket erőszakkal elvittek, soha ezekre a 
helyekre vissza nem térhettek, és nem is találkozhattak azokkal, akik a 
helyüket elfoglalták. A Magyar Kommunista Párt építkezés helyett 
kiparancsolta a tisztességes embereket a lakásukból és odaadta a 
párttagoknak. Borzalmas volt, nemcsak a pár óra alatti eltávozás, 
hanem tisztességes embernek borzalmas lehetett élni mások 
otthonában, minden ellenszolgáltatás nélkül. 

Az én kis szűk körömben, csak a budapesti tiszti ügyészségről 
elvitték a volt főügyészt, dr. Feiger Károlyt, elvitték Tóth Pétert, a 
magyar aranyérmes kardvívó csapat tagját; Szendi Bélát, Szabó Imrét, 
aki most a feleségével Amerikában él. Semmi más bűnük nem volt, 
mint hogy magyarok voltak, hívők voltak, s ezen kívül volt egy 
otthonuk, egy polgári otthonuk. 

Úgy érzem – befejezem –, hogy kötelessége volna a kormánynak 
vagy az ellenzéknek erről egy vitanapot rendezni, hogy megtisztítsuk 
közéletünket, tanuljunk, a jövőbe nézni olyan emberekkel, akik 
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mindazt, amit elkövettek, megbánták, mint egy borzalmas 
bűncselekményt. 

ELNÖK: Megkérdezem, a kormány nevében kíván-e valaki 
reagálni az elhangzottakra?... (Senki sem jelentkezik)  – Nem kíván! 

 
Dr. Tápay Miklós (Cincinnati, Ohio): 

A NÉMET-SZOVJET HÁBORÚ KITÖRÉSÉNEK 
IGAZI HÁTTERE 

TERVEZTE-E SZTÁLIN, HOGY ELŐSZÖR Ő TÁMAD? 
2001. Június 22. a német-szovjet háború kitörésének 60. 

évfordulója. Ezt a háborút vitathatatlanul Hitler kezdte, a 20 hónappal 
azelőtt Moszkvában megkötött német-szovjet barátsági és 
megnemtámadási szerződés  semmibevételével. Így érthető, hogy az 
általánosan elfogadott történetírás ezt Hitler hitszegő támadásának 
minősítette. A Szovjetunió (SZU) 10 évvel ezelőtt bekövetkezett 
összeomlása azonban sok olyan, addig szigorúan titokban tartott 
történelmi aktát hozott napvilágra, amelynek adatai ezt a megítélést 
jogosan kétségbe vonják. Így az ember logikusan elvárná, hogy a XX. 
század  e legtöbb emberáldozatot követelő háborúja kitörésének 
körülményeit ma már tárgyilagosabb megítélések szerint tárgyalják és 
tanítsák. De hát így is van-e ez? 

Hogy erre a kérdésre feleletet kapjak, 3 évvel ezelőtt bementem 
városunk (Cincinnati) jezsuita középiskolájába (St. Xavier High 
School) és elkértem a történelemtanártól azt a könyvet, amelyből a II. 
világháború eseményeit tanítják a diákoknak. Ő készséggel kezembe 
adta Krieger-Neil-Reynold „World History. Perspectives on the past.” 
(Világtörténelem. A múltnak kiértékelése.) 1966-os 5. kiadását, amelyet 
az amerikai középiskolákban jelenleg sok helyen használnak. A német-
szovjet háború kitörésével kapcsolatban szó szerint az alábbiakat 
találtam benne: 

„1941. VI. 22-én, vasárnap kora reggel, miközben a szovjet 
lakosság aludt, tankok és repülőgépek robaja jelezte a német 
villámháború kezdetét. A támadás első óráiban Luftwaffe bombák 
1.000 szovjet repülőgépet pusztítottak el a földön. Váratlanul 
meglepve, a Vörös Hadsereg védelmi vonalai egy tucat helyen szét 
lettek zúzva”. – Nézzük csak meg, mennyire is lehettek „meglepve” a 
kommunista államrend védelmében állandóan éberségre kötelezett 
szovjet vezetők és tekintsük át röviden a II. világháború kitörése előtti 
főbb eseményeket: 
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Mikor 1938. szeptember 29-én a németek-olaszok-franciák és 
angolok a müncheni paktumot aláírták, Sztálin úgy vélte, hogy a SZU 
is egy német agressziónak lehet majd a célpontja a jövőben, mert az ő 
megítélése szerint Csehszlovákia csupán a kezdete a német területi 
terjeszkedésnek. (Ebben igaza is volt.) Hogy ezt elkerülje, komolyan 
fontolóra vette egy Hitlerrel kötendő szövetséget, ami drámai fordulatot 
jelentett az addigi szovjet külpolitikában. Az addigi Hitler-ellenes 
külügyi népbiztost, Litvinov Molotovval váltotta le. Hitler is tudta, 
hogy ha Lengyelországot meg akarja támadni, sürgősen szüksége van a 
SZU-val való szövetségre. Lázas és részben titkos diplomáciai 
tárgyalások következtek, amelyek során Hitler minden ellenvetés 
nélkül elfogadta Sztálin valamennyi kikötését és felajánlotta, hogy a 
SZU csatlakozzon Németországhoz Európa új elrendezésében. Így 
került sor Ribbentrop német külügyminiszter 1939. VIII. 19-i moszkvai 
útjára, ahol 4 nap múlva, Sztálin jelenlétében, Molotovval együtt aláírta 
a német-szovjet barátsági és megnemtámadási szerződést. Ebben 
felosztották maguk között Közép- és Kelet-Európát. A paktum titkos 
záradékában Sztálin megkapta Lengyelország keleti felét, amit 1918-
ban a brest-litovski kényszer-békeszerződésben feladtak; szabad kezet 
kapott területi és politikai elrendezésre Lettországban és Észtországban 
– de nem Litvániában és elismertette a németekkel a szovjet 
érdekeltséget Besszarábiában, ami akkor Románia keleti része volt. 
Ezek ellenében Sztálin Hitlernek kiszolgáltatta az addig szovjet 
táborokban tartott német és osztrák kommunistákat, akiket 
Németországba deportáltak a Gestapo kezei közé. Ennek a 
szövetségnek létrejötte nélkül aligha került volna sor Hitler 
Lengyelország elleni támadására 1939. IX. 1-én,  ami a II. világháború 
kezdetét jelentette. A lengyelek, akik Horthy figyelmeztetése ellenére 
naivul hittek saját katonai erejükben és a függetlenségük megvédésére 
felajánlott angol-francia garanciában, 17 nap múlva újabb ellenséggel 
találták magukat szemben, amikor keletről szovjet csapatok 
megkezdték a paktumban nekik juttatott kelet-lengyel területek 
megszállását. Az akkor kiadott német-szovjet kommüniké azzal 
indokolta a közös akciót, hogy ezáltal „helyreállítják Lengyelországban 
a békét és a rendet... és, hogy segítenek a lengyel népnek”. (Azaz: 
Lengyelország a saját érdekében lett megszállva... Csak diktatúrák 
képesek a világ közvéleményét olyan ostobának tartani, hogy ilyen 
nevetséges abszurdummal traktálják.) 

A németek támadására az angol-francia reakció hadüzenet volt 
(1939. IX. 3.), de a szovjet agresszióra semmi válasz nem történt, bár a 
lengyeleknek adott közös garancia (1939. VIII. 25.) bármilyen, tehát 
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nemcsak német támadás esetére ígérte a beavatkozást. Ez már 
önmagában is előre sejttette a későbbi nyugati-szovjet katonai 
szövetség reális lehetőségét. 

Ribbentrop 2. moszkvai útja során, 1939. szeptember végén, 
Sztálin váratlanul újabb követelésekkel állt elő. Litvániát is a szovjet 
érdekszférába tartozónak követelte, amit az eredeti paktum német 
érdekterületnek ismert el. (A Memel-vidék lakossága túlnyomó 
többségben német volt, amelyet az I. világháború után csatoltak 
Litvániához.) Ugyancsak kérte a Borislaw és Drogobycz körüli lengyel 
olajmezőket. Viszonzásképpen megígérte, hogy az itt kitermelt 
nyersolajat csak a németeknek adja majd el. Hitler meglepődve és 
érthetően felháborodva, de elfogadta ezeket az újabb szovjet 
követeléseket, mert attól tartott, hogy ellenkező esetben Sztálin felrúgja 
a paktumot és csatlakozik az angol-francia szövetséghez. Ez a félelme 
egyáltalán nem volt alaptalan, hiszen 1939. VIII. 12. és 24. között 
titkos angol-francia-szovjet katonai megbeszélések folytak 
Moszkvában, amelyek során – Zsukov emlékiratai szerint – a szovjet 
fél részletesen tájékoztatta tárgyalópartnereit a SZU katonai 
felkészültségéről. (Milyen kétszínűség, hogy ugyanebben az időben a 
németekkel is tárgyaltak a megnemtámadási szerződésről!) 

1939. XI. 30-án Sztálin újabb meglepetéssel szolgált Hitlernek, 
amikor megtámadta Finnországot. Tulajdonképpen az oroszok még a 
németekkel kötött paktum előtt kezdtek diplomáciai nyomást 
gyakorolni a finnekre, hogy más, kisebb jelentőségű területi 
követelések mellett adják fel a Karélisi-szorost Leningrád biztonságára 
hivatkozva. Bár ez a követelésük még Hruscsov szerint is jogtalan volt,  
de az ő szemükben morálisan mégis indokolt. Sztálin meg volt 
győződve, hogy a finnek engednek majd a tárgyalások során, ha nem, 
egy ultimátum feltétlenül meghozza majd a kívánt eredményt és egy 
háború elkerülhető lesz. November 26-án a SZU követeli a finn 
csapatok hátravonását a határtól. A finnek nem mozdulnak. 28-án a 
szovjet kormány felmondja a finnekkel 1932-ben kötött 
megnemtámadási egyezményt és tiltakozik, hogy a finnek tüzérségi 
tüzet nyitottak orosz állásokra. A finnek szerint ennek pont az 
ellenkezője történt. 29-án a SZU megszakítja a diplomáciai kapcsolatot 
Finnországgal annak ellenére, hogy a finnek hajlandók eleget tenni a 3 
nappal előbbi szovjet ultimátumnak és hajlandók csapataikat 
egyoldalúan visszavonni a határtól. 30-án szovjet támadással kezdetét 
veszi az 1939-40-es finn-orosz téli háború. 

Ebben a háborúban finn részről 9 hadosztály 150.000 embere állt 
szemben a Leningrádi Katonai Körzet 45 hadosztályának 80.000 
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emberével, valamint 1.500 tank és 1.000 repülőgép 
összehasonlíthatatlan technikai fölényével. Amit a finnek ebben a 
háborúban katonailag véghezvittek, az az egész világ csodálatát vívta 
ki. Itt alkalmazták először, mint harcászati eszközt, a Molotov-koktélt, 
amit aztán 1956-ban a pesti srácok is olyan eredményesen használtak a 
tankok ellen. 1939. XII. 4-én a Népszövetség kizárja tagjai közül a 
SZU-t a Finnország elleni agresszió miatt és felszólítja a tagállamokat, 
hogy minden lehető módon segítsék a finneket. Európa-szerte – így 
hazánkban is – nagy számban jelentkeztek önkéntesek egy olyan 
nemzetközi katonai akcióban való részvételre, de ennek 
megszervezésére és kivitelezésére, sajnos, már nem volt elég idő. A 
túlerővel szemben ui. a finnek végül is kénytelenek voltak a harcot 
feladni és 1940. III. 12-én aláírták Moszkvában a SZU által diktált 
békefeltételeket. A tényleges szovjet győzelem ellenére ezt a téli 
háborút morálisan a finnek nyerték meg. Az egész világ előtt 
nyilvánvalóvá vált a 30-as évek sztálini „tisztogatása” során kiirtott 
katonai „régi gárda” szaktudásának a hiánya, amely a Vörös Hadsereg 
vezetését másodrendű, tapasztalatlan tisztek kezére juttatta. Sztálin a 
kudarcért Vorosilovot, a hadügyi népbiztost okolta és Timosenkóval 
váltotta le. Mindez, persze, csak növelte Hitler bizalmát a német 
hadvezetés szakszerűségének fölényében, ami aztán nem kis mértékben 
befolyásolta döntését később, amikor a SZU elleni preventív háború 
esélyeit fontolgatta. 

* 
1940-ben, amikor Hitler Nyugat-Európában egyik országot a másik 

után támadta meg és győzte le, Sztálin minden egyes alkalommal 
késedelem nélkül gratulált a Wehrmacht „briliáns sikeréhez”. De 
minden ilyen alkalommal benyújtott egy számlát is, amellyel szinte 
provokálta a németeket: egymás után szállta meg a balti államokat, 
majd Romániától követelte Besszarábiát és Észak-Bukovinát. Hitler, 
hogy elkerülje román területen a háborút, nyomást gyakorolt 
Romániára, hogy adja fel ezeket a vitatott területeket. 1940. VI. 28-án 
aztán, a németekkel való minden előzetes tanácskozás nélkül a Vörös 
Hadsereg bevonult Besszarábiába és Észak-Bukovinába s ezzel a SZU 
visszaszerezte az I. világháború után elvesztett minden európai orosz 
területét Franciaország kivételével. Figyelemre méltó, hogy az angolok 
és a franciák még 1 évvel azelőtt (1939. IV. 13.) garantálták Románia 
és Görögország területi sérthetetlenségét, de ennek ellenére 
hadüzenetre a SZU ellen csakúgy nem került sor, mint ahogy nem 
került erre sor a lengyelek elleni szovjet támadás alkalmával sem. 
(Mindebből csak azt a következtetést lehet levonni, hogy a nyugati 
hatalmak garanciája csak a németek ellen volt érvényes.) 
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Ezekkel az új területi nyereségekkel Sztálin többet kaparintott 
meg, mint amire megelőzőleg már megállapodott a németekkel és ez 
érthetően feszültté tette a német-szovjet viszonyt. Az újonnan 
megszállott területeken aztán az ukrán NKVD fejének, Szerov Ivánnak 
a vezetésével a Gulág lágereibe kezdték deportálni az 
„osztályidegeneket” és az „osztályellenséget”: a polgári középosztály 
tagjait, mindenekelőtt a tanult réteget és a kulákokat. (Ugyanez a 
Szerov Iván volt az, aki 1956-os forradalmunk bukása után nálunk is a 
megszállók piszkos munkáját irányította.) 

1940 május elején Zsukov szovjet támadást javasolt Németország 
ellen Lengyelországon át abban az esetben, ha Hitler megtámadja 
Franciaországot. Ezt a tervet egyeztették is a franciákkal, de 
végrehajtását Sztálin nem engedélyezte. (Ez a meglepő Zsukov-javaslat 
1990-ben került nyilvánosságra, szovjet és amerikai történészek 
moszkvai tanácskozásán.) 

Az előbb említett okok miatt feszült légkörben került sor 1940. XI. 
12-én Molotov szovjet külügyminiszter sokáig elodázott berlini 
látogatására. A németek ezen a találkozón szerették volna SZU-t 
rávenni, hogy csatlakozzon a Háromhatalmi Egyezményhez és katonai 
lépéseket javasoltak a Perzsa-öböl és India irányába, ezzel is gyengítve 
az angolok európai helyzetét. Molotov hallani sem akart ilyen tervekről 
és inkább a Balkánon volt érdekelve, valamint a Boszporusz és 
Dardanellák környékén létesítendő szovjet tengeri támaszpontokban. A 
finn kérdésben is éles nézeteltérések merültek fel, bár Hitler biztosította 
Molotovot, hogy Finnországgal kapcsolatban nincsenek tervei és az 
Európában csak itt található nikkel szállításának biztosítására és csakis 
a háború tartamára tart itt csapatokat. Molotov nem kérte, de követelte 
ezeknek a kivonását. Hruscsov szerint a tárgyalásról visszatért Molotov 
beszámolója csak megerősítette Sztálin és a legfelsőbb szovjet vezetés 
azon meggyőződését, hogy a németekkel való háború “elkerülhetetlen 
és valószínű küszöbön áll”. Ez volt tehát a helyzet-kiértékelés és a 
hangulat a Kremlben 7 hónappal a háború kitörése előtt! 

1940 decemberében a Párt Központi Bizottságának utasítására a 
hadsereg vezetőit tanácskozásra hívták össze Moszkvában. Ezt követte 
egy német támadási feltételező hadgyakorlat, amelynek során a 
“kékek” (németek) támadását Zsukov, a “piros” (szovjet) erőket Pavlov 
vezérezredes, a vezérkar főnöke irányította. Miután a “kékek 
bizonyultak sikeresebbeknek, ez annyira felbosszantotta Sztálint, hogy 
ott nyomban menesztette Pavlovot és Zsukovval váltotta fel. 
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Ugyancsak 1940 decemberében látta el aláírásával Hitler a 
Barbarossa-tervet, amely a SZU elleni hadműveleti terv fedőneve volt. 
Emiatt az általánosan elfogadott vélemény az volt és még ma is az, 
hogy Hitler volt az, aki elhatározta, hogy megtámadja mit sem sejtő 
szövetségesét, amely oly hűségesen teljesítette a német-szovjet 
barátsági és megnemtámadási szerződés által előírt gazdasági 
kötelezettségeit. De hát mennyire is igaz, hogy szovjet részről valóban 
semmit sem sejtettek a németek katonai előkészületeiről? Erre maga 
Hruscsov adta meg a választ a XX. Pártkongresszuson elhangzott 
szenzációs „titkos” beszédében (1956. II. 24-ről 25-re virradó éjjel), 
amikor szó szerint kategorikusan oda nyilatkozott, hogy: „De elvtársak, 
ez teljes valótlanság!” 1941 márciusában aztán saját kémszolgálata 
tájékoztatta Sztálint a Barbarossa-terv minden részletéről.  

A formailag még mindig szövetségben levő 2 nagyhatalom közötti 
viszony azonban a szerbiai krízis idején – 1941 március – vált 
kritikussá. Előzetes titkos tárgyalások után, 1941. III. 25-én Cvetkovics 
jugoszláv miniszterelnök és Markovics külügyminiszter inkognitóban 
Bécsbe érkezett, hogy aláírja Jugoszlávia csatlakozását a Háromhatalmi 
Egyezményhez. Elutazásuk napján, III. 24-én – ragyogó időzítéssel – a 
Jugoszláv Kommunista Párt szerbiai vezetősége kiáltványt bocsátott ki, 
amelyben a szerződés meghiúsítására hívta fel a lakosságot és 
segélynyújtási egyezményt követelt a SZU-val. (Aligha lehet kétséges, 
hogy erre a megmozdulásra honnan is jött az utasítás...) Ezt követte 
gyors egymásutánban a szerbiai katonai puccs, a hazaérkező 
miniszterek lemondatása, a Háromhatalmi Egyezményhez való 
csatlakozás felrúgása, majd a szovjet-jugoszláv barátsági szerződés 
megkötése – ahogy ezt a kommunisták követelték egy héttel előtte. 
(Nehéz elképzelni, hogy minderre a SZU befolyása nélkül került volna 
sor...) 

Churchill a moszkvai angol nagykövet, Stafford Cripps útján 1941. 
IV. 3-án bizalmas üzentben tájékoztatta Sztálint 5 német páncélos 
hadosztály Romániából Lengyelország déli részébe történő 
áthelyezéséről. Ugyanekkor sürgette Sztálint, hogy ennek megfelelően 
ő is növelje katonai erőit a lengyel részen húzódó szovjet-német 
határon. (Az 5 hadosztály áthelyezéséről szóló hír utólag blöffnek 
bizonyult, bár ebben az időben már valóban történtek német részről 
katonai előkészületek.) Churchill ezt a figyelmeztetést – amellyel 
valójában Sztálint a németek ellen uszította – megismételte 15 nap 
múlva, IV. 18-án és még a rákövetkező napokban is. Sztálin 
Churchillnek szándékát átlátva vonakodott ezeket a jelentéseket 
elhinni, pedig saját kémszolgálata is egyik megbízhatóbb jelentést 
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küldte a másik után. Május 6-án a szovjet katonai attasé jelentette 
Berlinből, hogy a német támadás V. 14-én várható. Richard Sorge, a 
Német Kommunista Párt titkos tagja, aki Japánban náci újságíróként 
álcázta magát, V. 19-én pontosan tájékoztatta Moszkvát a tervezett 
támadásban részt vevő német erők nagyságáról. Május 22-én a szovjet 
katonai attasé helyettese jelentette ugyancsak Berlinből, hogy a 
támadás VI. 15-re van kitűzve, de lehet, hogy erre június első napjaiban 
is sor kerülhet. Június 15-én Richard Sorge pontosan közölte a várható 
támadás napját is. A londoni szovjet követség VI. 18-án azt táviratozta, 
hogy a támadás elkerülhetetlennek látszik és erre napokon belül sor 
kerül. E távirat szerint német részről 147 hadosztály áll bevetésre 
készen. (A német katonai erő valójában 133 hadosztályból és 20 
tartalék hadosztályból állott, azaz csak 6 hadosztállyal volt több, mint 
amit a szovjet követség jelentett.) De minden eddiginél pontosabb 
tájékoztatás érkezett VI. 21-én este egy német katonaszökevénytől, aki 
közölte, hogy a német csapatok már megkapták a támadási parancsot és 
hogy a támadásra a következő napon pontosan melyik órában kerül 
majd sor. (Ez a katonaszökevény hadbírósági eljárás elől menekülve 
állt át a szovjet oldalra.) A szovjet vezetés tehát több forrásból 
pontosan tudta nemcsak a támadás napját és annak óráját, de az abban 
részt vevő katonai erők nagyságát is. 

A német támadást megelőző 21 hónapban, az előzőekben említett 
történtek alapján aligha vitatható, hogy a SZU ismételten és súlyosan 
provokálta Németországot a vele fennálló barátsági és 
megnemtámadási szerződés ellenére. Ha provokálta, akkor logikusan 
felvetődik a gyanú, hogy e mögött talán támadási szándék is fennállott? 
Arról, hogy a SZU-nak is szándékában állt Németország megtámadása, 
az elmúlt néhány évig senki sem beszélt. Edvard Radzinsky, orosz-
zsidó történész 1966-ban megjelent „Stalin” című, 584 oldalas 
monumentális történelmi munkájában felveti a kérdést, hogy tervezte-e 
Sztálin, hogy először ő támad? Újkeltű és eddig titokban tartott 
történelmi akták adatai alapján a szerző arra a meglepő következtetésre 
jut, hogy igenis tervezte! Következtetését az alábbi tényekkel támasztja 
alá: 

A Vörös Hadsereg 1939-es Katonai Szabályzata nyíltan 
hangsúlyozza, hogy „a Vörös Hadsereg valamennyi ismert hadsereg 
közül a leginkább lesz támadásra beállított”. Ennek megfelelően 
példátlanul nagy számban kezdték el ejtőernyős csapatok kiképzését. 
1941-ben 1 millió ejtőernyősük volt, amit védelmi szándékkal aligha 
lehet magyarázni. 
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Mindjárt a német-szovjet barátsági és megnemtámadási szerződés 
megkötése után lázas sietséggel növelték a hadianyaggyártást. Egyre 
több és több csapatot helyeztek el a német határ mentén és a katonai 
repülőtereket, amennyire csak lehetett, közvetlenül a nyugati határ 
közelébe telepítették. Sztálin ezekkel az intézkedésekkel 
félreérthetetlenül egy meglepetésszerű támadás szabályait követte! 
Különösen erős támadó erőket helyezett el a román határ mentén, 
ezáltal fenyegetve a román olajmezőket, a német hadigépezet ütőerét. 
(A Barbarossa-tervnek is tulajdonképpen ez volt a fő oka.) 1941 
februárjában a parancsnokságok helyeit egy támadási tervnek 
megfelelőleg változtatta meg. 1941 tavaszán meggyorsította a 
Kremlben épülő légvédelmi óvóhelyek építését. 

1941. V. 5-én – 7 héttel a háború kitörése előtt – Sztálin a Vörös 
Hadsereg végzős tisztjeinek avatási bankettjén mondott beszédében a 
következőket jelentette ki: „Háború lesz és Németország lesz az 
ellenség”. Ebben a beszédben azt is hangsúlyozta, hogy „Most, hogy 
erősek vagyunk, a védekezésből támadásra kell átállnunk”. A beszéd 
hivatalos szövegéből azt a részt, hogy „Háború lesz”, kihagyták és azt 
hangsúlyozták, hogy “Mi nem számítunk arra, hogy Németország 
bennünket megtámad”. 1941 tavaszán felgyorsították a katonai 
kiképzést és az egész országot háborús készültség állapotába helyezték. 
1941 májusában egy legfelsőbb főhadiszállás felállításának tervét 
nyújtották be Sztálinnak. 

A Vezérkar Katonai Emlékközpontja Történelmi Levéltárában 
Dimitríj Volkogonov eminens orosz történész – aki elsőnek kapott 
engedélyt, hogy az addig titkos szovjet akták között kutasson, - 
megdöbbentő okiratot talált. Sztálinnak volt címezve, 1941. V. 15-i 
keltezéssel és Zsukov, a vezérkar főnöke állította össze. Az okirat címe: 
„Elgondolások a SZU fegyveres erői elhelyezésének tervéről 
Németország és szövetségesei elleni háború esetén”. Ez a katonai 
tanulmány 15 oldalon át tárgyalja a Németország váratlan 
megtámadásával kapcsolatos terveket, és részletes térképek és ábrák is 
vannak mellékelve. A támadás főiránya Krakkó és Katovice lett volna 
azzal a céllal, hogy így elvágják Németországot déli szövetségeseitől: 
Magyarországtól, Romániától és Olaszországtól. Vasziljevszky 
vezérőrnagy, a vezérkar főnökének helyettese írta alá. Fontos 
körülmény, hogy Sztálin hivatalos fogadási naplója szerint a SZU 3 
legfontosabb katonai személyiségét: Timosenkót, Zsukovot és 
Vasziljevszkyt , május 12, 19, és  24-én Sztálin ismételten fogadta 
hivatalában. Talán még ennél is fontosabb, hogy a dokumentum 
keltezésének napján a katonai egységek eligazítást kaptak a Hadsereg 
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Politikai Csoportfőnökségétől, amely az igazságos és igazságtalan 
háború kérdésével foglalkozott. Ez a direktíva nyíltan állította, hogy „a 
SZU által viselt bármilyen háború igazságos háború lesz”. Az utasítás 
szerint „a propaganda, agitáció és a politikai nevelés minden 
formájának csak egy célt kell szolgálnia: a személyi állomány politikai, 
erkölcsi és katonai felkészülését egy igazságos, támadó és mindent 
elsöprő háborúra” A lerohant és bolsevizált európai országoknak már 
meg is volt az új nevük: Szocialista Szovjet Köztársaságok Összeurópai 
Uniója lett volna az új elnevezés! 

* 
A nyugati határon felvonultatott nagy szovjet katonai erőkből 

Hitler joggal gyanította, hogy Sztálin támadást tervez és úgy döntött, 
hogy inkább ő teszi meg az első háborús lépést. Edvard Radzinsky az 
említett történelmi adatok alapján arra a meglepő következtetésre jut, 
hogy “tulajdonképpen nem volt más választás!” Számolt a Vörös 
Hadsereg tisztikarának – amelyet a sztálini tisztogatás a legképzettebb 
tisztjeitől fosztott meg – másodrendű irányításával, a meglepetés által 
nyújtott előnyökkel és egy újabb villámháború sikerével. (A háború 
első hónapjainak káprázatos német katonai sikerei igazolták is, hogy jól 
számított. A támadó német erők nem voltak számbeli túlsúlyban, sőt 
pont ellenkezőleg: míg német részről 153 hadosztály lett bevetve, a 
németek 200 szovjet hadosztállyal számoltak. Haldernek, a Wehrmacht 
akkori vezérkari főnökének 1941. VIII. 17-i hadműveleti 
naplóbejegyzése szerint addig 360 szovjet hadosztályt azonosítottak!) 
Hitler azt is tudta, hogy Sztálin kizártnak tartotta egy német támadás 
lehetőségét. Sztálin valóban nem hitte, hogy Hitler ilyen végzetes 
lépésre képes lesz. Amikor a német követség tagjai nagy számban 
utaztak haza, ezt azzal magyarázták, hogy a szokásos szabadságolások 
ideje érkezett el. Úgy spekulált, hogy az orosz nyárnak rövidesen vége 
lesz, a német hadsereg pedig nem a télnek megfelelően van öltözve. 
Amikor VI. 18-án kémei Németországból azt jelentették, hogy már ki is 
nevezték a megszállandó orosz területek közigazgatási vezetőit, válasza 
az volt: „Ilyen értesülések forrásainak mondják meg, hogy menjenek a 
pokolba!” 

Amikor Timosenko hadügyi népbiztos egy tanácskozás során azt 
jósolta, hogy a Németországgal való háború küszöbön áll, Sztálin a 
német előkészületeket azzal vette semmibe, hogy a németek ezzel „őt 
akarják provokálni”. De azért, hogy Hitlert félrevezesse és félelmét 
csökkentse, néhány hadosztályt a határtól átmenetileg visszavont, majd 
ismét előre helyezett. Legfelsőbb parancsnoksága természetesen nem 
mert ellenkezni. Miután azonban egyik jelentés a másik után érkezett 
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német csapatmozdulatokról, VI. 21-én este a következő óvatos 
hadparancsot adta ki: „Június 22-én és 23-án a frontvonal térségében 
egy német támadás lehetséges. Csapatainknak teljesen készen kell 
állnia,  hogy a németek és szövetségeseik hirtelen támadásának 
ellenálljanak... A légierő állandó riadókészültségben legyen”. 
Kuznyecov admirális parancsára a szovjet flottát is harci készültség 
állapotába helyezték.  

Talán ennyi elegendő is a „semmit sem sejtő” Sztálin mítoszának 
az alaptalanságához... 

* 
Összegezve: Az az állítás, hogy a szövetségesében megbízó, 

becsületes, mit sem sejtő Sztálint Hitler rajtaütésszerűen hátba támadta, 
nem összeegyeztethető a történelmi tényekkel  - ahogy azt ma már 
tudjuk. Újabban napvilágra került adatok ellenére manapság ilyesmit 
állítani vagy ami ennél is jobban elítélendő, ilyesmit tanítani, több mint 
alaptalan hazugság, inkább botrányos történelemhamisítás! Valóban 
sajnálatos, hogy ezt a tárgykört illetőleg a történelmi tankönyvek – 
ahogy értesülve vagyok, az egész világon – még mindig egy elfogult 
álláspontot ismertetnek meg a tanulóifjúsággal. Ez még akkor sem 
menthető, ha figyelembe vesszük, hogy a történelmet általában a 
győztesek írják... 

E háború kezdete dátumának van azonban egy igen érdekes 
mellékhistóriája is: A közép-ázsiai Üzbég Szovjet Köztársaság 
Samarkand városában akkortájt egy tudományos expedíció dolgozott 
Mikhail Geraszimov vezetésével, aki koponyacsontok alapján, emberi 
arcok rekonstruálásának volt a szakértője. Ő azt tanácsolta, hogy 
nyissák fel Tamerlane (1336-1405), Transoxania  uralkodójának és a 
nagy hadvezérnek sírhelyét, ami Szamarkand Guri Emír 
Mauzóleumában volt. A helyi lakosság Tamerlanet a háború istenének 
tartotta, akinek nyugalmát nem volt szabad megzavarni, mert ellenkező 
esetben a harmadik napon visszatér, háborút és pusztítást hoz magával. 

Sztálin, akinek a keze még ezekben a sorsdöntő napokban is 
mindenben benne volt, helybenhagyta Geraszimov tervét és 1941. VI. 
19-én megkezdték a sírhely felnyitását, és figyelmen kívül hagyták a 
lakosság hagyományos meggyőződését és hitét. Mikor a mauzóleum 
egyik öreg dolgozója könyörögve kérte az expedíció tagjait, hogy ne 
háborgassák Tamerlane álmát – azok kinevették. Három nappal a sír 
felbontása után, 1941. VI. 22-én valóban elkezdődött a II. 
világháborúnak e legborzalmasabb szakasza.  
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Dr. Nádas János (Canton, OH), a Clevelandi Magyar Társaság elnöke 

gratulál Lauer Editnek (Cleveland, OH),  a “Magyar-Amerikai  Koalíció” elnökének, 
felszólalása után. (dr. Nádasné Gabriella) 

 
Stirling György (USA): 

A  SOHA  NEM  VOLT  FORRADALOM 
(1991.  november) 

Több újság megírta, hogy pár héttel ezelőtt, amikor egyik 
nyilvános megjelenésekor többen számon kérték Antall Józseftől, mi az 
oka a rendszerváltás lassúságának (hol marad a bűnösök felelősségre 
vonása, miért késik a közélet megtisztítása, kik szabotálják az 
elégtételadást és a kárpótlást stb.), a miniszterelnök kizökkent 
megszokott nyugalmából és ingerülten vágta oda az őt faggatóknak: 
“Csináltak volna az urak forradalmat”! 

A kifakadás elhangzott és most nem az fontos, szó szerint, hogyan: 
a lényeg az, hogy az otthon erre legilletékesebb elismerte, hogy 
Magyarországon nem volt forradalom. Se csendes, se vértelen, se 
“bársonyos”. Ettől már csak egy lépés annak beismerése, hogy rend-
szerváltozás se volt. Olyan semmiképpen, mint 1945-ben vagy 1956-
ban. Ezt már régen tudtuk, tudták azok, akiknek van összehasonlítási 
alapjuk. Csupán rendszer- vagy elitváltás volt, esetleg csak 
nemzedékváltás, ahogy azt legutóbb a köztársasági elnök meghatározta. 
Hogy mindezek milyen messze vannak a rendszerváltozás címszó alatt 
elképzeltekről, azt értelmes embernek nem kell magyarázni. 
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Persze azon senki se búsul, hogy a forradalommal együttjáró 
zűrzavar és vérontás elmaradt. (Bár ismer a legújabb kori történelem 
vértelen forradalmat is: Mussolini Marcia su Rómája vér nélkül győzött 
és alakította át Itália politikai arculatát. Hogy milyen irányban, annak 
bírálata most nem feladatunk.) De a mostani átalakulásból hiányzott a 
forradalmi lelkület s az a lendület, amely nélkül minden új 
kezdeményezés posványba fullad és felőrlődik a régi rend híveinek 
ellenállásán. 

Felvetődik a kérdés: miért halt el annak a párezer, pár tízezer 
tüntető fiatalnak a lelkesedése, akik évek  óta – már a pártállam utolsó 
éveiben is – tüntettek a márciusi szabadság ünnepeken, szembeszállva 
még Kádár és Grosz jamahás roham-rendőreivel is (vajon hol vannak 
most ezek a kemény öklű legények?...), majd ünnepelték életük első 
szabad március tizenötödikéjét és október huszonharmadikáját, egekig 
csapó ujjongással és elszánással. Hova lett ez a lelkes nekibuzdulás, ez 
a forradalmi elán?... 

Bizony, elakadt ez a lendület, mert nem kelt visszhangja a 
lelkesedésnek, mert nem volt, aki átvegye, továbbfejlessze a forradalmi 
gondolatot, aki megvalósítsa azt és dolgozzék annak szellemében. A 
magyar nép hiányzott mögülük, nem volt, aki felzárkózzék hozzájuk. 
Egyedül maradtak és most már elhalkult az ő hangjuk is, lelohadt a 
lelkesedésük. Az ifjúság egymaga nem csinálhat forradalmat, az csak a 
szikrát csiholhatja ki a szívekből, a lángot lobbanthatja fel a lelkekben, 
mint ahogy az 1956 októberében történt... 

Igen, ahogy ötvenhatban történt! Amikor az ifjúság tüntetéséhez 
órák alatt csatlakozott az egész város, csatlakozott a pesti nép és 
csatlakozott az ország. Napokon belül együtt dobbant akkor minden 
magyar szív, mert valamennyien tudtuk, mi forog kockán, miért kell 
összefogni. S amikor pár nap alatt győzött a forradalom, a munkában is 
egymásra talált az ifjúság és a középnemzedék, a negyvenesek és 
meglettek korosztályai, átvéve az első napok fiatal tüntetőinek 
lendületét, lelkesedését. Hiszen azonosak voltak a céljaik, egy eszméért 
kockáztatták az életüket október utolsó napjaiban és tudták, hogy 
dolgozniuk is egy közös célért kell. Így érzett az ifjúság, az értelmiség, 
a munkásság és a parasztság is. 

Emlékeztek ezekre a napokra Göncz Árpád és Antall József, akik 
most a néptől elszigetelten, ifjúság, a munkásság és a parasztság 
részvétele nélkül kormányoztok, valahol egy mesterséges bolygón, 
amin steril műlégkör van és ahol hiányzik a lelkesedés természetes 
oxigénje? 
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Régen volt, de még 45 nehéz napjait is felidézhetném, amikor a 
náci és a szovjet pusztítás után romokban hevert az ország, nyakunkon 
volt az orosz, koplaltunk és fáztunk, mégis lelkesedéssel építettük az 
országot, a nép építette – kisgazdák, szocdemek és kommunisták is –, 
mert azt hittük, magunknak építjük és nem idegeneknek. Még akkor is 
több volt a forradalmi lendület, mint ma, amikor tényleg demokráciát 
építhet az ország népe. Most végre biztos, hogy saját magának... 

Lehet-e ezt látni arról a mesterséges légkörű műbolygóról, amin a 
mai magyar vezetőség kering, lebeg valahol a magyar valóság fölött, 
távol a mindennapi élettől és az emberi kívánságoktól, érzésektől?, és 
sok fényévnyi távolságra attól a forradalmi gondolattól, amit 
képviselnie, sugároznia kellene?... Lehet-e mindezt látni onnan 
felülről? 

Sugározni? Ugyan kérem! Kihunyt égitestek nem képesek 
sugárzásra, kiégett emberek nem tudnak eszméket képviselni. De még 
átvenni, átérezni se. Ezért holt hamvába az ifjúság forradalmi lendülete 
1990/91-ben Magyarországon és ezért nem volt rendszerváltozás, csak 
helycsere. A hajdani apparatcsikokat felváltotta egy második vonalbeli, 
provinciális szemléletű és félrenevelt új apparatcsik gárda. 

Szegény ország! 
A pártállam idején csupa analfabéta munkás – álmunkás – ült a 

parlamentben és intézte az állam ügyeit. Igaz, utasításra tették, nem 
kellett hozzá sok ész. Ma csupa „nadrágos” ül – szundikál – azokban a 
padokban. Még a feudálisnak becsmérelt Horthy-korszaknak is volt egy 
Nagyatádija, volt egy Peyerje. Most csak nyikhaj „narancsosai” 
vannak, s ha a vezetők valahol az űrben lebegnek, legalább tekintélyük 
lenne. De ahhoz is hiányzik valami, pláne, ha a még meglévőt is 
eljátssza egymásközti civakodással a két elnök. Ilyent még nem látott a 
világ! S amikor köztünk jártak, minket, emigránsokat kioktattak, hogy 
egymással békességben kell élnünk... 

Sajnos, nemcsak az új nomenklatúra viseli magán az elmúlt 
évtizedek bélyegét, de az azokban felnőtt generációk is. Ezért nem 
lehetett forradalom az ifjúság kezdeti megmozdulásaiból: a kádári 
gulyáskommunizmus „puha” – és gerincpuhító – diktatúrájában a 
relatív jólét megalkuvásra csábító nyálkás langyossága kiáztatta, 
kilúgozta a lelkekből a nagyot akarást, az ideálok utáni vágyat és – a 
korán elhunyt Csengey Dénes szavait idézve – oda juttatta, hogy olyan 
alkut kötött, amiben a Trabantot, a csőbútort és a napi rántotthúst 
választotta. A magyar nép lelkesedéséből csak 1956-ra futotta, utána 
akkorát csalódott, hogy azóta se heverte ki. 
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De ha még akart volna a magyar nép, se csinálhatott volna 
forradalmat. Ezt a kérdést elintézték „fönn”, és a szálak egészen 
Moszkváig nyúlnak. Forradalom csak ott tör ki, ahol a hatalom kemény 
és ellenáll. Ahol visszakozik és önként lemond hadállásairól, ott 
ellaposodnak a dolgok és maguktól megoldódnak hősi kiállás, felkelés 
nélkül is: ravasz kompromisszumokkal. 

Már sokat hallottunk arról a bizonyos „ellenzéki kerekasztal” 
kompromisszumról, amelyben az akkor még csak bontakozó ellenzéki 
pártok képviselői megegyeztek a párttal, hogy az jószántából, csendben 
átadja a hatalmat, ők meg átveszik és senkinek sem görbül meg a haja 
szála sem. Sokáig csak kósza hírek jártak erről a perfid 
kompromisszumról s a hatalom mai birtokosai váltig tagadták létezését. 
Aztán lassan kezdték elismerni, érdemükként könyvelve el, hogy így 
biztosították a békés átmenetet, ez volt a vértelen forradalom. 
Helyesbítsünk: vértelen megalkuvás, a magyar nép háta mögött, a 
magyarság kárára létrejött sötét alku volt ez... 

De azóta még további részletekre derült fény, s a szálakat 
Moszkváig követhetjük. Amikor jött Gorbacsov – akinek szintre lépése 
nélkül mai napig se történt volna jottányi változás egyik szovjet csatlós 
országban sem – elődeinél élesebb eszével rögtön látta, hogy a szovjet 
gazdaság a szakadék felé rohan és magával rántja majd a 
„szövetségeseit” is. A kremli agytröszt ekkor határozta el – a lenini egy 
lépés hátra taktika nyomán –, hogy mindenütt lazít a gyeplőn és a 
nyugati szanálás érdekében olyan kormányokat enged hatalomra 
kerülni volt vazallusainál, amiről a nép és a tőkések is azt hiszik, hogy 
demokratikusan választották.  

Kiosztották a szerepeket s ekkor tűntek fel az államilag 
engedélyezett műellenzékiek, kaptak zöld utat a rendőrhatóságilag 
jóváhagyott szamizdatok. És így tovább, amiket és akiket tessék-lássék, 
a forma kedvéért üldöztek is egy kicsit, hogy a nép ne vegye észre a 
turpisságot. 

Nem is vette észre és boldogan ment szavazni, mert azt hitte, saját 
demokráciájára adja voksát. Aztán mire rádöbbent, hogy újra 
becsapták, már késő volt. Így születtek meg az új rendszerek a hajdani 
szovjet hűbéres országokban és ezért nem volt sehol se forradalom. 
Magyarhonban sem.  

De ha minden úgy megy tovább, mint eddig, még lehet... 
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Ft. dr. Gyulai Endre (Szeged): 

A  CSERKÉSZETRŐL 
A Magyar Cserkész Szövetség országos elnökeként működtem 

három évig. A negyedik évet már nem vállaltam, és lemondtam. 
Amikor a Szövetség elnöke lettem – 1998. október 17-én volt a 

választás – négyszázhuszonvalahányan szavaztak és abból majdnem 
háromszázkilencven szavazatot kaptam. Az első cserkész közgyűlés 
amikor meg volt, már az első alkalommal a következőket próbáltam a 
magyar cserkészek elé állítani: 

Szeretném a Cserkész Szövetséget segíteni a fölvirágoztatás 
munkájában.  Sok új, képzett, lelkes, gyerekeket szerető, és korunk 
szerinti sajátságokat ismerő és megértő jó vezetőkre van szükség. 

Jó vezető nélkül őrsök és csapatok aligha lesznek.  A most még 
nem működő cserkészek megszervezése csak jó vezetőkkel lehetséges. 
Ha az öregcserkészek azokat is fölkarolják, akkor újabb csapatok 
alakulhatnak ki és növekedhetik a létszám. 

Ez a növekedés nagyjából meg is történt. 
Az első „kedves” élményem volt, amikor egy évvel később 

összehívtam az Országos Közgyűlést, akkor az egyik „kedves 
cserkésztiszt testvérem” az idősebbek közül, följelentette a Cserkész 
Szövetséget mondván, hogy 2, azaz kettő nappal később kapták kézhez 
a meghívót, mint ahogy az az alapszabályban van, ezért érvénytelen a 
Közgyűlés. Meg is történt a bírói döntés, hogy a közgyűlés érvényes, 
hiszen azzal kezdtem, hogy valakinek a hibájából két nappal később 
érkezett a meghívó, elfogadják-e így is a közgyűlést. Elfogadták. 
Egyöntetű szavazás volt. 

De ennek következtében, a bíróság következő lépése az volt, hogy 
megállapította: az alapszabályunk rossz, a magyar egyesületi 
törvényekhez nem alkalmazkodik, ezért az alapszabályt kell 
módosítani. Jött egy rohammunka… és így tovább. 

Durban-be hívtak meg a világ minden cserkészszövetségéből 
vezetőket. Két nagy dolgot kívántak meg a megjelentektől: 

Az egyik az volt, hogy számoljunk be a Szövetség munkájáról; 
a másik, mi a cserkészek jövője, missziója. 
A rövid ismertetést, amit akkor beadtam, nem volt mód, hogy elő 

is adjam. Ez azért fontos, mert a következő lépés ebből érthető. 
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Jobbról, Dr.  Gyulai Endre (Szeged),  Szeged-Csanádi püspök „A magyarországi 
cserkészet jelene és jövője” című előadása után egy Kárpátaljáról érkezett vendég 

pappal. (dr. Nádasné Gabriella) 

Ha a cserkészek mai feladatát keresem, nem találok jobbat, mint 
amit Bi-Pi 1930-ban „A boldogulás ösvényein” c. könyvében, a 
második kiadás előszavában írt: 

„Én úgy látom, hogy a mozgalom fejlődése határozott lépést jelent 
előre abban az irányban, amely felé valamennyien törekszünk: Ti., 
hogy előmozdítsuk Isten országát, a békét a földön, és a jóakaratú 
emberek között.” 

A világ fejlődik. Filozófusok és közgazdászok újabb és újabb 
irányokat mutatnak be. Kívánják, hogy a politikusok szerinte irányítsák 
a világot. Ilyen volt keleten a szovjetek által irányított boldogátevés. 
Megtapasztaltuk a csodálatos kommunista világot, ahol „a legfőbb 
érték az ember” mondás dívott, s annyi embert talán soha nem zártak 
börtönbe, és nem semmisítettek meg… annyi embert nem végeztek ki, 
mint akkor, abban az időben. Nem volt annyi abortusz, mint akkor 
nálunk. Közösséginek mondták, de egy többemeletes ház lakói nem 
tudták, ki lakik rajtuk kívül még abban a házban, s ahol mindenki félt a 
másiktól, mert hátha az van megbízva a megfigyeléssel és jelentést tesz 
róla, s ki tudja, mi lesz vele utána. 
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Dr. Gyulai Endre szeged-csanádi püspök (Szeged), „A magyarországi cserkészet 
jelene és jövője. Mellette a műsorvezetők:  Tyna Vizsolyi Ágnes (Cleveland, OH), 

dr. Nádas Jánosné Ormay Gabriella (Canton, OH), 
jobb hátul dr. Nádas János (Canton, OH)   (Somogyi Lél) 

 
Ez a negyven év – mondjuk – nem cserkész jellemeket nevelt. 

Nem sokkal később kezdődött, és ma is folytatódik az új szemlélet 
elindítása. A szabadság, mint egyetlen érték. Az érvényesülés, 
tőkeszerzés, nyerészkedés, a vele járó kis és nagy korrupció családi élet 
elértéktelenedése, házasságtörések, válások növekedése… és sok-sok 
más. A mai szülők példája nyomán újra nem sok esélye van a jellemes 
ember kifejezésének. 

Bi-Pi nevelési irányára… most talán még nagyobb szükség van, 
mint az ő korában, életében. 

Mivel sokakat nem ért el a vallás, hogy direkt hasson rájuk, amikor 
a társadalom nem mozdítja elő a tanítás mellett a nevelést is, sok 
gyermeket és ifjút kell elindítani a cserkészet nevelő, jellemformáló 
közösségében. 

Új elkötelezett vezetők kellenek. És ezek képzését tartom legfőbb 
feladatnak. Nem csak a cserkészettel kapcsolatos ismereteiket kell 
bővíteni, hanem a természet ismeretéből adódó törvényszerűségeket is, 
és főleg ezeket életükkel kellene bemutatni. 

Ha a Bi-Pi által fölállított törvények, összefüggések nem 
érvényesülnek, akkor nem tartoznak a cserkészethez. Mint a nevelés, és 
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a nevelődés alapját kell tehát magukat a cserkészek elé állítani. Csak 
jellemes emberek felnevelésével van értelme mozgalmunknak. 

Nagy lehetőséget nyújt a szinte minden országban létező 
cserkészmozgalom. Kapcsolatot tartva, valódi testvériség alakulhat ki. 
Így fejlődő jövő politikusaink majd testvériségben tudnak tárgyalni, és 
nem a kizsákmányolás, hanem valódi béke lesz az eredmény. Az így 
adódó gyors segítés is lehetőség a Koszovó, Pakisztán, India, vagy ki 
tudja melyik más ország fiainak, ha bajban vannak. A cserkészeken 
keresztül, vagy a fenntartókon keresztül komoly segítő kapcsolat 
épülhet ki, ahol a segélyek nem az ottani államkasszát növelik, hanem 
valóban a rászorulókhoz jutnak el. 

 
Dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH)  felszólalása és a hallgatóság  egy része. 

(Somogyi Lél) 
 

Már a második világháború elején szerették volna a cserkész 
ifjúságot katonai szervezetté átalakítani. Úgy hívták akkor, hogy 
„levente”. Az akkori vezetők vigyáztak arra, hogy az állam terveit 
ebben ne szolgálják, katonai nevelésű egyesületté ne váljék. Később az 
ún. „úttörő” mozgalomban szerették volna egyesíteni, amely átszövi 
nemzetünket, kommunistákat nevelő, állam által létrehozott és 
finanszírozott ifjúsági csoportosulásba. Inkább engedték föloszlatni, 
mint így engedni maguk ellen fölhasználni. 
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Ez a példa okulásul szolgálhat minden más ország szövetségének, 
hogy ne a mindenkori változó divathoz, uralkodó ideológiához 
igazodjon, hanem azokhoz az elvekhez, amelyeket Bi-Pi lefektetett 
Természetes a könyvében felhozott példákat, mint a  lóverseny, ma más 
példákkal kell helyettesítenünk, másra kell felhívni a figyelmet – pl. a 
tv adások válogatására stb. De csak a részletekben, nem a lényegben 
lehet változtatni.  

Ebben a rezsimben pedig az volt a mottó, hogy a legtöbb szankció, 
hogy a közösség kiveti magából. Sajnos a közösség irányítóit kellett 
volna legelőször kivetni, de nem történt meg, hiszen a törvényhozást, a 
normát, a végrehajtó hatalmat is ők tartották kezükben. 

A Bi-Pi által megkívánt vallásos légkört az igazi cserkészi 
testvériséggel kell a türelemben is, a megértésben is meglátni, 
megtalálni a megfelelő metódust anélkül, hogy a vízzel együtt a 
gyereket is kiöntenénk, azaz a vallásos irányulás átalakítása liberális 
szabadossággá válna. Azért is fontosnak tartom, mert a 
jellemnevelésben nincs más, mint a saját lelkiismeretére hallgatás, 
aminek irányítója és szankcionálója pedig az Isten. 

A föntebb említett könyvből idéznék még: „A lelkiismeret hogyan 
szolgálhat legjobban intelligenciáddal és erőddel, amelyet tőle kaptál. 
Ha kétségben vagy ez iránt, kérdezd meg lelkiismeretedet, vagyis az 
Isten szavát benned. Ez megmondja, hogy mit kíván tőled. Ez legfőbb 
abban, hogy lelkiismeretedben Isten szavát látod, abban áll, hogy 
jóakaratot ad bőségesen”. 

„Az állatok veszekedhetnek, és marakodhatnak… A kutyák ugatni 
és harapni szeretnek, mert ez a természetük. Nem tudnak felemelkedni 
nagylelkűségre, szánalomra, segítségre, jóságra. Az ember képes erre, 
ha komolyan akarja. Itt van az ember igazi rendeltetése, hogy az isteni 
szeretetet, mely benne van, mások szolgálatára fordítsa. Ennek értése, 
továbbadása és megvalósítása a mi missziónk”. 

Megpróbáltam összefoglalni Durban-ben a Magyar Cserkész 
Szövetség nevében leadott elképzelését és jövőjét, elindulva a múltból 
és továbbfejlesztve. 

Nagyon jó fiatal gárda működött mellettem, összhangban 
dolgoztunk. Azonban egyik-másik idős cserkésztestvérnek a 
gondolatvilága nem egészen egyezett a megújuló Cserkész 
Szövetséggel. Szerettek volna valami ’44 előtti cserkészetet. Nem 
sikerült. Így aztán a sok intrikával kapcsolatosan nem volt más jobb 
ötletem¸ mint több alkalommal fölszólalni az egységre és fölhívni a 
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figyelmet, milyen nehézségek és gondok vannak. Egyik alkalommal 
megpróbáltam egy magyar cserkész elődeimtől származó 
idézetsorozattal bemutatni azt,  hogy mi minden kellene. 

Szerintem az az erkölcsös ember, aki vallásos és nemzeti 
motivációtól is ösztönözve, maga és mások érdekében képes 
tevékenykedni. Sík Sándornak a dolgait, egyebeket próbáltam idézni. S 
miután az intrikák nem szűntek meg, az új alapszabályban megalakult 
az új feladatokat ellátó Országos Intézőbizottság is. Annak már nem én 
lettem az elnöke, hanem választottak éppen a másik oldalról. Az 
Országos Intézőbizottság viszont országosan igazán nem működött, 
hiszen a tíz, most már 11 kerületből hárman-négyen voltak ott, és ők 
kaptak megbízást, hogy a mi kerületünket, meg a mi kerületünket, meg 
a mi kerületünket képviseld. Egyszerűen a lentről jövő irányok, 
gondolatok, kívánságok nem érvényesültek. Az az öt-hat ember, aki 
összeült, az a saját gondolatát, és nem a kerületet képviselte, főleg nem 
azokét, akik megbízták, hiszen nem is ismerte azok véleményét. 

Számtalanszor az elnökség döntéseit fölülbírálta az Országos 
Intézőbizottság, mint a közgyűlésnek időszakos dolga, és nem 
látszódott más, mint valamilyen formában tiltakozni, s ezért az idén 
tavasszal lemondtam az elnökségről. 

Csak egy pici idézetet abból a (bocsánat, hogy így mondom) 
cinikus hangvételből, amivel próbáltam a közgyűlés elé állni. 

Azt mondtam: 
„Három éve, hogy többen felkerestek és kérték, hogy jelöltessem 

magam a cserkészek országos elnökének. Többen meghallgattak, 
elmondtam, mit szeretnék tenni. Érdekes módon, az időben az egyik 
cserkésztestvérem megjelent és azt ajánlotta, ha lemondok a jelölésről, 
megválasztanak Örökös Tiszteletbeli Elnöknek. Mondtam, hogy címem 
van elég, nem ezért jelöltettem magamat, hanem azért, hogy segíteni és 
dolgozni szeretnék. Igen komoly számú szavazatot kaptam, mint az 
előbb is mondtam. Kezdtem tenni, amit lehetett, de elég rövid időn 
belül más szelek is elkezdtek  fújdogálni”. 

Szeretném bemutatni hibáimat: 
1. Elmulasztottam, hogy a fegyelmi bizottság elé állítsam azt a 

cserkésztestvéremet, aki körleveleivel és több hazug, vagy 
félretájékoztató nyilatkozatával megbontotta a cserkészek 
egységét. Rágalmaival lázított, és az engedetlenség felé 
vezényelte a csapatokat. Az akkori főtitkár is figyelmeztetett, 
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hogy föl kellene jelenteni, de cserkésztestvéremnek tartottam 
és hittem, hogy majd másként  gondolkozik. 

2. Nem vittem a fegyelmi bizottság elé azt sem, aki felesége 
táborába furcsa, sátorába hívást engedett meg magának, hogy 
az egyik táborozó kislányt a sátrába irányítsa, - igaz, az nem 
volt hajlandó meglátogatni.  – Vagy, aki a csapatzászló helyett 
női alsóneműt akasztott fel, a csapat tagjainak 
megbotránkozására. 

3. Hibásan döntöttem, amikor nem vittem fegyelmi bizottság elé 
az akkori gazdasági vezetőket, mert nem tudták bemutatni 
jelen anyagi helyzetünket.  –  Igaz, a régi, igen drágán 
dolgozó számla vezetőket lecseréltettem. 

4. Nem jelentettem fel az OIB tagjait, amikor a 
cserkésztagdíjakat nem állapították meg időben, és az így a 
befizetésekben kavarodást eredményezett, ezért nem lehetett 
csak irányelveket és irányszámokat készíteni a 2001-es 
költségvetéshez. 

5. Nem vittem a fegyelmi bizottság elé azokat a kerületi vezetőket 
és megbízottakat, akik nem vettek részt és nem beszélték át 
kerületükkel az új ASz módosításainak szükséges részeit. Talán 
elfogadható lesz az a fiatal jogász-cserkészekből alakult 
csoport teljesen átdolgozott, még készülő ASz terve. 

6. Nem vittem törésre a kész cserkészlapok elhúzódó 
nyomtatásának felelőseit, sem azokat, akik nem hitelesített 
jegyzőkönyveket adtak le, hogy azokat nyomtassák. Mert pont 
azért van a két aláíró, hogy félreérthető szöveg ne lehessen 
benne. 

7. Nem állítottam fegyelmi bizottság elé a természetfelelőst, mert 
nem volt elég víz a nyáron a Cserkész parkban és százezer 
forintos tételű lajtos vízhordást kellett biztosítanunk. Ez nem 
csak a Park bevételeit vitte el… 

8. Biztosan nem okosan tettem, hogy kifizettem tagdíj 
adósságunkat, az idei felhívásra pedig a Szeged-csanádi 
egyházmegye gazdasági bizottságától kértem és kaptam 500-
ezer Ft-ot segítségül. 

9. Nem figyelmeztettem az OIB tagjait, hogy ne tévesszék össze 
magukat a Közgyűléssel. Nekik csak a két közgyűlés közötti 
sürgős ügyekben kell intézkedniük”.  
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Tehát amennyiben érezhető a „bűnös” hangvételből, megpróbáltam 
bemutatni, milyen problémák és nehézségek vannak. Ezeken kellene 
túllépni. Ezért mondok le. Megmaradnak a fiatalok mellettem, és 
októberre, mostanra meghirdettem a közgyűlést. 

Az Országos Intézőbizottság a közgyűlést elnapolta, későbbre 
tette. Új elnököt választott. Azóta, októberben nem lett meg a 
közgyűlés, az én munkatársaim is lemondtak. Azóta mindenki 
megváltozott. Aki lemondott, az lemondott, aki nem mondott le, azokat 
mind kidobták. 

Kidobták a Vezetők Lapjának szerkesztőjét, kidobták a külföldi 
kapcsolatokat tartó cserkésztisztet… és így tovább. Mind pillanatnyilag 
velem egykorúak (70 és a halál között lévők), akik ma irányítják a 
cserkészetet. 

Amikor  fölmondásomat elmondtam, jeleztem, hogy nagyon 
örülnék annak, hogy a következő közgyűlésen senki nem lenne 35 év 
fölötti, aki a Cserkész Szövetségben, vagy az OIB-ben működik. 

Ennyit a jelenről. – Hogyan látom a jövőt? 
A jelenhez még valamit hozzá kell tenni, s az azt hiszem nagyon 

fontos: 
Hála Istennek, a magyar cserkészcsapatok nagyon szépen 

dolgoznak. Szinte kivétel nélkül. Nagyon szép táborozás, nagyon szép 
örsi munka, nagyon szép örsvezető-képzés folyik. 

A kerületek munkájára már nem merném ezt mondani. Nincs 
elegendő cserkésztiszt, segédtiszt sem. Mindinkább szorítja az OIB, 
hogy csak ez, ez, ez lehet cserkész csapatparancsnok, ami természetes, 
csak ehhez meg kell adni a lehetőséget, hogy cserkésztiszteket 
képezzenek. Elmaradtak egyik évben is, másik évben is ilyen-olyan 
kifogással a tisztképzések. Még mindig lehet találni alkalmas 
parancsnokokat, hogy a csapatok élén rendes képzett tisztek álljanak, 
de nagyon sok csapatunk ment tönkre azért, mert olyan nem képzett 
(más szót is mondhatnék) került a csapat élére, vagy örs élére, akinek 
sikerült egy fél év alatt fölbomlasztani a rábízott csapatot, mert minden 
volt, csak nem cserkészet. 

* 
Az eljövendő irány nem tudom milyen lesz, miután mindenkit, aki 

megújulást szeretett volna, kirugdostak. – Olyan mint a Kisgazda Párt, 
vagy a KDNP volt az országban, szépen fölszeletelve elfogyasztották. – 
Úgy gondolom, a fiataloknak a meggyőződése azért olyan lesz, hogy 
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nem fogadnak el bárkit, és egy nagy megújulás mégis csak következik. 
Éppen ezért volt – gondolom - egy nagy fölkiáltójel az én lemondásom. 

Nem magamat akarom tisztára mosni, nehogy félreértés essék. 
Úgy gondolom, hogy a jövő, éppen a csapatokból elindulva 

valóban nagyon komoly megújulást hoz, és ezeknek a megújulásoknak 
az eredménye lesz, hogy a Bi-Pi féle cserkészet megy tovább. 

 
Még egy megjegyzésem volna: 
Amikor Durban-ben végignéztem, és végighallgattam az ottani 

működéseket, munkálkodásokat, és a cserkészetnek a jövő kijelölését, 
akkor nagyon megdöbbentem, mert a nyugati irányokból fölszólalók 
egy olyan cserkészetről beszéltek, amelyik – nem tudok jobb szót 
mondani – a liberális iránynak, a „marha nagy szabadságadásnak” az 
iránya, amelyikben nincs engedelmesség, nincs fegyelem, nincs képzés 
igazában. Mindenki azt csinál, ami jólesik. Ez a kép nagyon jó 
szórakozásra, de nem jellemnevelésre, és emberformálásra. 

Mindennek az elméletében, és gyakorlatában is ott van pontosan,  
hogy az, aki a kezébe kerül, azt átviszi olyan próbákon, 
erőfeszítéseken, és ad olyan élményeket hozzá, amelyekkel megérzi, 
hogy lehet teljes emberré válni. 

 
Amikor a Cserkész Szövetség élére kerültem, nagyon határozottan 

és világosan mondtam (ami tőlem nagyon furcsán hangzott), hogy nem 
szeretném, ha a cserkészet valami vallásos intézménnyé válna. 

Más dolog a vallásosság, és más dolog a vallással összekötött, de 
egész ember, a fizikumában, szellemiségében jellemformáló cserkészet. 
Az a kisebbek, a 3-4 évvel idősebbek általi vezetésével, stb. olyan 
tapasztalatra tesz szert, amely egész életére kihat. De akár a 
természetszeretet, akár bármi más, ami együtt jár a cserkészettel. Vagy 
ott van, mint a többiek felé kiáradó mindennapos jócselekedetek 
teljesítése, mindenkiben testvért látó, segítő szeretetnek a gyakorlása. 

Úgy gondolom, hogy a cserkészet majd megújul 
világviszonylatban, mert jellemnevelő valakikre mindig lesz szükség. 
Átmeneti hullámzás van, de utána jön nyugalom is, és azt hiszem, hogy 
nálunk is. Én reménykedek abban, hogy ennek egy nagyon szép 
kibontakozása lesz, és Bi-Pi-nek az eredeti elgondolása szerint, ahol 
igazi, edzett, férfias, erőt kifejtő, de jellemes és a jellemet semmiért oda 
nem adó emberek nevelése következik. Hiszek ebben. 
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A Magyar Cserkész Szövetségben, és a világ minden cserkész 
szövetségében valami hasonló elindulásnak kell lennie, akkor lesz 
igazán értékes a cserkészetnek a munkája. 

 
Lendvai-Lintner Imre (NJ), a Külföldi Magyar Cserkészet elnöke „A külföldi magyar 

cserkészet jövője” címmel előadását mondja. (dr. Nádasné Gabriella) 

 
Lendvai-Lintner Imre (NJ), a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség elnöke 

és dr. Töttösyné Magdolna (Budapest) előadásaik után. (Somogyi Lél) 
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Dr. Töttösy Istvánné Magdolna (Budapest) „A magyar oktatás szemüvegén keresztül 

helyünk Európában és a világban” című előadása közben. (Somogyi Lél) 
 
 
Palotás Pál (Seattle): 

HELYÜNK A KIALAKULÓ ÚJ VILÁGBAN 
S mert sok bajunkat nincs kin megtorolni 
Egymást vádolni, egymást marcangolni! 

Sajó Sándor: Magyarnak lenni (1909) 

A Nyugaton élő magyarság a XX. század sorozatos tragédiáiból 
kimenekült emigrációs csoportok heterogén összessége. Ezért 
lappanghat szívünk mélyén többféle, bár jószándékú, de ellentétes 
nézet az átélt múltunk eseményei felől. 

Torz történelmi ismereteink folytán még félezer évvel az 
események megtörténte után sem alakulhatott ki konszenzus arra, hogy 
hol tévesztettük el az utat, mit lehetett volna, vagy mit nem lett volna 
szabad tennünk, hogy elkerüljük a balsorsot, ami 475 esztendeje tép 
bennünket. 

Amikor Lajos király „belefulladt” a térdig érő Csele-patakba és a 
Habsburgok ültek a nyakunkra. 

Felejtsük el ellentéteinket, a vitás kérdéseket tegyük félre jobb 
időkre. Van elég halaszthatatlan tennivalónk, hiszen a világ 
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korszakalkotó átalakulásban vajúdik és szilárd meggyőződésem, hogy a 
Kárpát-medence népeinek ebből szebb jövő születése remélhető. 

Nem várhatjuk azonban ölbetett kézzel, hogy mások döntsenek 
sorsunk felett, mint ahogy tettük évszázadokon keresztül. Rá kell 
ébrednünk, hogy mi folyik körülöttünk, hogy új felfedezések milyen 
bálványokat döntögetnek a feledés antikváriumába vagy 
szemétdombjára. 

Csak két fontos kutatási irányra szeretnék rámutatni: az emberiség 
őstörténelmének, és a gének titkai körüli kísérletezés tudományára. 
Tulajdonképpen a géntechnológia felfedezései tették érthetővé a sumér 
agyagtáblák ékírásos szövegét, amely több késői ásatás pontos helyét 
jelölte meg és a homo sapiens eredetét idegen bolygóról érkezett 
„istenek” beavatkozására vezette vissza. Az ötvenezernyi 
agyagtáblának még csak elenyésző kis hányadát olvasták el eddig. 

Archeológusok szerint a szfinx-nek a fáraók korában már többezer 
évesnek kellett lennie. Amellett nem képzelhető el, hogy az ókor 
primitív földműves és pásztorkodó lakossága piramisokat lett volna 
képes építeni Egyiptomban – sőt még Dél-Amerikában is, az őserdők 
borította hegytetőkön. Vita sem fér hozzá, hogy sok ezer évvel a 
jelenleg őstörténetünknek ismert kor előtt – a jelenleginél is  sokkal 
fejlettebb civilizáció és technológia létezett és hagyott nyomokat  
bolygónkon. 

Az emberiség őstörténelmét nyilván át kell írni a hihetőség 
határain belüli megvilágításban. Több kiváló honfitársunk már sok 
értékes közleménnyel járult hozzá a titkok feltárásához – az Interneten. 

Minden uralkodó hatalomnak láthatatlan ereje a titokzatosság, 
helyesebben a megtévesztés volt és maradt napjainkig. Kezdetben a 
köznép tudatlansága tette ezt könnyűvé, majd az iskolázott tömegek 
agymosása biztosította a “közvélemény” megfelelő irányba terelését. 

Két világháború, majd a nyugati kapitalisták torzszülöttjének, 
Lenin és Sztálin bolsevista rémálmának dicstelen kimúlása után, a 
hírközlés ugrásszerű fejlődésével lehetővé vált, hogy leleplezzük az 
ősidők óta egyszerre szaporodó titkokat, hogy megszűnjék a kevesek 
korlátlan uralma a tömegek fölött; hogy minden ember tehetségének 
megfelelően boldogulhasson és ne születési előjogok határozzák meg 
az érvényesülést; hogy a természeti kincsek ne legyenek kisajátíthatók.; 
hogy a pénz korlátlan hatalmát igazságosabb értékrendszer váltsa fel; 
hogy valláserkölcsi normák bitorlásával ne lehessen politikát csinálni. 



68 

VILÁGHELYZET 
Történelmi rövidlátásunkban az USA lebeg szemeink előtt, mint 

vitathatatlan világhatalom. Ha beteljesednék Márai Sándor jóslata és 
szétbomlana, akkor a történelem sírkeresztjére ma azt írnák, hogy: Élt 
56 évet, mert a II. világháború tette csak világhatalommá. 

Amerika jelenleg valóban a világ ura, politikailag, katonailag és 
főleg gazdasági téren és – hatalmát évről évre gyarapítja, szélesíti. Már 
nem maradt olyan sarka a világnak, amely ne lenne életbe vágóan 
fontos az USA biztonsága érdekében.  Engem természetesen nem az 
vezet félre, hogy albérletbe kiadják a végrehajtást, és azzal a 
felelősséget is áthárítják. Kosovót elérhetetlen magasságból puhították 
meg, irtózatos károkat okoztak, ma pedig már Macedónián a sor, hogy 
belekerüljön Amerika biztonsági övezetébe, persze nemzetközi és 
NATO cégér alatt.  

Röviden: az Egyesült Államok tipikusan notórius agresszív 
imperialista hatalom. Ezt nekünk, magyaroknak bölcsen tudnunk 
kellene, hiszen nemcsak a Rákositól Kádárig terjedő időszak alatt volt 
bőven alkalmunk mazsolázni a propagandából, de 1985-ben megjelent 
dr. Vecseklőy József „A csillagsávos lobogó nyomában” című 
kétkötetes könyve, ami tárgyilagosan, hiteles bizonyítékokra való 
utalással tárja fel az USA történelmét, beleértve a két világháborúba 
avatkozását. 

Vecseklőy Rockefeller díjjal 1939-ben a Harvard egyetemre járt. 
1941-ben tért vissza. Szálasi felfüggesztette, 1945-ben miniszteri 
tanácsos, 1946-tól segédmunkás, családját kitelepítették, 1959-től 
tolmács és nyelvtanár. Élete tehát tipikusan magyar értelmiségi sors. 
Meg- győződésem, hogy nála igazabb, a történelmi eseményeket 
hűségesebben feltáró forrásmunka nem jelent meg az USA-ról. 

Ezzel félbe is szakítom mondanivalómat a világhelyzetről, mert 
Európának szinte valamennyi állama az USA járószalagján kényszerül 
haladni. A NATO-mánia együtt jár a kirakatba helyezett 
„demokráciával”, az emberi jogokkal és nyíltsággal (ez az utóbbi 
azonban csak a teljhatalmú tőkés társadalom felé: egyirányban 
értendő.) 

OTTHON MAGYARORSZÁGON 
Volt egy katonanóta a Balogh Máriának írt levélről: „... hogyha 

rád gondolok, jobb’ szeretnék sírni...” Ez jut eszembe, ha az otthoni 
állapotokra gondolok, mert a szirénhangoknak nem tudok hinni és bár 
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nem vagyok közgazdász, azért egy félszázad alatt tanulhattam az üzleti 
trükkökről a saját kontómra. Amellett aggasztónak vélem a történelmi 
tisztánlátás szinte teljes hiányát a vezető körökben és a médiákban is. 

Négy-öt évvel ezelőtt érdeklődtem a Fidesz házában, hogy Orbán 
Viktort a Soros alapítvány fejvadászai fedezték-e fel. Felháborodással 
tagadták. Nem, mintha dehonesztálónak találnám, hogy a valóban 
kimagaslóan jóeszű, briliáns képességű fiatalembert egy világklasszisba 
tartozó szervezet is felismerte, de vajon tudja-e Orbán függetleníteni 
magát a világot behálózó érdekközösség bűvkörétől,  hogy a 
rokonszenves, határozott és nemzetben gondolkodni látszó politikus a 
bukkanóknál teljesen el tud-e szakadni majd a mentora befolyásától? 

Külpolitikai vonatkozásban Orbán a jelek szerint csak Nyugat felé 
lát. Erre enged következtetni, hogy külügyminisztere Kínába egy kiváló 
– de arab képzettségű diplomata. 

Gazdasági vonatkozásban retorikája elsöprően meggyőző. 
Zsonglőrként dobálózik százalékos változásokkal, keveri mozgó 
középarányosokkal  (moving average) és növekedési átlagokkal – és 
csak később, a szakértők cikkeiből eszmél rá az ember a turpisságokra, 
és keseredik el, mert az adósságok kifizethetetlenek, elherdált iparunk 
és kereskedelmünk a külföldiek kezében, pénzgazdaságunk 
gúzsbakötve – csakis további rabszolgaság, olcsó munkaerő 
szolgáltatása lehet a jövőnk. Diplomás javakorbeli értelmiségünk 
piacon kínai portékát árul. Legjobb úton vagyunk, hogy megfeleljünk a 
nyugati gazdasági tervezők irányzatának, amely szerint nyolc millió, de 
optimálisan csak hat millió lakossága lehet Magyarországnak. 
Gazdasági szempontból nézve kétségbeejtő a helyzetünk. 

Orbán ügyesen felhasználja az örökségbe kapott tájékozatlanságot 
a történelmi jogfolytonosság kérdésében. Szó sem esik nemzeti 
önállóságunk negyedszázadáról, Horthy országlásáról. Több jel arra 
mutat, hogy kerüli a kérdést, nyíltan még soha fel nem tárt okokból 
kifolyólag. 

Pedig nyilvánvaló, hogy önálló nemzeti politikáról csak 1920-tól 
lehet szó, amikor Trianonban a győztesek csak torzót hagytak a 
történelmi Magyarországból. Mégis: a magyar élniakarás csodálatos 
negyedszázada következett. A semmiből teremtettük meg független 
országunkat. Még a magyarlakta területeinket is visszakaptuk és 
rákerültünk Európa térképére. Egyedül a nemzet derekát alkotó 
parasztság maradt mostohagyerek a saját hazájában, a nagybirtokok 
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fojtogatásában. De a remény megvolt, hogy a szociális problémák is 
megoldást találnak. 

Önálló államiságunknak ez a hőskora egészen 1944. március 19-ig, 
a német megszállásig tartott – de Horthy „fél-feudális” országlása 
mélységes hallgatásra van ítélve a rendszerváltozás immár harmadik 
kormánya által is. A legjobb esetben azt hallja az ember, hogy a „téma 
még nem aktuális”. Horthy István özvegyének könyvei népszerűek 
ugyan, de kormányszintről eredő személyes tapasztalataim mást 
mutatnak. 

Király Béla korunk egyik legvitatottabb értékű embere. A 
„Könyves Király” hervadhatatlan érdemeihez nem fér kétség. De 
katonai pályafutásáról David Irving angol történész így ír a 
monumentális „Uprising” című könyvében: „Among the communists 
paroled on September 5th, 1956, was Lieutenant-General Béla Király, 
one of the army’s senior officers... He was only fortythree, but he had 
changed sides more often than the Italians had in both world wars”... 

2001 májusában otthon létemkor a vezérezredes úr parancsőrtisztje 
találkozást készített elő. Rövid, de barátságtalan beszélgetésünk 
Horthyné nemrégen megjelent könyveire terelődött. Király emelt 
hangon jegyezte meg, hogy „nem szereti” a volt kormányzóhelyettes 
özvegye írását, és szerepét az októberi események során. 

Ezt az embert állította Orbán Viktor mintaképül a szerencsétlen 
honvédségnek azzal, hogy kinevezte katonai tanácsadójának. Vajon 
tehetséges képmutatás pótolja-e a megbízhatóság hiányát az esküvel 
fogadott hűségnek, az alkalomnak megfelelő rugalmas értelmezését? 

Mit ér egy hadsereg, ha szélkakasok vezetik? 

Itt most nézzünk szembe a nagy kérdéssel, utólag, a visszapillantás 
bölcsességével a tudatunk tarsolyában, döntsük el: a nemzet érdekeivel 
szemben állt volna-e a fegyverszünet sikere 1944. október 15-én? Más 
szóval: megérte-e a főváros és fél ország pusztulása, kifosztása, az 
egész lakosság mérhetetlen szenvedése, amit a fegyverszünet 
megszegéséért bosszút álló bolsevista megszállók okoztak, nem is 
szólva a több, mint 250.000 magyar emberéletről? – Megérte?! 

Ez a fél évszázados tabu, amit az immár harmadik szabadon 
választott kormány is csak sunyi módon elhallgat. Miért? Horthyt a 
nyilasok és támogatóik, csakúgy, mint a bolsevisták és bérenceik 
egyformán elítélik. A Habsburgok is esküdt ellenségei voltak, akik ma 
áhítatosan csodált, alázatosan tisztelt, kiemelten megbecsült 
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“magyahhok” és otthon érzik magukat Magyarországon. A pompás 
millenáris ünnepségek pedig a Szent Koronától a régen idejétmúlt 
nemesi privilégiumok, rangok, címek előkotorásáig a feudális világ 
jegyében tobzódtak. 

Ott tartanánk, hogy nemzeti önállóságunk negyedszázadán 
egyszerűen átsiklunk és egy évszázaddal visszafordítjuk a történelmet? 
Ez lenne a háttere a függőben tartott Horthy éra titkának?! 

MI,  ITT  KINT 
Összegezzük, hogy otthon, Eurázia nyugati félszigetének, 

Európának a közepén aggasztóan tisztázatlan a helyzet, mind 
politikailag, mind gazdasági vonatkozásban. 

Kormányunk keze az adósság bilincsében tehetetlen. A mi 
feladatunk lenne, hogy minden eszközzel felrázzuk Nyugat 
közvéleményét. Vészharangot kell kongatnunk a plutokrácia felé, mert 
az megdől alapjaiban, ha csorba esik az ördögi rendszerén. A 
bankárok a kihelyezett kölcsönök kamataiból élnek. Elég, ha csak egy 
adós is megtagadja a “törlesztést” – összedől a kártyavár: a példát 
követi a többi kiszipolyozott és megindul a dominó effektus. 

Volt már kázus arra, hogy egy jelentéktelen kis nemzet felmondta 
a tartozását. Ennek azonban nem kelt híre. A bankárok riadtan, 
nyomban elengedték a kölcsönt és síri csend borult a médiákra. 
Magyarországon ez nem történhetik meg. A nemzetközi bankárok 
beépített bizalmi ügynökei és haszonélvezői gondoskodnak arról, hogy 
szóba se kerülhessen a már sokszorosan visszafizetett adósságteher 
enyhítése. Baloldali pártból szolgáltatva ki a szavazókat, a 
kizsákmányolóknak. 

Ezért kell nekünk itt kint cselekednünk: propagandával Ehhez 
szervezettség és pénz kell, sok, rengeteg pénz. Szervezet kerete 
megvan, a tavaly óta reményteljesen működő MVSZ. Csak pénzt kell 
előteremteni. Nem lelkesítő szavakkal, amivel csak szalmát lehet 
csépelni. Ezért ajánlottam  fel (és utaltam át) havi jövedelmem 2 %-át, 
havi $20.000-et tagdíjként a MVSZ központ pénztárába. 
Kötelességemnek érzem, tartozom én még többel is hazámnak – a 
lelkiismeretem szerint. A jövő titka, hogy példámat hányan követik az 
állítólagosan másfél millió magyarból itt, az USA-ban. 

A Magyarok Világszövetségében bizalmam van azért is, mert a 
nemzeti programja 1998 óta így hangzik: „Arccal Európa felé, de 
szívünkben Ázsia minden zöngésével!” 
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Ezzel elérkeztem mondanivalóm magjához, a punctum salienshez. 
Keletről valók a csodálatos génjeink, amelyeknek ezerszáz éve 
fennmaradásunkat köszönhetjük a kárpát-medencei ellenséges kör- 
nyezetben, amelyek titokzatos módon az idegen származású 
testvéreinkre is átplántálódtak és a minden vonatkozásban 
világviszonylatban is messze kimagasló helyre juttatták a magyarságot! 

KELETEN 
kel fel a Nap és egyedül onnan remélhetjük szebb jövőnket ebben 

az új millenniumban. Kína évtizedeken belül a világhatalmak csúcsára 
küzdi fel magát. Ennek a legmeggyőzőbb bizonyítéka az USA és a 
nyugati világ koncentrált, ellenséges propagandahadjárata. Az ötven év 
alatt elért teljesítmények, változások felsorolása ebben a rövid 
írásomban lehetetlen. Csak azt szeretném kiemelni, ami – 
tapasztalataink alapján – okkal gyűlöletessé teszi a kommunista 
rendszernek még az említését is. A mi tragédiánk, hogy a szocializmust 
(és kommunizmust) háromszor is a fonákján ismertük meg. Se Kún 
Béla terroruralma, se Hitler „nemzeti szocializmus”-nak csúfolt 
nácizmusa, se pedig a nyugati tőkések büszke találmánya és kísérlete, a 
Lenin-Sztálin-Rákosi-Kádár bolsevizmus nem mutatott semmi közös 
vonást az ősi városi, szerzetesi kommunákkal, vagy Izrael kibucaival. 
Kína a marxizmus vonalán, a SZU támogatásával indult, de áttért a 
nemzeti alapra és a csoda bekövetkezett. A Carter Center kutató 
csoportjának jelentése szerint már 1966-ban elkezdődött a 
demokratizálódás a szavazások legalacsonyabb lépcsőjén, a falvak és 
körzetek urnáinál. Pártonkívüliek is megválaszthatók és a párttagoknak 
is szükségük van a titkos szavazáson a szavazatok többségére. Ez a 
világ első valóban demokratikus rendszerét alapozná meg, ahol a cél a 
népképviselet alulról kiinduló felépítése, országos listák stb. nélkül. 
Nem folytatom a sarlatán fejtegetésemet. Kínát látni kell, hogy 
értékelni tudja az ember. Nálam sokkal hivatottabb szem- és fültanú 
vesz részt a kongresszuson dr. vitéz Lengyel Alfonz személyében. Ő 
évente tanít egyetemeken és vezeti a királysírok feltárását. És nyitott 
szemmel jár.  

A világhatalom ismét kétpólusúvá vált. A telhetetlenül imperialista 
USA és a saját portájára támaszkodó, népszaporodásában 
felelősségteljes ébredő óriás: Kína. A konfrontáció elkerülhetetlen. 

Magyarország helye a világon kínos semlegességgel középen van. 
Én még jól emlékszem a harmincas évek németimádására. A dollár 
csábítása sokszorosa a guruló márkáknak. Nekünk külföldről sokkal 
tisztábban kell látnunk helyzetünket. 
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Célunk Magyarország gazdasági talpraállítása, ami magától 
kiterjeszti majd a trianoni határokat a tengerekig. Ehhez kell 
összefognunk a MVSz keretében. 

A másik cél függetlenségünk és semlegességünk kiterjesztése 
szomszédaink felé, hogy meg ne semmisüljünk Kelet és Nyugat össze-
csapásában. 

Igyekezzünk legalább viszonozni Kína népeinek az irántunk meg-
nyilvánuló rokonszenvét. 

Arccal Európa felé, de szívünkben Ázsia minden zöngésével! 

 

Dr. Harangozó Ferenc: 

„NE  HALJON  EL  NYELVETEKEN  A  MAGYAR  SZÓ” 
Mindszenty bíboros utolsó körlevele 

a világon szétszórt magyarokhoz 
A körlevelet már nem írta, hanem diktálta nekem a Bogotából 

Caracason át vezető repülőúton hazafelé, Bécsbe. Április 20 után volt. 
Mint mindig, reggel 6 órakor ébresztettem, mire kopogtam az ajtaján, 
már mindig fönt volt. Egyszerű fekete reverendája csak úgy lógott 
lesoványodott testén, ahogy ott ült ágya szélén és olvasóját 
morzsolgatta... Fájt nekem a látása, sápadt, hideg verejtékes arca. Nem 
mertem megkérdezni, mint rendesen: „Bíboros úr, hogy aludt?”  

Tudtam, hogy alig aludt... Az éjszaka bejött hozzám – amit máskor 
soha nem tett meg – és kért tőlem magyar ultraseptylt a láz ellen. 
Emlékszem, hogy egyszer már adtam neki. Jó volt. A dolgot 
jelentettem a spanyol orvosnőnek, aki mindennap rendesen látogatta. 
Megnyugtatott, hogy nincs komolyabb baj, csak kis hőemelkedés. 
Valahol megfázott egy kicsit, és hozzáfűzte: „25-én úgyis indulnak 
hazafelé, a bogotai 1000m fölötti magasságból Európába, és akkor 
minden jó lesz”. 

Mindszenty még nagyon meg szerette volna látogatni Argentína és 
Brazília magyarjait – ott annyian élnek. De belátta, hogy most nem 
lehet. Sok lenne neki is. Így született meg benne a körlevél gondolata. 
Fényes Ildikó Caracasban majd sokszorosítja és szétküldi mindenhova, 
ahol magyarok élnek. 

A körlevél tartalma benne élt, tartalmazta mindazt, amiért kijött 
Nyugatra és járta a nagyvilágot. Látogatta és terelgette össze 
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magyarjait, intette és óvta őket, hogy hűek maradjanak magukhoz, a 
magyar hazához! 

A repülőgépen Bogota és Caracas között állítottuk össze a 
körlevelet. Én írtam, ő diktálta. Csak úgy töredeztek ki belőle a súlyos 
gondolatok, mintha végrendelkezett volna. Íme az „utolsó körlevél” 
szövege: 

 
Amióta 1971. szeptember 28-án el kellett hagynom nekem is 

hazámat, azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal járom a világot és 
keresem az egész földgolyón szétszóródott magyarokat – Torontótól a 
Fokföldig, San Franciscótól Új Zélandig. 

Most eljutottam Dél-Amerikába is. Miért teszem ezt 83 súlyos 
esztendővel a vállamon? Azért, mert erre kényszerít a világon 
legárvább népem szolgálata, amit elvállaltam akkor, amikor 
boldogemlékű XII. Pius pápa 1945. szeptember 16-án, hazánk legújabb 
történelmének talán legnehezebb esztendejében, kinevezett esztergomi 
érseknek és ezzel Magyarország hercegprímásának is.  

Mi a célja ezeknek a látogatásoknak? Az, menekült magyar 
testvéreim, hogy a számkivetés immáron 30 esztendejében hitet és 
reményt öntsek a lelketekbe, ha már csüggednétek. Hitet, hogy nem 
volt hiábavaló eddigi  küzdelmetek, ha hívek maradtok a 
számkivetésben is apáitok és őseitek szent örökségéhez, amit Szent 
István király hagyott ránk végrendeletében. Ez a végrendelet így szól: 
hűség az Úr Istenhez, Krisztushoz, a Nagyasszonyotokhoz. Szerettem 
volna mindnyájatokat felkeresni, de a szétszóródottságban lehetetlen 
mindenkit elérnem. Ezért írom ezt a körlevelet, hogy írott szavam elérje 
a kisebb magyar csoportokat, sőt az összes magyar családot is. Arra 
kérlek, arra figyelmeztetlek benneteket írásban, amire kérem élőszóval 
azokat, akikhez személyesen el tudok jutni: ha le is szakított nemzetünk 
életfájáról és messze világrészekbe sodort ez a legnagyobb történelmi 
vihar, ne váljunk örökre elhalt rügyei, elszáradt levelei ennek az 
annyira megtépázott magyar életfának. 

De mit tegyünk?! Mit tehetünk mi – kérdezitek - ebben a nagy 
idegenségben? Az első, amit meg kell tennetek az, hogy 
öntudatosodjatok! Hogy ráeszméljetek, rádöbbenjetek arra, hogy Szent 
István, Szent László, Szent Erzsébet, Zrínyi és Széchenyi István népe 
vagytok! Ezért ne haljon el nyelveteken a magyar szó! Ne felejtsétek el 
szüleitek nyelvét! Ha egyedül vagy, imádkozz, legalább este magyarul, 
az otthoni imakönyvet vedd elő és forgasd legalább ünnepnapokon. Írj 
magyar levelet haza vagy barátaidhoz. Olvass magyar lapot, újságot és 
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könyvet Magyar házastársak beszéljenek egymással magyarul! És ti, 
magyar szülők, ne vonjátok el gyermekeitektől az édes magyar 
anyanyelvet! Nem hiába kaptátok szüleiteken át a jó Istentől. Kincs az, 
amit át kell adnotok gyermekeiteknek is! Meg kell tanulni az új haza 
nyelvét is, tudom, de nagyon szépen megfér együtt őseitek nyelvével. – 
Ahány nyelv, annyi ember, de az első helyen az anyanyelvnek kell 
állni! 

Magyar édesanyák, imádkozzatok gyermekeitekkel magyarul. 
Bármilyen fáradtak is vagytok este, csevegjetek velük magyarul.  
Édesapák, gondoskodjatok arról, hogy a gyermek megtanulja a magyar 
betűt is;  tanítsátok meg magyarul olvasni. Olvassatok nekik a magyar 
történelemből, a magyar földről. Alkalmas könyveket most már 
nagyobb magyar központokból lehet szerezni. 

Találjunk egymásra a szétszórtságban és fogjunk össze, mert nem 
csak „őrei”, de testvérei is vagyunk egymásnak. Ne csak anyagilag 
segítsük egymást, de lelkileg, szellemileg is, megmaradni magyarnak. 
Az, aki magyarságában erős és képzett, segítse azt, aki már ingadozik. 
Hozza vissza a magyar közösségbe!  

Ahol már van 10-15 magyar család, fogjon össze és teremtse meg a 
hétvégi magyar iskolát, ha csak 4 vagy 5 magyar gyerekről van is szó, 
meg kell tenni! 

Ha kevesen vagytok ahhoz, hogy önálló magyar istentiszteletet és 
szentbeszédet követelhetnétek, szervezzétek meg legalább a nagyobb 
egyházi és nemzeti ünnepeket úgy, hogy kérjetek magyar papot, vagy 
menjetek szervezetten a nagyobb magyar közösségekbe magyar misére. 
A nagyobb magyar központokat kértem és mindig kérem arra, hogy 
segítsenek nektek ebben, hogy nyújtsák ki felétek a segíteni akaró 
magyar kezeket, de ti is a felétek nyújtott kezet ragadjátok meg! 

Fontos, hogy tudjunk egymásról, ezért le kell fektetni mindenhol – 
még ott is, ahol nincs magyar pap – a magyar katasztert. 

Hány magyar család, hány magyar gyermek van a körzetben, 
mennyi a magányos? 

Mennyi mindent kellene és lehetne itt tenni, ha több lenne bennünk 
a magyar lélek, magyar szív és öntudat. 

Ez csak a kezdet, a felrázás, a magyar lélekébresztés! A többi 
azután jön. Fajtánk bátor, találékony és életrevaló. Miért nem tud az 
lenni a magyarság vonalán is!? 

Áldásommal  
Mindszenty József 
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Magyaródy Szabolcs (Cleveland, Ohio): 

A  TRIANON  SYNDROMA 
MEGOLDATLAN PROBLÉMA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 

A mai döntést hozó politikusok, diplomaták, igen keveset tudnak a 
kelet-közép-európai problémák gyökereiről. 

Rá kell világítanunk egy gyógyíthatatlannak látszó fekélyre, 
amelyet a politikusok és diplomaták sötét tudatlanságukban 
legszívesebben a szőnyeg alá sepernének. 
Tények: 

A győzők lerombolták az Osztrák – Magyar Monarchiát az első 
világháború után. Egy csodálatos, bár sokban hibás, sok nemzetiségű, 
közepes nagyságrendű gazdasági, és geopolitikai egységből ott kisebb, 
gazdaságilag és politikailag életképtelen, soknemzetiségű államocskát 
teremtettek: Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia, “Nagy”-Románia, 
Jugoszlávia. Ez a példa nélküli butaság – más okokkal együtt ugyan – a 
még tragikusabban végződő második világháborúhoz vezetett.  

A Szovjetunió ördögi követelésének megfelelően az előbbi 
működésképtelen határokat visszaállították, amelynek szörnyű követ- 
kezményeit még ma is szenvedik az érintett nemzetek. 

Azóta persze két mesterségesen összetákolt állam alkotóelemeire 
bomlott, még több mini-állam alakulásával. Így most az eredeti egy 
helyett hét van: Ausztria, Csehország, Szlovákia, Románia, Maradék-
Jugoszlávia, Horvátország, Szlovénia és a medence-idegen Ukrajna. 

Ennek a szörnyű tévedésnek a legnagyobb vesztese Magyarország. 
Az 1920-as trianoni (béke )diktátum  közel négymillió magyart juttatott 
az utódállamok igájába.  

Azóta is ezek az államok – tűzön-vízen át – minden 
rendelkezésükre álló eszközzel a magyarság megsemmisítésére 
törekednek. Eszközeik: deportáció, jogfosztás, erőszakos beolvasztás, 
kivándorlásra kényszerítés, kiutasítás és – közvetlenül a háború után – 
tízezrek fizikai megsemmisítése. 

Természetesen, a világnak egyetlen népe sem tűrheti el ezt a 
helyzetet. Ha a győztes hatalmak annak idején, 1920-ban, az etnikai 
határokon húzták volna meg az országhatárokat, a revizionista 
törekvések tüzei néhány év alatt kialvadtak volna Magyarországon. De 
ilyen nyíltan lelkiismeretlenül ránk kényszeríttet „békeszerződésbe” 
senki sem tud belenyugodni és eltűrni a határok mai vonalát. 
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Ez az ördögi helyzet termelte ki a „Trianon syndromát”. Nemcsak 
mi, de minden kárpát-medencei nép ebben szenved még ma is. 
Mindegy, hogy mit mond a mindenkori magyar (vagy magyarországi) 
kormány, milyen szerződéseket irat alá vele a  külpolitikai kényszer, a 
magyarok döntő többsége még ma sem tudja elfogadni a mai határokat! 

Az utódállamok népei is ebben a kórban szenvednek és halálosan 
félnek a magyar revizionizmustól. 

Nyilván – magukról ítélve – ők sem tudják elhinni, hogy a 
magyarok hajlandók mindörökre lemondani az igazságtalanul elvesztett 
magyarlakta területekről. Ez a „Trianon syndroma” mindenkit 
megnyomorít. 

A magyar kormány – nyugati „bátorítással” – reménytelenül hisz 
abban, hogy néhány éven belül minden környező állam tagja lesz az 
Európai Uniónak és a határok „légiesedése” minden problémát megold.  

Ez, sajnos, nem így lesz! Belátható időn belül – Szlovákia 
kivételével – egyetlen utódállamot sem vesznek be majd ebbe a 
szervezetbe. Az elkövetkező 10-20 évben, amíg nagynehezen 
bekerülnek az Unióba, a magyar szórványokban élő magyarság 
beolvad, kivándorol, elmenekül, vagy új betelepítésekkel elveszti 
magyarságtudatát – Romániában , Szerbiában és Ukrajnában. 

Hogy ezt a veszélyt csökkentse a magyar kormány, keresztülvitte a 
parlamentben a „státus törvényt”, amivel megpróbálják elodázni – ha 
nem is megszűntetni – magyar testvéreink pusztulását és segíteni nekik 
nyelvük, kultúrájuk és hitük megtartásában, a nemzetközi jog, az ENSz 
és az E.U. idevonatkozó szabályaival, ajánlásaival nem ütköző módon. 

Ezek az államok azonban, nevezetesen Románia és Szlovákia, 
teljes erőbevetéssel harcolnak ez ellen, amellyel a magyar kormány 
igyekszik az ottani magyarok integritását megőrizni. Az egyáltalában 
nem zavarja őket, hogy nekik hasonló és áthatóbb törvényeik vannak a 
más államokban élő testvéreik megsegítésére. Nemkülönben más 
európai államoknak is vannak hasonló törvényes és eltűrt védekező 
eszközei. 

Miután az utódállamok ma képtelenek elfogadni e valóban gyenge 
kísérletet, sokkal nagyobb áldozatokat kell majd hozniuk a jövőben. 
Megoldás: 

1. Amint nagyon jól tudjuk, a határok revíziója majdnem lehetetlen 
a nagyobb jelentőségű német-orosz és a német-lengyel határproblémák 
miatt, nem is szólva az ENSz erre vonatkozó határozatairól. 
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2. Az Európai Unió határai kitolásának semmi realitása nincs a 
közeljövőben.  

3. Az egyetlen megoldás pillanatnyilag a három autonómia 
ellenőrizhető és szankcionalizálható megalkotása, minden állam 
területén. 

Erre éppen elegendő példa van: Dél-Tirol Olaszországban, baszkok 
és katalanok Spanyolországban, a finnek tulajdonában levő, svéd 
lakosságú Aland-szigetek, és a gagauzok a moldvai köztársaság 
területén. 

Nagy-Britannia igen széleskörű autonómiát biztosított a skótoknak, 
és valamivel kevesebb jogot a welszieknek. Írország nagyobbik részét 
már régen szabadjára engedték. A francia kormány pedig kénytelen-
kelletlen engedményekre készül Korzika esetében és emelkedő nyomás 
tornyosul más kisebbségek részéről is (baszkok, bretonok, olaszok és 
főként az oxitánok). 

Miért nem tudja az Egyesült Nemzetek vagy/és az Európai Unió 
kényszeríteni ezeket a mini-imperialista álmokat kergető államokat a 
Kárpát-medencében? Ha most elmulasztják ezt a lehetőséget, ők 
lesznek felelősek a legnagyobb fokú etnikai tisztogatásért a “művelt 
Európában” – bármennyire is csendben és titokban vezetik azt le. 

Igaz, autonómiát még egyetlen nemzet sem csikart ki magának, 
némi véráldozat nélkül.  

Reméljük, most sikerül, hacsak nem akarnak Európai urai egy 
másik első osztályú, forró hibaforrást... 

(A “Holló” 2001. október 15-i számából) 

 

Botos László:           
SZEMTANÚ A BÉKEÉRTEKEZLETEN 

Magyarország ellen az egyik vád Trianonban az volt, hogy mi 
idéztük elő az első világháború kitörését. Ezért háborús bűnösnek 
nyilvánítottak, és mint ilyet, súlyosan büntettek. Ugyanakkor a trianoni 
határozathozatal közvetlen körülményei, a kulisszák mögött végbement 
események – a szalonokban és a szállodaszobák mélyén, alkoholos 
mámorban, szép asszonyok ölelése közben szőtt intrikák  – a 
nyilvánosság előtt rejtve voltak. Titkos egyezmények, politikai 
határozatok jöhettek létre, mert a sajtót lefizették. A félrevezetett, 
befolyásolt, megvesztegetett, tudatlan politikusok, akiket a 
pánszlávizmus maguk mellé állított, létrehozhattak bármilyen 
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igazságtalan döntést. Így nem csoda, hogy az ugyancsak félrevezetett, 
vagy fel nem világosított tömegek még támogatták is javaslataikat. Ez 
volt a valóság, nemcsak a francia nép körében, hanem Európa-szerte. 
Ha tudatában lett volna a köznép annak az adathalmaznak, amely a cári 
Oroszország megszűnése után a cári levéltárból napfényre került, a 
trianoni döntés sohasem valósul meg.  

 
Botos László (OH) „Szemtanú a békeértekezleten” címmel ad elő. 

(Somogyi Lél) 
 

Henri Pozzi Clemenceau és a francia kormány szolgálatában 
dolgozott a párizsi rumán követségen. Tíz éven át az Agence des 
Balkans híradási ügynökség minden anyaga az ő kezén ment át. Francia 
politikus és diplomata. Munkája, mondanivalója hiteles. Rövidesen 
rájött a csalásra, és volt bátorsága kinyilvánítani, hogy az „Egyesülés 
vagy Halál” pánszláv (szerb) titkos szervezet a szarajevói merényletet 
elrendelte. Pozzit nem lehet német, osztrák vagy magyar 
szimpatizánsnak kijelenteni. 

A pánszláv területszerzés, mint a cári Oroszország terve, 
ismeretlen volt a francia nép és annak kormánya előtt. Az 1892. 
augusztus 8-i orosz-francia katonai egyezmény elősegítette a pánszláv 
eszme terjesztését, melynek a célja a Kárpát-medence, az Égei-tenger 
és a Földközi-tenger népeinek bekebelezése. 1913-ban, Sazonov, a cári 
Oroszország külügyminisztere, táviratot küldött a franciáknak, ennek 
értelmében: „Az orosz kormány már eleve elutasít minden békéltető 
kísérletet Bécs és Belgrád között.”(1) A pánszlávistáknak 1914-ben 
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Gavrilo Princip cselekedete volt a jel a támadásra. Amikor az oroszok, 
Ausztria ellenében, a szerbek támogatására siettek, a franciák és talán 
az egész akkori világ úgy tekintette ezt az orosz beavatkozást, mint egy 
lovagias cselekményt.  

Az 1892-es orosz-francia egyezmény kiemelte, hogy háború esetén 
az oroszok teljes katonai erejükkel a németek ellen vonulnak. Az 
oroszok megtörték ezt a szerződést, amikor Ausztria ellen támadtak 
teljes erővel és nem Németország ellen. Raymond Poincaré, francia 
miniszterelnök nyomást gyakorolt az oroszokra, hogy a németeket 
támadják Ausztria helyett, de eredménytelen volt a próbálkozása, mert 
ők a Duna-medence meghódítását tűzték ki célul. Sazonov válasza 
Poincarének: „ ... mihelyt megsemmisítették a galíciai-osztrák haderőt, 
teljes erejükkel Németország ellen fordulnak.”(2) 

Az orosz kormány vakmerő hazugságokkal próbálta takargatni 
Monarchia-ellenes politikáját, a Rumániával kapcsolatos tárgyalásokat 
és a titkos pánszlávista mozgolódást. Amikor Franciaország 
megpróbált külön békeegyezményt kötni a Monarchiával 1914-ben, 
Sazonov közbelépett: „Nem! – mondotta. – Szó sem lehet különbékéről! 
Semmi áron sem. . . Soha! Ausztria- Magyarországot fel kell darabolni, 
és meg kell semmisíteni. . .” (Pozzi, 16)  

Miklós nagyherceg kiáltványt adott ki, amelyben felhívja a 
Monarchia népeit, hogy rázzák le a Habsburg-igát, és azt tanácsolja 
Rumániának, hogy foglalja el Erdélyt. (Pozzi, 17) Láthatjuk a 
kidolgozott terveket, amelyek súlyosan estek latba a döntést megelőző 
időben. 

1917. januárjában „Az orosz kormány arról értesítette a francia 
kormányt, hogy a minden fronton győzedelmes Németország 
különbékeajánlatot terjesztett eléje, amelyben olyan előnyöket 
biztosított Oroszországnak Közép-Európában, a Balkánon és a Keleten, 
hogy a cár, valamint polgári és katonai tanácsadói azt mindenképpen 
elfogadni kénytelenek.” (Pozzi, 18) Amikor Clemenceau tudomást 
szerzett a titkos távirat szövegéről, és így meggyőződött arról, hogy 
Oroszország átállt az ellenség oldalára, így kiáltott fel: „Csapdába 
kerültünk! Senkinek sem szabad róla beszélni. Az országnak mit sem 
szabad a dologról megtudnia!” (Pozzi, 18) Az országban valóban senki 
sem tudott meg semmit. . . . „Sazonov a német ajánlat ismertetésével 
egyidejűleg tudatta az alku feltételeit Franciaországgal. Kijelentette, 
hogy Oroszország hajlandó a szövetségesek oldalán tovább folytatni a 
háborút – sőt győzelem esetén beleegyezik Elzász-Lotaringia 
visszacsatolásába és a Rajna balpartjának megszállásába, beleértve 
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Koblenzet, Mainzot és a Pfalzvidéket – kiköti azonban az alábbi 
feltételeket: Franciaország kötelezi magát arra, hogy a 
béketárgyalásokon – még az angol és olasz szövetségesek akarata 
ellenére is – biztosítja Oroszországnak a Magyarországhoz tartozó 
Ruténföldet, az osztrák Galíciát, Konstantinápolyt és a 
tengerszorosokat, Örményországot, Kisázsiát és a Szentföldet.  

„E feltételek elfogadása – a többi szövetségessel szemben – az 
árulással volt egyértelmű, és az orosz egyeduralmat szabadította rá 
Európára, ...és ez elkerülhetetlenné teszi újabb európai háború 
kirobbanását.” (Pozzi, 19) 

A franciák elfogadták az orosz javaslatot. A választ Philippe 
Berthelot szövegezte meg. Az orosz cár és Sazonov írta alá az 
egyezményt, amely így szól: „Elzász-Lotaringia feltétel nélkül francia 
uralom alá kerül. Határai a régi – 1790-es – határok lesznek, nem pedig 
azok, amelyeket a bécsi kongresszus szabott meg.” (Pozzi, 20) 
Franciaország eleget tett az orosz feltételnek, így Oroszország elállt 
szövetségesének hátba- támadásától.  

Oroszország és Szerbia jó bűntársaknak bizonyultak. A cári 
Oroszország teljes erejéből támogatta Szerbiát, amit eltitkolt a franciák 
előtt, nehogy emiatt felmondják a szövetséget. A francia kormány 
állandóan tudatta Oroszországgal, hogy nem támogatja az osztrákok 
elleni orosz agressziót.(3) (Pozzi, 206) 

A Monarchia felosztásának orosz tervét titokban kellett tartani, 
mivel tudták, ha ez kitudódik, a francia segítség elmarad. Az orosz és 
francia szövetség csak akkor jön életre, ha Németország megtámadja 
Oroszországot. Az orosz politikusok jól palástolták tervüket, és csak 
egy utat találtak ahhoz, hogy Franciaországot saját oldalukon vonják 
be a háborúba, az egyetlen út volt a franciák tudta nélküli titkos 
mozgósítás. Abban biztosak voltak, amikor ők mozgósítanak, 
Németország hasonlóképpen cselekszik. A francia történészek szerint 
Oroszország csak július 30-a után, a Monarchia mozgósítása után 
rendelte el mozgósítását. A valóság az, hogy az oroszok már július 24-
én elrendelték a balti és a fekete tengeri flotta mozgósítását. Ez azt 
jelenti, hogy Oroszország kiprovokálta Németország mozgósítását, 
amely a franciákat hozta mozgásba. (Pozzi, 25)  

Egyes történészek megpróbálták tisztára mosni az oroszokat, 
mondva, hogy azért tették ezt, hogy megelőzzenek egy esetleges osztrák 
támadást. Ez a „magyarázat” nagyon következetlen: egy hajó flotta 
hogyan tudna ellensúlyozni egy kárpát-medencei, tehát szárazföldi 
osztrák támadást? Nagyon is nyilvánvaló, hogy a balti flotta fenyegetés 
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volt a németek ellen. Az oroszok július 28-át ismerik el a mozgósítás 
hivatalos dátumaként, azonban ez már 24-én megtörtént. E tényt 
eltitkolták a francia nép és a történészek elől.(4) 

Láthatjuk, az orosz mozgósítás négy nappal előzte meg az osztrák 
hadüzenetet és öt nappal az osztrák mozgósítást. (Pozzi, 26) 
Németország július 25-én már tudott az orosz mozgósításról. Az orosz 
mozgósítás valóságos ideje még most sem ismert a népek előtt, mert 
így, az oroszok könnyűszerrel Németországra foghatták a háború 
beindításának vádját. Nem vitás a július 24-i mozgósítás, a Ferenc 
Ferdinánd és felesége meggyilkolása Szarajevóban a rác bandita 
Gavrilo Princip által, a szerbek monarchia-ellenes mozgósítása orosz 
uszításra történt, ezért a háború beindításának vádja csakis 
Oroszországot terheli. (Pozzi, 27) Oknyomozó történészek előtt ismert 
és tudott tény, hogy a pánszlávista cári Oroszország felelős a háború 
előkészítéséért és beindításáért.  

1916-ban, a szerbek Ausztriát és Németországot okolták, hogy azok 
minden áron háborút akartak előidézni. Benes, kiáltványában: 
„Detruiséz Autriche et la Hongrie”, melyet Párizsban adott ki, Tisza 
Istvánt hibáztatja azért, hogy Ausztria a háborúba keveredett. E 
kiáltványban említi, hogy a szerbek csak a cseh szövetséges 
megsegítése végett léptek a háborúba. Továbbá még azt is állítja, hogy 
Tisza tudott a szarajevói merénylet előkészítéséről, és azt ő segítette 
elő. E hazugságot a párizsi szerb nagykövet, Veznicss híresztelte el a 
Le Temps hasábjain. (Pozzi, 29) Sajnos a tankönyvek, történészek, még 
annak dacára sem javították ki helytelen adataikat, tanításukat, miután 
már tudjuk a valóságot. A rumán párizsi nagykövet, Lahóváry 
bizonyította, hogy nem a németek, hanem a francia külügyminiszter 
Berthelot volt az, aki visszautasította az osztrák békejavaslatot. 

Németország 1909 óta tudott a pánszláv mozgalom nyugat felé 
való terjeszkedési terveiről, és ez a tény Ausztriát is aggasztotta. 
Németország felismerte, hogy Ausztria rövidesen belekényszerül egy 
pánszláv-ellenes élet-halált jelentő háborúba. Ugyanakkor 
Franciaország az orosz oldalon helyezkedett el. Mivel a pánszlávisták 
ekkor már nyíltan hirdették Ausztria felosztását, Németországnak nem 
volt más lehetősége, mint egyetlen szövetségesének segítségére sietni a 
nyilvánvalóan nagyhatalmú Oroszország ellen.  

A felületes figyelő azt a következtetést vonhatja le, hogy 
Németország kezdte a háborút, csak azért, mert ő támadott először, de 
tanulmányozva a történteket, ma már tudjuk a július 24-i titkos 
mozgósítás idejét, amely elindította az egész láncreakciót. Mivel 
Németország támadott elsőnek, a felelősséget a németekre hárították.  
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Pozzi szerint, Franciaország mozgósított Németország előtt. A 
francia mozgósítás hivatalos ideje 1914. augusztus 1, négy óra előtt 15 
perc, a németeké délután (5)  (Pozzi, 33)  

Pozzi magyarázata szerint a francia vezetők 1914. augusztus elseje 
óta tudták, hogy nem Németország, hanem saját szövetségesük, 
Oroszország és Szerbia felelős a háború kirobbantásáért, míg a 
félrevezetett francia nép még mindig úgy tudja, hogy a németek voltak 
az okozói. Nyugat többi népe ugyanígy vélekedik. Oroszország, 
Franciaország szövetségese nyilvánvaló, hogy felelős a háború 
kitöréséért, de ezt a francia sajtó elhallgatta, mivel a bűn, a felelősség 
oly nagy volt. Franciaország hadbalépésének okát saját sajtója 
elhallgatta! Ez a magyarázat arra, hogy az úgynevezett francia Sárga 
Könyvből hiányzik e ténymegállapítás, bár ekkor már tudtak az orosz 
titkos mozgósításról. Arra nem számítottak, hogy Sazonov maga fogja 
felfedni a valóságot.(5) 

Az orosz mozgósítás után Németországnak nem volt más 
cselekvési lehetősége, mint amit tett. Ezért a felelősség Oroszországra 
nehezedik. Pozzi szerint, mivel Franciaország előtt ismeretlen volt 
szövetségesének terve, Franciaország felelőssége a háború beindításáért 
enyhébb. Az oroszok csak Szerbiával tudatták céljukat. Spalaikovics 
szerb szentpétervári követ távirata, Pasics szerb miniszterelnöknek: 
“Sazanov sürgeti katonai előkészületeinket.  Ovakodni kell nyilvános 
tüntetésektől. Az orosz előkészületek befejezéséig.  Sazonov tárgyalásai 
nehezen haladnak Poincaréval és Vivianival.  Mindketten ellenzik, 
hogy Franciaország tőle távolálló érdekekért vállalja a háború 
kockázatát. . . Sazonov ragaszkodik ahhoz, hogy Franciaország előtt 
titokban maradjanak katonai előkészületeink.” (Pozzi, 56) 

Sazonov franciákkal szembeni titkolódzása és ugyanakkor a 
németek felé a titok felfedése azt a célt szolgálta, hogy a németeket 
támadásra bírja, és így a háború beindításának vádját is rájuk 
terelhesse. Azzal, hogy nem tudatta tervét a franciákkal, elkerülte az 
orosz agresszió megakadályozását. Tudták, ha Németország tudomást 
szerez az orosz mozgósításról, hasonlóan cselekszik, és nem lesz elég 
idő a háború kitörésének megakadályozására. (Pozzi, 51-63) 

„Nem lett volna háború, ha Németország nem akarta volna! 
Egyedül a németek akarták a háborút!” kiáltotta Ernest Lavisse 
professzor 1915. november 15-én. (Pozzi, 65) Ez a téves 
megnyilatkozás széles körben elterjedt. „Franciaország még ma is 
abban a hitben él, hogy Németország tudatosan idézte elő a háborút.” 
(Pozzi, 65) Az az érvelésük, hogy „ha Németország nem határozta el 
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előre az 1914. augusztus elsejei támadást, mi oka lett volna  olyan 
őrületes iramban fejleszteni katonai hatalmát?” „Miért fegyverkezett 
olyan lázasan már 1911-ben, amikor még egyetlen más állam sem tette 
ezt?” (Pozzi, 65-66) ... S így tovább, nem törődve azzal, hogy azóta az 
eltitkolt valóság tisztázódott. Most, 2001-ben nem lehet a legyőzött 
ellenfelet csak azért felelőségre vonni, mert ellenfél volt. Azt mondják, 
Németországot semmi veszély nem fenyegette, sem 1911-ben, sem 
1914-ben. Úgy tanítják: Németország ellenfelei felkészületlenek voltak, 
és a németek kezdték meg már 1911-ben a rohamos fegyverkezést, a 
Monarchiával együtt. Ez az, ami, mint szállóige még mindig elhangzik. 
Kétségtelen a németek 1911-ben elindult fegyverkezésének ténye, és 
az, hogy a háborút megelőző időben lázasan fegyverkezett. Ez a hír 
szentírásként elterjedt, ugyanakkor az ellenfél fegyverkezéséről senki 
sem beszél. A nép előtt ezt eltitkolták ugyanazok, akik csak a 
németeket vádolják. Mi itt a valóság? A Monarchiát a háború 
megkezdése olyan előkészületlenül érte, hogy másfélmillió emberrel 
kevesebbet mozgósított, mint a franciák, pedig lakosságának 
számaránya lehetővé tette volna a magasabb számú mozgósítást.  A 
Monarchia katonai létszáma 2.300.000, a francia 3.800.000. Ezt is 
elhallgatják, mert döntő bizonyítékként hozható fel az elhíresztelt 
tények megmásítására. 

1914-ben, minden nemzet készülődött egy esetleges háborúra. 
Franciaország már 1913-ban 1.000.000.000 frankot kölcsönzött 
Oroszországnak azzal a feltétellel, hogy erősítenie kell hadseregét. A 
francia történész Raymond Reconly írja, hogy a németek már 1870 óta 
építették katonai erejüket. Pozzi szerint soha senki nem elemezte az 
okát, hogy miért tette ezt. Pedig a modern oknyomozó történelemírás 
ezt megköveteli. Németország messze le volt maradva a többi 
nemzethez képest, és ezt a hátrányt akarta behozni, sohasem tudta ezt 
elérni, mert a háború kitörésekor a fegyverek megosztása a két fél 
között a következő volt: (6) 

 Antant Központi Hatalmak 

Gyalog-hadosztály 191.5 138 

Lovas-hadoszály 46.5 22 

Könnű-ágyú 10482 8640 

Nehéz-ágyú 684 743 

Géppuska 5476 3900 

Repülőgép 336 274 

Kormányozható léghajó 5 9 
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1914 augusztus első felében: 

(7) Francia Német-
ország 

Orosz-
ország Szerbia Belgium Anglia Ausztria 

Hadsereg 
teljes 
létszáma 

3.844.000 3.822.000 5.000.000 380.000 180.000 125.000 2.300.000

Sorkatona 1.868.000 2.147.000 3.400.000 380.000   1.340.000

Ebből        

Gép-
puskával 2.200 2.250 2.800 220 120 140 1.720 

Tábori 
ágyúval  5.124 5.550 400 340 270 3.500 

75-ös 
ágyúval 4.000       

65-ös 
ágyúval 128       

Nehéz 
ágyúval 308 575 300 60  90 168 

Repülő-
géppel 125 200 100  24 66  

„Szerbia valóban mozgósított 1914. július 10-től augusztus 7-ig, 
675 ezer katonát, 550 tábori ágyúval, 75 nehéz-ágyúval, 350 
géppuskával, és augusztustól novemberig az osztrákoktól 240 tábori, 30 
nehéz ágyút, 220 géppuskát zsákmányolt. (Mindezt a párizsi szerb 
nagykövet, Veznicss adta az Agence des Balkans-nak, 1914 
novemberében.)”(8)  Az itt felsorolt adatok megdöntenek minden olyan 
célzatos híresztelést, hogy a háború a Szövetségeseket felkészületlenül 
érte. Hogy mi késztette Németországot a fegyverkezésre? 
Meggyőződött arról, hogy diplomáciailag elszigetelődött, és 
politikailag körbefogták. Ezt az elszigetelést VII. Edward, Delcassé, 
Sazonov és Poincaré idézték elő. Orosz sugallatra létrehoztak egy 
német- és osztrákellenes szövetkezést Oroszország, Rumánia, Szerbia, 
Montenegró és a Monarchia szláv nacionalistáinak egyesülésével. (A 
második világháborúban ugyanez volt a helyzet, mert Németország 
fegyverkezése a következőkben arányult a Nyugati Hatalmak 
fegyverkezéséhez.) (9) 

Németország fegyverkezett, de nem Franciaország ellen vagy a 
világhatalom megszerzése érdekében, mint ahogy ezt állandóan 
hangoztatták, és hangoztatják még ma is, hanem azért, hogy 
visszaverhesse a közelgő pánszláv veszélyt. A győztesek ezt is 



86 

elhallgatják. Erről még most sem szabad szólni, mert kitudódna a 
győztesek bűnössége. 1913 januárjában nyilvánvalóvá vált, hogy szinte 
lehetetlen kikerülni a szláv támadást. Népvéleményezést ez időben 
figyelmen kívül hagytak, ezért nem ellenőrizték a sajtópropaganda 
valóságát sem. Azok, akik ismerték az igazságot, féltek előjönni vele.  
Újabb kutatások felszínre hozták a korábban zárolt adatokat.  
Fegyveres erők, 
Fegyverzet  Nagy-

Britannia 
Francia-
ország 

Szovjet-
unió 

Német-
ország 

Katonai 
repülőgép db. 1932 445 400-nál 

kevesebb 2.595 36 

 1939 7.940 3.163 10.382 8.295 

Hadsereg fő 1932 192.000 Kb. 350.000 562.000 100.000 

 1939 237.000 500.000 1.900.000 730.000 

Az is mutatja, hogy a Monarchia még nem volt felkészülve, mert 
az általános 130 emberből álló lovas század helyett Ausztria lovas 
százada csak hatvan létszámú volt. A bécsi és berlini titkos levéltárból 
megtudtuk, hogy egyes francia politikusok elkötelezetten támogatták a 
szerb és orosz ügynököket.  

A francia kormány nem tudatta a néppel az orosz követelést, az 
orosz háborús felkészülést és az ultimátumot, amit Franciaországnak 
adtak, amely szerint, ha nem fogadják el az orosz javaslatot, akkor 
német szövetségessé válnak. Július 20-án az egységes francia sajtó 
mind az „ártatlan” Szerbiáért szállt síkra.  André Tardieu, a Le Temps 
egykori tudósítója, későbbi francia elnök, tudott az orosz 
mozgósításról. Oroszország elérkezettnek vélte az időt, régi vágyának 
megvalósítására, a Kárpát-medence belsejébe kerülni. E cél 
megvalósításához, Szerbiának és Oroszországnak szüksége volt a 
franciák pénzügyi és fegyveres támogatására. Így Franciaországot 
lehet, és kell okolni azért, hogy belement egy olyan imperialista, hódító 
háborúba, amely hazugságokra épült. A franciáknak nem volt annyi 
becsületük sem, hogy amikor rájöttek, hogy rászedték őket, megálljt 
kiáltottak volna, megpróbálni javítani a helyzeten, ehelyett folytatták 
hazug harcukat, vádolva Ausztriát, Németországot és Magyarországot. 
Beismerik-e valaha bűnösségüket, kijelentve a Trianoni Békeparancs 
igazságtalanságát és szükségtelenségét? Hirdeti-e valaha is majd a 
trianoni határok kiigazításának igényét?  

Kell beszélnünk a megvesztegetett sajtóról is. A sajtó formálja a 
közösség véleményét.  
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Az 1918-as bolsevik forradalom következtében megismertük a 
lefizetettek névsorát, akik árulókká váltak. Ezek: Gaston Calmette, Le 
Figaro; Auguste Gauvin, Radical, Henri Letellier, Le Journal des 
Débats; Charles Humbert, Le Journal, La République Francaise, Le 
Matin, L’Echo de Paris, L’Éclair; André Tardieu, Le Temps. (Pozzi, 
135) 

Raffalovic magyarázza meg a legérthetőbben. „Hála a párizsi sajtó 
utálatos megvesztegethetőségének – 1909-től a cárizmus bukásáig – az 
olvasóközönség bizalmát élvező lapokban egyetlen olyan politikai, 
gazdasági, pénzügyi vagy katonai cikk sem jelent meg, amely leleplezte 
vagy meghiúsította volna Oroszország terveit.” (Pozzi, 137) 
Ugyanakkor állandóan az egekig dicsérte Oroszország és Szerbia 
érdekeit.  E cikkek a pánszlávista hivatalokból, maffia központokból 
jöttek. A pénz elhallgattatott minden igazságot, és ez a befolyás még 
mindig tart.  

Pontos ismeretünk van Szovjetunióból arról, hogy a pánszlávisták 
hogyan és mennyit fizettek a francia sajtó lefizetésére.  
1904 935.785 frankot 

1905 2.014.161 frankot 

1905-1911 7.894.360 frankot 

A felsorolt összegből Izwolszky szemelyesen adott 
át egy borítékban 

374.000 frankot 

1914 1.025.000 frankot, ebből 100.000 
kapott az Agence des Balkans 

1909-1912 Szerbia adományozott a franciáknak 
abból a pénzből amelyet Oroszországtól kaptak.    

275.000 frankot 

1913 700.000 frankot 

 
1909-1912 Le Journal des Débats 150.000 francs 

1909-1912 

1913 
Le Temps 

150.000 francs 

237.000 francs 

1913 

1916 
L’ Agence des Balkans 

463.000 francs 

100.000 francs 

1914 L’Agence des Balkans és Le Temps 437.000 francs 

1914 Le Figaro 45.000 francs 

1914 Le Radical  15.000 francs 

1914 Le Journal  50.000 francs 

1914 Le Journal des Débats 60.000 francs 

Stefanovics táblázat (Pozzi, 140-141) 
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A párizsi szerb ügynök nyilatkozata szerint a fent említett 
vesztegetési összegek a béketárgyalások ideje alatt megtízszereződtek.  

1934 óta csak annyi volt a változás, hogy a pénz most nem 
Oroszországból és Jugoszláviából jön, hanem a Szovjetunióból és a 
kisantant államokból. A pánszláv törekvés titokban fennmaradt az utód-
államok soviniszta államintézéseiben, és ezért a magyar határt kiigazító 
törekvés eredménytelen maradt. Ezek ismeretében megállapíthatjuk, 
hogy kik voltak az igazi háborús bűnösök. (Pozzi, 145) 

Tardieu legnagyobb igazi bűne, hogy lapjában, a Le Temps-ban 
1914. július 30-án  szándékosan elferdített hírt röpített világgá: hogy 
Németország kihirdette a hadiállapotot. Ez által kikényszerítette a 
francia mozgósítást, holott a németek ugyanakkor csak fenyegető 
háborús veszedelemről tettek említést. (10) 

A szerb politikai követelés szigorúbb válaszadásra kényszerítette 
az osztrákokat a szerbekkel szemben. „Ausztria értésére adta 
Oroszországnak, hogy mindenáron megakadályozza szomszédságában 
egy nagy szláv állam megalakulását.”(11) 

Az 1913 júliusi és augusztusi bukaresti béketárgyalásokon a szerb 
megbízott Spalaikovics kijelentette: „Bulgáriának szövetségre kell 
lépnie Romániával és Szerbiával, hogy elősegítse a két hatalom 
nemzeti törekvéseinek megvalósítását a Monarchia rovására.”(12)  
Amikor Ausztria tudomást szerzett e fejleményekről nem volt más 
lehetősége, mint tudatni döntését a németekkel és az olaszokkal.  

A történészeknek a múltban nem volt lehetőségük tanulmányozni a 
titkos levéltárakat, okmányokat, táviratokat a háború előkészítéséről, 
mert ezek mind zároltak voltak; a cári Oroszország és a szovjet 
kommunizmus felbomlása után azonban hozzáférhetők lettek a titkos 
adatok, és úgyszintén a háború befejeztével a németországi okmányok 
is ismertekké váltak.  

A pánszlávisták még mindig takargatták az igazi háborús 
bűnösöket, mint ahogy védték a későbbi bűnösöket is: Titulescut, 
Benest, Masarykot, stb.  

Kijelenthetjük, hogy a francia politikusok mindent tudtak a 
rumánok osztrákok elleni háborús készülődéséről, de nem tettek ennek 
megakadályozására semmit. A franciák tudtak az Edgar Roels, Agence 
des Balkans igazgatója által felvett hatalmas összegekről, melyeket 
lelkiismeretének megnyugtatása végett kapott.  

1914 június közepe felé, Sazonov kérdezte Bratianu-tól, hogy 
milyen feltétellel üzenne hadat Ausztria-Magyarországnak. “Egész 
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Erdély és Bánát, valamint Bukovina fele és ha Oroszország biztosítaná 
Románia területének sértetlenségét és a háborús felkészülés 
költségeinek fedezését”(13). Június 24-én Take Ionescu titkos 
sürgönyben tudatta a „sikeres” egyezséget Tardieu és Edgar Roels-szel.  
A történészek megpróbálták bizonyítani, hogy az oláhok 
nyelvrokonsági okból és szimpátiából álltak a franciák oldalára, de a 
másféle szándékosság megvilágosodott.  

A végleges egyezmény szövegezése a következő: „Románia 
kötelezi magát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, hogy egész 
haderejével részt vesz abban a háborúban, amelyre Oroszország 
vállalkozik Ausztria-Magyarország ellen. Oroszország pedig kötelezi 
magát, hogy addig nem köt békét Ausztria-Magyarországgal, amíg a 
kettős monarchia a románok által lakott tartományait át nem engedi 
Romániának.”(14) 

Számos történész és politikus el akarja titkolni, hogy az oláhok 
orosz szövetségben mentek háborúba. Inkább azt hangoztatják, hogy 
saját elhatározásból. Ha elfogadnák a valóságot, hogy az Ausztria-
Magyarország ellenes szövetség Oroszország és Rumánia között már 
megvolt jóval a háború előtt, akkor kiderülne, hogy Oroszország egy 
jól kidolgozott terv szerint készült fel és okozta a háború kitörését. Ez 
azt eredményezné, hogy a háború előkészítésének vádja Oroszországra 
esne. Ha az előfeltételek köztudottakká válnának, hogy Rumánia azzal a 
feltétellel lépett a háborúba az oroszok oldalán, hogy szolgálataiért 
megkapja Erdélyt és az összes oláhlakta területet, akkor nyilvánvalóvá 
válna, hogy amit magyar területek „visszacsatolásának” és az ún. 
„igaz háborúnak” neveztek, nem más, mint egy erőszakos 
megszervezett honfoglalás. Ezt mindenképpen el kellett hallgatni. A mi 
feladatunk, hogy végre kitudódjon a valóság, kik okozták milliók 
halálát.   
 
1) Pozzi, Henri: Századunk bűnősei. 9. oldal. 
2) U.o. 15. Poincaré:L’Invasion, 301. Paleologue: Telegramme No. 617, Sept. 16. 

General Laguiche, Military Attaché, Telegramme No. 611, Sept. 15. 
3) U.o. 24. Poincaré: Les Balkans en Feu 22. Nyilatkozata Izwolsky előtt. 1922. január. 
4) U.o. 26. Poincaré: L’Union Sacrée, 293, 391. 
5) U.o. 53. II. D.S. Sazonov.: Sechs Schwere Jahre. 
6) U.o. 76. Reconly, 7-8. 
7) U.o. 76. Reconly, 34. 
8) U.o. 76. Reconly, 7-8. 
9) Hernádi Tibor: Kiknek állt érdekében a második világháború, Baja 1998, 54. 
10) U.o. 149. „Zustand Drohender Kriegsgefahr” Le Temps. 1914. július 31. 
11) U.o. 171. George Lewis, Szt. Pétervári francia követ sürgönye. 1913. február 9-10-

én: (Sárga könyv 104-105. sz. sürgöny.) 
12) U.o. 173. Blondel bukaresti francia követ. 294. számú sürgöny. 
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13) U.o. 189. Sazonov: Hat nehéz év, Berlin, 1927, Memorandum a cárnak, 1914. június 
24, Orosz diplomáciai levéltár. 

14) U.o. 192. Birodalmi Levéltár, Szt. Pétervár, 1914. augusztus 7, Fekete Könyv. D.S. 
Sazonov. 

 

Kossányi Miklós: 

AMERIKAI  MAGYAR  SZÖVETSÉG 
„Ahhoz, hogy ezt az országot ezer éven át  

és a mostani körülmények között is fenntartsuk, 
olyan nemzet szükséges, amely erős akarattal, 

szabadságszeretettel, kemény elszántsággal rendelkezik”. 
(Teleki Pál) 

Az Amerikai Magyar Szövetségről beszélni egyet jelent az 
amerikai magyar élettel. Az AMSz 1906. február 27-én, Ohio állam 
Cleveland városában alakult meg és közzétette az alakulás célját, amely 
világosan kimondta: „az AMSz célja a szabadságszerető amerikai nép 
lelkületével és felfogásával megegyező alapon Magyarország  
függetlenségének minden alkalmas eszközzel való elősegítése és hogy a 
magyar szabadság hívó szózatára az amerikai magyarságot bármely 
pillanatban a szülőhaza rendelkezésére álló egységes szervezetben 
cselekvésre készen egyesítse”. A cél 93 év óta nem változott. 

1100 évvel ezelőtt Árpád vezér 900.000 magyarjával megjelent a 
Kárpát-medencében honfoglalási szándékkal. Hogy 1100 év alatt ezzel 
a 900.000 magyarral mi történt a Kárpát-medencében, azt a történelem 
lapjairól tudjuk. Ezerév múlva ismét felkerekedik két millió magyar új 
honfoglalásra Amerika földjén. 1910-ben már 2 millió magyart 
találnak Amerikában. Gróf Apponyi Albert magyar külügyminiszter 
második amerikai útja után jelentette a magyar parlamentnek, többek 
között ezt mondta: „országnyi magyarral találkoztam Amerikában”. 
Tudjuk, hogy 90 év leforgása alatt az újabb bevándoroltak és azok 
leszármazottai kb. 6 milliót tesznek ki. 

A legfontosabb kérdés most, 2000-ben, hogy mit tudunk mi erről 
az „országnyi magyarról”, ennek a magyar nemzettestnek 
küzdelmeiről, akik megteremtették és megalapozták a magyar nemzet 
becsületét, elismerését, itt, Észak-Amerikában. – Az AMSz elérte 
kitűzött célját egységbe tömörítette, megszervezte Amerika 
magyarságát, annak szervezeteit. Ezt a munkát megalakulása óta a 
második világháború befejezéséig sikeresen teljesítette. Új bevándorló 
csoportok érkeznek Amerika földjére és előtérbe kerül a kommunizmus 
elleni harc. Ebbe az újonnan kialakult helyzetbe 1956 csak annyi 



91 

változást hozott, hogy megsokszorozta a kommunizmus elleni harcot. 
Ötven év múlva  a magyarok bontják le elsőnek a vasfüggönyt, majd a 
berlini fal ledűl, jelképezve a kommunizmus bukását. De ugyanakkor  
ennek a harcnak áldozata az AMSz országos hálózata, mert a milliós 
tagsággal rendelkező szervezet ez alatt az idő alatt legyengült. 
Megjelennek a fekete vészmadarak, akik hasznot, egyéni érdekeket, 
hiúságot előtérbe helyezve képzelik el a következő éveket. Ezeket az 
egyéneket az elmúlt 40 év magyar munkáinál, áldozathozatalkor 
sohasem láttuk. Azonban az amerikai magyarság nagy többségének 
hazaszeretete szülőhazája iránt sohasem ingott meg. Inkább erősödött, s 
ez kifejezést nyert azáltal, hogy a rendszerváltás óta millió dolláros 
tételekben küldi adományait a kárpát-medencei magyarság 
rászorultjainak. 

A jövő már szépen alakul. Az AMSz rendezte sorait. A szövetség 
célja nem változik a jövőben sem. A munka adva van. Az amerikai 
magyarság társadalmi, gazdasági és kulturális erejének felmérése és 
összefogásának munkája két év óta előre halad. – Örömmel 
jelenthetem, hogy jelenleg több mint 800 működő egyházról, 
egyesületről, magyar intézményről tudunk. A nemzedékről nemzedékre, 
a vezetőréteg megfiatalítása a II. Nemzetgyűlés rendezésében is 
lemérhetően elkezdődött. Felállt a 30-40 évesek csapata és nagy 
lelkesedéssel végezte el ezt az óriási munkát. Külön köszönet érte. 
Hosszú idő óta először 60 református lelkész egyemberként írta alá a 
Nemzetgyűlés pártoló nyilatkozatát. Ugyanezt a támogatást kaptuk meg 
a katolikus papság részéről. 

Az AMSz évtizedek óta emléktáblákkal emlékezik meg és hívja fel 
az amerikai magyar társadalom figyelmét azokra a bevándorolt 
honfitársainkra, akik becsületet szereztek a magyar nemzetnek. Ezekről 
összefoglalót a jövőben kiadásra kerülő AMSz Emlékkönyvben 
olvashatunk majd. Az 1964-es világkiállítás szervezőbizottsága az 
AMSz-t kérte fel elsőnek  az összes nemzetiség közül egy „pilot plan” 
benyújtására, hogy más nemzetiségek is aszerint terjesszenek elő 
javaslatokat kiállításra alkalmas anyagokra. A felkérésre az AMSz, 
tagegyesületeiről  és magángyűjtésekből óriási anyagot gyűjtött össze. 
A magyarság 1583 óta – amikor budai Parmenius István személyében 
az első misszionáriust kiküldte az indián őslakosság tanítására – olyan 
teljesítményekkel gazdagította Amerikát, amelyekre bármely nagyobb 
létszámú világhatalom büszke lehetne.  

Amerika számon tart bennünket. Pár évvel ezelőtt magyar 
parlamenti és kormányküldöttség érkezett az Egyesült Államokba. A 



92 

küldöttséget többek között Michigan állam kormányzója is meghívta. 
Jómagam, mint a Nemzetiségi Televízió vezetője, a kormányzó 
vendégeként, vele együtt, vártam a magyar delegációt a Detroitban levő 
Ford Múzeum előtt. Ahogy az amerikai vendégek érkeztek, többen 
kérdezték, hogy miért itt, a Ford Múzeumban rendezi a kormányzó a 
fogadást. Erre a kérdésre hamarosan választ kaptak. 

Ahogy a delegáció megérkezett, az udvarias üdvözlések után, Hon. 
John Engler, Michigan állam kormányzója emelkedett szólásra. Félórás 
beszédében először felsorolta – részletesen – hogy mit is köszönhet az 
Amerikai Egyesült Államok a magyar bevándorlóknak s hogy mivel 
járultak hozzá Michigan állam és Detroit város gazdagodásához. A 
hallgatóság, mind a magyar delegáció, mind  az amerikai vendégek 
lenyűgözve hallgatták Michigan állam kormányzójának lelkes beszédét, 
s a hatás még nagyobb lett, amikor rámutatott a Ford Múzeum legszebb 
helyén álló Ford T-modellra, amelyet a magyar bevándorló, Galamb 
József tervezett, s mellette áll a Hold Terepjáró, a “Moon River”, 
amelyet a General Motors megbízásából szintén magyar ember 
tervezett és egy amerikai-magyar műszaki csoport vitelezett ki. A 
magyar tervezőt, aki jelenleg Kaliforniában él, erre az alkalomra 
meghívták Detroitba és bemutatták a jelenlevőknek. A magyar 
tehetség, a magyar munkás, bányász, mérnök é s kutató igen nagy 
megbecsülést és jó barátokat szerzett a magyar nemzetnek az új 
világban. 

Nyilvánvaló, hogy ha Detroitban és Michigan államban pontosan 
tudják az amerikai vezető körök az amerikai magyarság értékét, ez a 
fény vetődik vissza Magyarországra, ma már lemérhetően a befektetett 
amerikai dollármilliárdokban. 

S beteljesedik a költő üzenete az amerikai magyarság felé: 

„Úgy éljetek az új világban, 
Mint vándorlástok bús évadja tart, 
Hogy hozzatok díszt nemzetünk nevére, 
Hogy bennetek tiszteljék a magyart!” 

Dióhéjban ez az Amerikai Magyar Szövetség múltja, jelene és 
jövője! 71 évvel az első Nemzetgyűlés megrendezése után, az AMSz 
vezetősége örömmel vett részt a II. Nemzetgyűlés összehívásában. – Az 
egész amerikai magyarság büszke lehet a sikeres rendezésre és hogy 
közel másfél ezren gyűltünk össze a hívó szóra.  

Reméljük, hogy az ifjabb nemzedék tovább folytatja ezt a nemes 
hagyományt! A jó Isten áldását kérjük a további munkához! 
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Dr. Pereszlényi Márta (Cleveland, OH) „Magyar-francia 

szerelmes levelezőlapok” című előadása közben. (Somogyi Lél) 
 

Kulin Bán (Budapest): 
EGYETLEN EGY PÁRTHOZ SEM ELKÖTELEZVE ... 

Levél a Magyar Társasághoz 
              

Nádas Gyula, Nádas János, Somogyi Lél! 
Kedves Honfitársaim, Drága Tengerentúli Testvéreim! 

Most aránylag sokat tartózkodom Budapesten s titkárságomon e-
mail-en közlekedünk, ami megkönnyítheti kapcsolattartásunkat.  

Miután a magyarok Házában a Bartók terem hálás közönsége 
lelkes tapsokkal üdvözölte főleg a trianoni tabu megdöntésére felhozott 
érveimet és még inkább a minimum követelésünket: 1941-es 
határainkat és Lajtabánságot vissza, valamint igazságot, nem gazságot 
Magyarországnak és népünknek! Így érthető, hogy még Csurkának a 
képviselői is, akikkel kivétel nélkül mindegyikkel szoros barátságban 
vagyok, megtiltották  minden egyes  párttagúknak, hogy még csak 
csendes hallgatóként se merjenek megjelenni az előadáson, attól félve, 
hogy rájuk a revízió fitogtatás - mint mondották - a választások 
kimenetelét veszélyeztetheti. Mi több, még a Ferencváros szurkolóinak 
is ezt parancsolták meg, hogy sem személyesen sem Fradi zászlóval 
mégcsak véletlenül se merjen senki megjelenni és nem utolsósorban 
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úgyszólván az összes újságíró és szerkesztő barátomnak úgy látszik tele 
lett a lenge magyarjuk, mert valamennyien súlyos hirtelen betegségük 
ürügyén „legnagyobb sajnálatukra” kénytelenek voltak részvételüket 
lemondani. Én éppen ennek a jelenségeknek örültem legjobban, ami 
csak egyet bizonyít: Pongrácz Gergely barátom szavait, hogy a 
rendszerváltás még nem történt meg és éppen ideje lenne, az 1956-os 
szabadságharcunkat méltó formában befejezni. 

 Arra vagyok büszke, hogy amit az utolsó 40-50 év alatt 
megtettem, az idő mind, kivétel nélkül igazolta és ugyanúgy igazolja 
majd azt is, hogy az 1941-es határainkat és Lajtabánságot 
visszakövetelnünk a magyarság létkérdésének tartom! 

Hála Istennek, van annyi anyagi hátterünk, hogy nagyobb 
vállalkozásokat is végbevigyünk, egyetlen egy párthoz sem elkötelezve. 
Igen örvendetes, hogy mind a hazai, mind főleg a nyugati barátaink 
elsősorban Dr. Makk Antal, Dubai, Szarvas József London, Csépei 
Tibor Budapest és sokan mások teljes szívvel és lélekkel támogatják ezt 
a szent missziónkat. 

Maradunk szívélyes honfitársi üdvözlettel és nagyon ajánljuk a 
figyelmetekbe vitéz Dr. Csák Máté „Magyar Hajnal” című új, több 
mint bátor, magyar lapját.  

Dr. Kulin Bán 
a Magyar Japán Turáni Revizionista Világszövetség                      

elnöke 
 

Mécs László: 

A PISZTRÁNGOK PÉLDÁJA 
A pisztrángoktól ezt tanultam: 
sohsem úsznak ők az árral, 
de mindig szembe, mindig hősként, 
glédában és kicsit vadultan, 
rugalmasan, ragyogva, frissen, 
hol zuhatag fájdalma szisszen. 

Őrült erőkkel szembeszállva, 
föl a zokogó zuhogókon, 
szirtek között, a vízesések 
több méteres habzó harangján 
föl, szárnyak nélkül szinte szállva 
szökdösnek, diadalt aratván 
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a Forráshoz, hol még az Eszme 
nincs elkeverve nyárspolgári 
iszappal, hizlaló, tempótlan 
nagy tunyasággal, hol kiveszne 
hős ritmusuk! Ők az ormótlan 
titokzatok hegyekbe vágynak! 

Amely pisztráng az árral úszik: 
lehet boldog, hasa fehérjét 
lehet, hogy parti nefelejcsek  
kívánják, hogy csókkal elérjék 
s holdfény hullong rá, mint a tej-csepp, 
- de a Faj meghalt benne: hulla! 

A hasukat boldogság-nappal 
süttethetik a renegátok, 
magyar júdások, árral úszók: 
a nevük nulla, létük átok! 
- Pisztráng-lelkű Pajtás előre 
a Forrás-álmú hegytetőre. 

 
Nt. dr. Vitéz Ferenc (Perth Amboy, NJ): 

ESZENYI LÁSZLÓ: IDEGENBE SZAKADT HAZÁNKFIA 
A szerző „Trianoni nemzedék” című, 1990-ben megjelent 

érdekfeszítő könyvének folytatása. 
A hazáját, történelmét, népét, katonáit és egyházát szerető 

vezérkari százados katonáival Nyugatra sodródik. A különböző 
hatások, irányzatok, lehetőségek és lehetetlenségek sodrában 
érintetlenül megmarad az ősi és magasrendű mérce mértéke szerint 
részrehajthatatlannak, befolyásol-hatatlannak, reformátusnak és nemes 
magyar úriembernek, hogy a rábízottaknak segítségére, javára és 
jövendőjük biztosítása ügyében minden lehetőt megtehessen. Nem 
mások vállán emelkedik magasra, hanem nagysága abban rejlik, hogy 
másokat emel fel és segít, ahogy ezt őseitől, tanáraitól és egyháza 
Urától és szolgálóitól tanulta. Nem abban van öröme, hogy hajóra 
szállt, hanem hogy másokat segített fel rá. 

Hálásak vagyunk a szerzőnek, aki itteni megjelenése után is életét 
népe és egyháza szolgálatába állította, hogy jelenük és jövendőjük 
biztosított legyen. Hálásak vagyunk a haza, a nemzet és az egyház 
veteránjának, aki sem az igazság kardját, sem pedig tollát nem tette le, 
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hanem 86 éves fővel áll tovább a vártán, hogy övéiért küzdjön, a 
„Hazáért – Mindhalálig” s hogy tollával necsak papírra, hanem 
szívünkbe írja az elfelejthetetlen történetet, hogy azok, akik nem járták 
meg ezt a Golgotát, valamint az újabb nemzedék tanulja meg, 
miképpen kell élnie és szolgálnia a „Hazáért – Mindhalálig” vagy 
ahogy írja: „Csak a halál választhat el Tőle”... Hitünk szerint az sem...  

A könyv a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 
Nyomdájában  készült.  Megrendelhető  a  szerzőnél:  Eszenyi László     
1150 Fairway Drive, #607., Reston, VA 20120 USA. A könyv ára: 
US$18.00. Mindenkinek melegen ajánljuk.             

 
Középen Nádas Gyula jegyzet-készítés közben. Balról hátul: Somogyi F. Lél, 

az Árpád Akadémia főtitkára, Botos Lászlóval. Az első sorban Gulden Katalin. 
(dr. Nádasné Gabriella) 

 

A Magyar Társaság, dr. Nádas Gyula Árpád Könyvkiadó Vállalata kiadásában, 
minden évben „Krónika” címmel az előző év előadóit és előadásaikat, valamint 
a Művészestet és a Magyar Bált is kinyomtatja. Eddig 41 Krónika jelent meg.  
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IV. 
KIÁLLÍTÁSOK 

Az XLI. Magyar Kongresszus magyar emigrációs könyv-, képző-, 
iparművészeti és bélyegkiállítása 2001. november 23-án, pénteken 
délután ½ 6 órakor nyílt meg és szombaton is a közönség 
rendelkezésére állt. 

Az emigrációs könyvkiadás  termékeit – mint minden évben – dr. 
Nádas Gyula, az Árpád Akadémia rendes tagja, és az Árpád 
Könyvkiadó Vállalat tulajdonosa mutatta be, aki munkatársával, 
leányával, dr. Ludányiné Nádas Juliannával együtt évről évre 
megrendezi az értékes könyvkiállítást, amely híven bemutatja az előző 
év szellemi termését. Majd megnyitotta a nagyszabású kiállítást.  

Ezután  Panajoth Zoltánné Márta – az Árpád Akadémia rendes 
tagja – a Magyar Kongresszus nevében  szeretettel köszöntötte és 
bemutatta az írókat művészeket, lapszerkesztőket és kiadókat, akik 
megjelentek a kiállításon. 

A képző- és iparművészeti kiállítás anyaga is magas színvonalúnak 
bizonyult. A műértő közönség  a remekművek nagy változatosságában 
gyönyörködhetett.  

* 
A kiállítások nagyszámú látogatót vonzottak. 

* * * 
A “Művészi kiállítások” rendezői a következők voltak: 

Temesváry András és Temesváry Magdolna:  
faragás, kerámia és üvegmetszés 

Bogárdy Imre: 
nagyméretű vízfestmény kiállítása 

Dr. Ludányiné Nádas Julianna:  
könyvkiállítás 
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Dr. Ludányiné Nádas Julianna, Szabolcs Lászlóné Erzsébet és Beodray Ferenc  

a könyvkiállítás megnyitása előtt tárgyalnak.  (dr. Nádasné Gabriella) 

 
Az emigrációs könyvkiadás termékeit ebben az évben is dr. Nádas Gyula 

Árpád Könyvkiadó Vállalata mutatta be. Elfoglaltságára való tekintettel leánya, 
Dr. Ludányiné Nádas Julianna helyettesítette.  (Somogyi Lél) 
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A magyar emigrációs könyv-, képző-, iparművészeti és bélyegkiállítást 

 a műértő közönség nagy számban látogatta.  (Somogyi Lél) 

 
Dr. Nádas Gyuláné Ibolya és menye Nádas Gyuláné Erika a könyvkiállításon.  

(Somogyi Lél) 
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Temesváry András és Magdolna  (Cleveland, OH) a Kiállítás keretében bemutatják 
művészi munkáikat: faragás, kerámia és üvegmetszés. 

 (Somogyi Lél) 

 

 
A boldog fiatalság balról jobbra: Szabó Kati, Lieszkovszky Ida, Fábián Klári, 

Mészáros András, Szabó Zsuzsanna, Kun Vini. Legelöl Gulden Irén. 
(Tábor Monika) 
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V. 
IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST 

 
Az XLI. Magyar Kongresszus irodalmi és művészestje 2001. 

november 23-án, pénteken este vette kezdetét. A hatalmas terem 
zsúfolásig megtelt.  

Az est közönségét és vendégeinket Peller Ildikó (Westlake, Ohio) 
műsorvezető meleg szavakkal köszöntötte, majd bemutatta az egyes 
szereplőket. 

 

Peller Ildikó (Westlake, Ohio): 

ITT BENT AZ IDŐ MEGÁLL 
A mai est műsorának gazdagsága, színessége, és változatossága 

arra a gondolatra jutatott, hogy tulajdonképpen a mai est elnevezése 
nem egészen teljes, mert ez a művészest tulajdonképpen nem csak 
művészestnek, de egy bűvészestnek is nevezhető.  Miért?... mert 
előadásunk  varázserejű – a mindennapi élet gondjait, küzdelmeit most 
szigorúan kint hagyjuk az ajtón kívül,  az ajtókat képletesen bezárjuk, 
és itt bent az idő megáll s a szellők szárnyán az irodalom, a költészet, 
és a zene világának szépséges misztikumába lépünk át. ...  

Ennek a varázsnak hangulatában találkoztam három díszes 
köntösbe öltözött vendéggel: az irodalommal, a költészettel, és a 
zenével.  Gondoltam, de jó, hogy találkozunk, hisz pont rólatok kell 
mondanom valamit. Szabad lenne megkérdeznem, hogy 
tulajdonképpen ti mik vagytok?  Az irodalom és a költészet egymásra 
nézett, aztán rám, és kicsit sértődötten, oktattak.  Tudhatod,  hisz 
ismered a mondást  ”nyelvében él a nemzet” és rajtunk keresztül a 
nemzet szívét, lelkét -  mondanivalóját ismered meg, ha rám figyelsz. 
Legjobb ...Hallgass meg, és majd mi az írón, a költőn, és az előadón 
keresztül szavakkal beszélünk.  „Értem, köszönöm, elfogadom a jó 
tanácsot”  - mondtam én. 

Aztán a harmadikhoz, a zenéhez fordultam:  és  te mi vagy?   
Én vagyok a zene. - Kérdezed mi vagyok? 
A világmindenség hangja, a Föld papnője, 
A szerelem könnyű lírája.  
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Az angyalok éneke, ahol a Jó lakozik, 
S a pokol ámító csábítása. 
Suttogok  vágyakozásról, lehelem a szerelmet,  
Munkában és játékban én vagyok a múzsa. 
És bár a béke balzsama vagyok,  
Emberek szívét hevítem a csatatéren, a hősiebb hőstetteményekre.  
 
Békés pompás előadó termekben élek, 
de mindig jelen vagyok a háború zűrzavarában is.  
  
Hű szerelmeseket az oltárhoz vezetek, 
A bölcső mellett halkan időzök, 
A nyitott sírnál is ott lopódzok. 
Én vagyok a tömjén, amelyen áhítatos imák a mennyek felé 
emelkednek. 
 
Ismerj engem, és én mindig megvigasztallak. 
Ha dalomat a szívedben hordod. 
Hallod a hangomat a kis patak csobogásában, 
a madarak csicsergésében, a falevelek zizegésében, 
a tenger mormolásában. 
A szél, az eső, a virágok és a hajnali harmat 
mind rólam mesélnek Neked.  
A forgalom dübörgése, a siető cipők kopogása,  
a gépek zúgása, a malomkerék zümmögése,… 
Hűűű!  maga a levegő telítve van velem.  
 
A történelem során végig kísértem az embert, 
de ki nem merített senki. 
A földkerekségét járom a királlyal és koldussal egyaránt,    
és minden ember szeret.  
 
Mert én vagyok a lelkülete annak, ami az emberben a legjobb,  
és ő pedig a legjobbat keresi én bennem. 
Én vagyok a művészet lelke.  
Én vagyok a zene.  

(Robert L. Shephard gondolatai alapján.) 

       A zenét tolmácsolja első számunkban Lendvay Gabriella, aki nem 
először lép fel művészestünkön. Magas-szoprán hangja otthonos 
egyaránt a magyar népdalban, a Broadway-i muzikálisokban, az 
operettben és operában.  Számos fellépésével nagy sikert aratott, mind 
Amerikában,  mind Magyarországon, és Erdélyben. Tavaszra egy svájci 
túra van tervbe véve. A philadelphiai „Delaware Valley” Opera 
Társulat volt előadó tagja és 1978-ban a Rutgers  Egyetem és a Garden 
State Arts Center közös rendezésében a Csárdás Királynő operettben 
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énekelt. A New-Yorki Magyar-Amerikai Színház Csoport keretében 
operett és opera áriákat ad elő.  1997 óta, évente több hónapot tölt 
Budapesten, mint előadóművész és mint tanuló, Szelezsan Zsuzsanna, a 
Budapesti Opera és Zeneakadémia tagja irányításával. 

Mai énekszámai:  
Száz éve már – Chopin dala 
Gyöngyhalászok dala – Bizet Gyöngyhalászok operájából 
Tosca Imája – Puccini Tosca operájából 

 
Lendvay Gabriella (Pennsylvania) énekművész, mutatós magyar művű díszmagyar 

ruhájában három énekszámmal szórakoztatta a közönséget  -  Művészestünkön, majd 
szívhez szóló operett számokat és dalokat hallottunk. (Somogyi Lél) 

        Következő előadónk, Tóth Dávid, aki művészestünkön most 
először lép fel. Két éve érkezett Magyarország-ról, s jelenleg  a 
clevelandi John Carroll Egyetemen a Master’s fokozaton 
Communications Managementet végez Szakterülete: nemzetközi 
marketing és nemzetközi public relations. Célja: visszatérni hazájába, 
és ott vállalkozásba kezdeni.   
        Beszélgetésünk alapján, meg kell állapítanom, optimista lélek: 

 – A zenélés a hobbim. Ha jól alakulnak pénzügyi dolgaim, korai 
nyugdíjat remélek, így minden időmet a zenének tudom majd szentelni-  
mondja Dávid. 
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Klasszikus gitár számai: 
 Domenico Scarlatti - Sonata D Durban ( K. 333)  
 Magyar népdalok Bartók Béla és Weiner Leó átiratában.  

Az előadó szerint: „Bár a gitár nem tartozik a magyar népi 
hangszerek közé, mégis nagyon hűen adja vissza a dalok hangulatát,   
talán szebben is, mint a zongora, amelyre ezek a darabok (Bartók és 
Weiner Leo darabjai) készültek.” 

 

Tóth Dávid (Magyarország) klasszikus gitár szólóist, magyar népdalokat 
és Scarlatti „Sonata in D  major” c. darabját adja elő a közönség nagy érdeklődésére. 

(Somogyi Lél) 

       Megszólal az Irodalom: 
Főtiszteletű Dr. Vitéz Ferenc elfoglaltsága miatt nem tudott 

eljönni, így a „Lepke” című érdekes novelláját Nagytiszteletű 
Bernhardt Béla, evangélikus főesperes olvasta fel.  

* 
Bros Cecília és Privler Endre énekművészek előadásában nagy 

magyar költőnk, Petőfi Sándor megzenésített verseiben 
gyönyörködhetünk Cecília a Hungarian-American Cultural Association 
elnöke, számos nagysikerű kulturális előadás rendezője, és előadója 
Washingtonban és környékén, mind magyar, mind amerikai vonalon.  
Endre a Washingtoni Opera Társulat volt tagja, aki fellépéseivel 
gazdagítja a jótékonycélú, magyar, hazafias előadásokat. 
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       Énekszámaikat zongorán kíséri: Peller Miklós zongoraművész 
               A János Vitézből: Jancsi belépője, és Egy rózsaszál... 

 Petőfi vers: Befordultam a konyhára és Éj van, csendes...  
 Kis lak áll a nagy Duna mentében...   

 
Bros Cecília énekművész (Washington), aki fellépésével gazdagította a Művészestet, 

három számot adott elő. Zongorán kísérte Peller Miklós zongoraművész. 
(Somogyi Lél) 

 
Gegenheimer Anneliese (OH) tehetséges hegedűszólóista, 8. osztályos tanuló 
három népszerű számot játszott, amit a hallgatóság meleg tapssal fogadott.  

(Somogyi Lél) 
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Ma esti programunkban az ifjúságot képviseli Gegenheimer 
Anneliese 8. osztályos tanuló (Relle Ferenc unokája), akit az amerikai 
elnök kitüntetett, hegedűszólóista. Anneliese 5 éves kora óta hegedül. 
Szüleinek és nagyszüleinek büszkesége. Három népszerű számot ad 
elő: 

A vén cigány, 
Nem kell a szőke... és  
Az a szép, az a szép... 

Kérem fogadják szeretettel. (Az XL. Magyar Találkozó Krónikájában a 98. 
oldalon, sajnálatos tévedés folytán, mint „dr. Tápay Miklós unokája” szerepel.) 

* 
       Most egy találós kérdés... Jubileumot ünneplünk, hiszen következő 
előadónk már 15 kerek éve magyar irodalmunk kincseit ismerteti 
alapos és színvonalas előadásaiban. Köszönjük neki hűséges kitartását, 
támogatását, és irodalmi felkészültségét, amit oly készségesen megoszt 
velünk  sok egyéb elfoglaltsága mellett.  Püspöki delegátus, és a 
passaici római katolikus Szent István magyar egyházközség  plébánosa, 
a Piarista College prep. iskola volt tanára, és jelenleg is a Board of 
Trustees tagja. Kérdezzük: ki ő?  Ki másról is lenne szó, mint 
Főtisztelendő Mustos István atyáról, akinek az  idei témája fényt világít 
egy olyan magyar sorsra ( 1956 előtt), amelyről a világ részben 
elfeledkezik, Pilinsky János író ismertetésével.  

* 
      Gondban vagyok, hogyan is mutassam be következő 
zongoristánkat, Peller Miklóst?  Nagyon sokat tudok róla, hisz 34 éve 
felesége vagyok, és ez sokkal nehezebbé teszi feladatomat, mintha 
keveset tudnék róla.  Nehéz lesz, hogy ne legyek elfogult, vagy bajba 
ne kerüljek, így csak nagyon röviden egy-két szót róla.  Elsősorban is 
vehemensen tiltakozik az ellen, hogy őt bárki zongoraművésznek 
nevezze, mert nem az. Ő építész- mérnök, aki kiváló szakmájában, de 
ugyanakkor zenei képessége különösképpen tarkítja életét és másokét 
is. Sok év óta a Szent Imre római katolikus magyar templom 
orgonistája és hosszú éveken át működött, mint a Mindszenty Kórus 
zenekísérője.  A magyar nóta, a magyar dal szerelmese.  

Nemzetünk történelme a török megszállástól kezdve függetlenségi 
harcainkkal és a szabadságért való küzdelmekkel telített.  Történelmi 
dalaink ezt tükrözik – főleg katonanóták vagy harci indulók.  Van, 
amelyik bár nem magyar eredetű, de a magyar lélek magáévá tette 
magyar szövegével.  Az énekek hangulata változik  A történelmi 
harcok kezdetén a hangulat a bizakodást és reményt tükrözi. De amikor 
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a túlerő lett úrrá harcaink felett, a hangulatot szomorúság, vagy az 
elszánt küzdelem érzése járta át. 
       Dalaink a történelmi időkből hűen tükrözik az akkori események 
folyását. Némelyeket csupán édesanyánk szájáról hallottuk, feledésbe 
mentek, avagy tiltva voltak a győztes és a felülkerekedett hatalmak 
által. Zongoristánk kívánsága, hogy idézzük fel történelmünket tükröző 
nótáinkat a következő kis dalcsokorral, amit kéri, hogy mindannyian 
énekeljünk.   

 
Peller Miklós (Westlake, OH) „Kedvenc dalok”-at játszik.  Felkérésére a 

közönség nagy lelkesedéssel, és együttes énekkel kísérte művészi játékát. (Somogyi Lél) 

* 
       A költészet múzsája Mécs Éva előadóművésznőt szólíttatja meg.  
1985-ben jött Magyarországról, ahol művészeti főiskolát végzett.  Nem 
először jár itt köztünk. Tudjuk,  a minőség, a változatosság, és a teljes 
odaadás jellemzi előadásait.   

Egy József Attila összeállítást választott, amelyben ismertetni 
szeretné a költőt, mint privát embert, műveit,  amelyek  fejlődésében 
forduló pontot jelentettek és a valakihez tartozását fejezik ki. Mécs Éva 
előadóművésznő a magán embert, a bensőségesebb József Attilát 
mutatja be.  

* 
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Mécs Éva előadóművész egy József Attila összeállítást adott elő, amelyben a költőt, 

a magán embert és műveit ismerteti.  (Somogyi Lél) 
* 

Szívhez szóló operett számokat és dalokat énekel Lendvay 
Gabriella, zongorán kíséri Peller Miklós.  

Valahol a Kéklő hegyeken túl – a Viktoria c. operettből,   
Álmodó Tiszapart... 
Estharang – az  Árvácska című operettből 

* 
        A véletlenek találkozása a mai est.  Egyik előbbi előadónk arról 
álmodozik, hogy korai nyugdíjba megy és akkor minden idejét a 
zenének szenteli. Másik előadónk, akinek zenei tehetsége van: Legeza 
Tamás mérnök, akinek megvalósult az a lehetősége, hogy nyugdíjában 
ismét a zenének szentelje  idejét.  Tudniillik, a háború után, 1949-ben 
ösztöndíjjal elvégezte Párizsban a polytechnikumot és a Conservatoir 
de Paris-t és mérnöki és művészi diplomát szerzett.  Mint mérnők állta 
meg helyét a nagy világban, mint családfenntartó.  Most, 5 éve, hogy 
nyugdíjba ment elővette zenei múltját és a zongoraművész, Király 
Csaba inspirálására a művészetnek adta át magát.  Bájos és szintén 
tehetséges feleségével együtt, most már több éve, házi koncertet 
rendeznek barátaik és vendégeik számára.   

 Liszt Ferenc II. Rapszódiája. 
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Az Irodalmi és Művészest szereplői egy csokorban.  (Somogyi Lél) 

* 
Utolsó számunkhoz érkeztünk.  Átadom a szót Dr. Nádas 

Gyulának, a Magyar Kongresszus főrendezőjének. 
* 

 
A  péntek  esti  „Irodalmi és Művészest” zsúfolásig megtelt hálás, 

nagy érdeklődést  mutató hallgatóságának egy része. 
(Somogyi Lél) 
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A Magyar Találkozó Ifjúsági Estjén Csere Csaba „Car and Driver” szerkesztője az 

előadása után kérdésekre felel.  (dr. Nádasné Gabriella) 

 

 

A péntek esti zene vetélkedőn a „Csodaszarvasok”: Strada Robi, Madzsar András, 
Strada Pál  (Tábor Monika) 

 



111 

 
A Külföldi Magyar Ifjúsági Zene Vetélkedőn: Slattery Kriszta, Hegedüs Emese, Duna 

Mária, Schalinger Tamás, Duna Kristóf, Némethy Juli, Strada Pál 
(Tábor Monika) 

 

 

A zene vetélkedőn a „Piros lámpások”: Sedenszky István és Nádas Miklós 
(Tábor Monika) 
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Nt. Bernhardt Béla  (Cleveland, OH)  felolvasta: 
Nt. dr. Vitéz Ferenc (Perth Amboy, NJ) „LEPKE” című novelláját 

A  LEPKE 
Már késő ősz felé járt az idő, köd lepte be az Ósva völgyét, 

időnként sűrű zápor pásztázta végig a tájat. Akkor 1944-et írtak. 
A kis falu zsongott, mint egy méhkas. Minden ház tömve volt 

idegennel, akiket a front közelsége űzött tovább észak felé. Az 
országúton lovas vagy inkább ökrös és tehenes fogatok közeledtek dél 
felől, amelyeket a falu őrei nem engedtek tovább, tekintettel a 
tífuszjárványra, amelyet a német katonák hoztak be, s amely miatt két 
hét múlva ki kellett vonulniuk, mert haltak az emberek, zúgtak a 
harangok és temettek, egyre temettek. Olyan nap is volt, hogy három 
temetés is volt a faluban. A németek, hogy meneküljenek a tífusz elől, 
kiköltöztek, csak időnként jelentek meg, segíteni akartak a 
helybelieknek és a beözönlő vendégeknek az ennivaló 
elfogyasztásában. Hálából, kivonulásuk után, négy díszlövést adtak le a 
falura. Ha még egy lövés jött volna, éppen telitalálta volna a házunkat, 
amely házban egyedül nem voltak németek, mert apám, aki a K und K-
ban szolgált, erre az időre megspórolt, megőrzött néhány német szót, 
amellyel távoltartotta őket házunktól és a benne levő tömegtől. Még 
mindig emlékszem arra, amit mondott nekik, ilyesfélét: Nix Dájcs... 
Úgy látszik, hatott rájuk, mert tovább mentek. 

A tífuszjárvány egyre több áldozatot követelt. Valamit tenni kellett 
ellene. A kisbíró kidobolta, hogy a megadott napon minden épkézláb 
férfi, akit a tífusz még nem gyűrt le, gyülekezzék az iskolában, mert 
német és magyar katonaorvosok jönnek előadást tartani a tífusz ellen 
való  védekezésről. A kisbíró azt is hozzátette még, hogy minél többen 
jelentkezzenek, mert ez jó a falunak... Úgy is történt. Majdnem minden 
férfi beteg lett és szakállas. Ezekhez eljött a német és a magyar orvos. 
Mikor jöttek, a családi női kar rázendített a sírásra, úgyannyira, hogy az 
orvosok nem sok időt szántak a beteg gyógyítási módjának 
elmondására. Az orvosi látogatás után az orvosok a tömött iskolába 
mentek előadásra. Kérdeztette a német orvos, hogy az ott levők közül 
látott-e már valaki tetűt, mert ezek terjesztik a betegséget. Senki sem 
jelentkezett. Végre az egyik ódon hadfi állott fel, és meggyőző hangon 
mondta: Orvos úr, én az olasz fronton, az első világháborúban láttam 
tetűt. Olyan nagyok voltak, hogy három lépésről revolverrel lőttük 
őket... Erre kitört a nevetés, amelyet a tífusz komolysága ellenére sem 
akartak abbahagyni... Mondhatott ezután akármit az orvos. Ha valaki 
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csak ránézett az illető szemtanúra, megint kitört a nevetés, mire az 
orvosok jobbnak látták abbahagyni a tudományos előadást. 

Az ódon hadfiról van még egy idevágó, mulatságos történet: 
Az első világháborúban, amint mondta már, az olasz fronton 

szolgált. Egy tiszt legénye volt. Az olyasvalami, mint civilben a 
házvezető, titkár, beszerző, mindenes. Olyan volt, mint a keresztapám, 
aki addig volt méltóságos úr, amíg az urak haza nem jöttek... Ilyesféle 
minőségben szolgált  ő is. 

Egy alkalommal valami zsíros kannát szerzett. Elrejtette, és 
esténként zsíros krumplit készített magának. Egy alkalommal éppen 
vacsorázott, amikor váratlanul tisztje megjelent és ráförmedt: 

– Te mit eszel? 
– Zsíros krumplit! 
– Te gazember, te magadnak ilyen úri vacsorát csinálsz és nekem 

egy szót sem szóltál felőle. 
– Holnaptól kezdve a „tiszt úrnak” is zsíros krumpli lesz 

vacsorára... 
Így ment ez pár napig, s akkor jelentette, hogy elfogyott a zsír. 
– Nem hiszem! Mutasd meg a kannát! Udvari szakácsunk 

előszedte, s odaadta a tisztnek. Az nézegette, olvasta, s előbb 
elvörösödött, majd elfehéredett, és rárontott: 

– Te gazember, felköttetlek vagy azonnal főbelőlek! 
A tiszt megállapította a német felírásból, hogy valóban valami zsír 

volt a kannában, de nem ennivaló, hanem valami kenőcs a lovak 
sebeire... 

* 
Két jó öcsém unta az otthon tartózkodást. Falú őrök voltak. Kisebb 

öcsém német szótárral a hóna alatt járta a falut. Könnyen ment neki a 
német szó, mert Pányi tanár úr tanította. Mikor ezt a németek 
megtudták, rögtön beköltöztek a faluba, hogy legyen kivel beszélgetni, 
nehogy elfelejtsék nyelvüket, ha sokáig tartózkodnak távol... Egy 
alkalommal a kertek alatt járkálva, idősebbik öcsém egy fehér lóval 
állított be, amelyet Lepkének becézett. Megjelent a Lepkével apánk 
előtt, és jelentette, hogy a kertünk alatt a szalmakazalunk mellett látta 
ezt a lovat, amely a szalmánkat fogyasztotta, engedély nélkül, s mint 
tettest, elővezette. Az istállóban voltak a mi teheneink, az egyik 
menekült, már hozzánk szállt asszonynak, Ninának, s fiának a 
Jóskunak, ott volt már a két „kravicskája”, azaz: tehénkéje. Mondta,  
annyi hely van még, hogy a Lepkének is lesz szállóhelye az istállóban. 
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Apám, nemcsak az embereket, hanem az állatokat is sajnálta, megadta 
legfelsőbb engedélyét a Lepke befogadására. Így lett lovunk! 

Öcsém elmondta még, de csak nekünk, hogy valakitől vette a 
lovat, mert nagyon megtetszett neki. 

Ami a lovat illeti, nem volt ismeretlen a család előtt. Őseink a kínai 
faltól Catalaunumig és vissza, lóháton járak, és majdnem Rómába is 
elmentek. A honfoglaláskor elsőként vágtattak végig az Árpád-
medencén, majd pedig fel északra Edus tornyáig, éppen ezen a 
vidéken...  A Muhi-pusztán, mikor a tatárok nagyon közelre kerültek, a 
szorongatott királynak, IV. Bélának adták lovaikat a Fáyakkal együtt, 
hogy a király elmenekülhessen. Erre vonultak fel a rozgonyi síkra is, s 
azután még feljebb, új szállást keresni... Lóháton mentek Eger vára 
felé, hogy aprítsák a beözönlő kopasz török fejűeket, mint a tököt... 
Innen mentek a negyvennyolcas csatába, majd Kassa városába, 
befalazni a megyeháza kapuját ferencjóska előtt... Egyik szépapám 
négylovas szekérrel járt vásárokra, göncihordóval megrakottan, 
szolgájával. Egyszer hazajöttében zuhogó záporban, nagy áradáskor 
ráhajtott a szinyepataki hídra, amely összeroskadt a szekér és a négy ló 
terhe alatt, s elsodorta a víz lovastól, szekerestől, szolgástól... Valaki az 
Ósva folyó közelében megtalálta holttestét, pénzét zsebretette, őt magát 
elföldelte, s hirtelen meggazdagodott. Apámnak is volt köze a lóhoz. 
Az első világháborúban a tréneknél szolgált. Akkor még két lóerővel 
rendelkező ekhós szekérrel jártak. Mondták is róluk, hogy olyan 
katonák voltak, akiket ponyva alatt hordoztak. Van egy fényképem 
róla, amint fiatalon, karddal az oldalán, lefényképezték. Apám 
Munkácson, őseink első pihenőhelyén, szolgált. Miután cseh tisztje 
egyre szekírozta, rádöntötte a gyalupadot. Hogy meg ne büntessék, 
önként jelentkezett a frontra. Ha idejében vissza nem rendelték volna, 
nemcsak az Árpád-medencéből, hanem az egész Galíciából egészen a 
kínai falig űzte volna a benyomuló oroszokat. Ezek után nem csoda, 
hogy meglágyult szíve a táltosparipák eme leszármazottja láttán, s mint 
ősei, egykori honfitársai utódját, a Lepkét szívébe zárta. 

A Lepke valóban olyan volt, mint egy lepke. Gyanúsfehér színe 
volt, és sovány volt. A gebe, hozzáképest, nagy úrnak számított a lovak 
között. Szinte olyan volt, mint egy négy karóra takart lepedő... Hogy 
voltak csontjai, a vak is láthatta, látható és tapintható volt. A Lepke 
önálló volt: a kazal alatt szalmát evett, nehogy a zab kárt tegyen, 
esetleg kilyukassza belső csatorna rendszerét. Meglátszott rajta erősen a 
sokáig tartó honvédelem, és a puritán életmód... 

A Lepke eddig a szabad ég alatt élte életét, most meleg istállóba 
került. Tekintettel arra, hogy a szomszédunknak lovai voltak, öcséim 
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eltulajdonítottak valamit a lovak kezeléséből. Először is jól megmosták, 
megcsutakolták, a kefét is kipróbálták rajta. Szalma helyett szénát 
hoztak neki, abrakot készítettek, sőt még zabot is szereztek a 
szomszédtól. A Lepke nagyon boldognak érezte magát, s nem tudta 
mire vélni, hogy a jó Isten így felvitte a dolgát. Hát még milyen boldog 
volt, amikor megveregették a nyakát, és megsimogatták kicsit hosszúra 
sikerült orcáját. Időnként  oda is hajtotta fejét öcséim vállára, mintha 
azt akarta volna mondani: Fiúk, köszönöm, hogy ilyen jó szívvel 
vagytok hozzám... 

Mindez nem történt alaptalanul és céltalanul. A Lepkéből 
hátaslovat akartak faragni. Nem tudható, mi volt eddigi élete beosztása, 
foglalkozása, egy bizonyos, ebben az állapotban nem bírt volna 
szekeret húzni. Nem bírta volna meg lovasát sem, nem tudott volna 
vágtatni, csak éppen lassan, nyugodtan andalogni, mint amikor már 
valaki leszolgálta idejét, s nyugdíjba készül, lovaknál: Megindul a 
virslivé válás útján... A Lepke úgy, ahogy méltóságteljesen libegett, 
cammogott. Pár nap múlva látható volt, hogy el tudott menni a vályúig, 
a két kapuig, és vissza is, és megint be a meleg istállóba . Lehet, hogy 
tudott gondolkozni, mert angolul azt mondják: He has a horse sense... 
Lehet, hogy azt gondolta, hogy ezek a Vitézek, elsősorban a két öcsém, 
valóban kitettek magukért, amiért meginvitálták őt hozzánk vendégnek. 
Gondolta is, de jó lenne itt maradni. 

A Lepke ilyen gondozás mellett láthatólag javulni kezdett. Két 
öcsém elérkezettnek látta az időt, hogy a Lepkére üljenek, 
lovagoljanak. Előbb az egyik, utána a másik szállt fel rá s ő mindezt 
megértésből tűrte. Lassan, majd gyorsabban kezdett futni, s úgy látszik, 
neki is tetszett, hogy nem fogják szekérbe, hanem ilyen előkelő 
foglalatosságra méltóztatták... 

Egy alkalommal engem is hívtak, nézzem meg a Lepkét és 
nézzem, hogy lovagolnak. A Lepke, mint ló, nekem is tetszett, de 
sohasem gondoltam volna, hogy ráüljek, tekintettel arra, hogy az én 
Uram, Akinek szolgálatára készültem, nem ült lovon, hanem csak 
egyszer, szamáron, és azt is kölcsön kérte. Öcséim addig beszéltek, 
mondták, hogy milyen nyugodt, szelíd és lassú járású a Lepke, hogy 
rávettek, üljek rá. Meg is tettem. Ígérték, hogy vezetik kantárszáron, el 
nem engedik, vele futnak, s nekem csak fogni kell a gyeplőt és megülni 
a lovat. Gyerekjáték az egész... 

Úgy is lett. Pár lépést mentek, vezették a lovat, s egyszercsak 
elengedték a kantárszárat, megcsapták, s erre a Lepke futni kezdett, én 
meg rajta libegtem. Megverlek, megmondalak Apának! – kiáltottam, de 
az semmit sem jelentett. Jó nagyot hahotáztak s ott termettek, amikor 
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megállt a ló, mintha tudta volna, hogy csendesedjen le. Két öcsém 
lesegített róla. Eddig ez volt az első és utolsó lovaglásom. 

Igaz, még előbb, amikor a nyáron a Sárospataki Főiskola tanyáján, 
Gyögytarlón, egyik barátommal ellenőr voltam a cséplésnél, egy 
vasárnap délután Sárospatakra szerettünk volna menni. Kértük Valády 
intéző urat, adjon nekünk egy kocsit és lovat, hogy a városba 
mehessünk. Szelíd legyen a ló – kértük tőle. Adott is egy kétkerekű 
homokfutót egy lóval, amely szelíd és lassú járású volt. 
Méltóságteljesen tudott menni, mint a nagyságos asszonyok és mint a 
Püspök úr. Nem sietett, még ha siettünk volna is. Lehet, hogy az Intéző 
úr lelkére kötötte, lassan menjen, el ne szaladjon tőlünk, s mint két 
leendő lelkipásztort, méltóságteljesen szállítson Patakra. 

Behajtottunk a Főiskola udvarára, ahol megcsodálták a kocsit, mint 
egy római quadrigát, a lovat, amelynek – sajnos – már a nevét is 
elfelejtetem, no meg bennünket is, akik ha nem is lóháton, de eme 
csodálatos kétkerekű alkalmatosságon megérkeztünk Patakra, a 
Főiskola udvarára. Keblünk dagadt az önérzettől, fejünket magasra 
emeltük, amint olyan nagy áhítattal néztek ránk, – különösen a lányok – 
mint Szvatopluk Árpád Apánkra. Azt az érzést, azt a pillanatot még ma 
sem adnám... még egy vak lóért sem! 

A Lepke még egy ideig nálunk volt, két jó öcsém kedves, nekem 
tisztelt barátomként. Úgy látszik, jól érezte magát, s kezdett megifjodni. 
Nem tudom, lófejűeknél mennyire megy a gondolkodás, de valami 
alapjának csak kell lenni. Ki tudja, Lepkének agyában megfordult-e a 
gondolat, hogy mindennek van kezdete, és vége lesz egyszer... 

A vég közeledett. Egyszercsak dobolt a kisbíró és közzétette, hogy 
felső intézkedés folytán, akinél írásnélküli ló, tehén, kecske és birka 
van, egy jelzett alkalommal összegyűjtik őket. Ki-ki engedje ki majd 
ezeket az állatokat az utcára. Szerencse, hogy a Lepke az istállóban 
volt, és saját füleivel nem hallotta a parancsot. A kocka el volt vetve, 
mennie kellett a Lepkének is! Öcsém megmondta neki a rossz hírt, 
hogy a rendelet váratlanul ne találja. A hír hallatára rázni kezdte a fejét, 
nagyokat prüszkölt ami azt jelentette, hogy nem tetszett neki mások 
beavatkozása az ő saját, különbejáratú életébe... 

A mondott nap megérkezett. Megint pergett a dob. Két öcsém – 
akik olyan kemények és férfiasak voltam hozzám, a teológushoz képest 
– bizony kicsit megszeppent. Szomorúan mondták meg a Lepkének, 
hogy most el kell mennie, vége van a szabad, jó világnak. Itt a háború, 
tetszik, nem tetszik, mennie kell! Megkapta még bőséges abrakját, 
fehér szőrét lemosták, megveregették a hátát, kicsit hosszúkásra 
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sikerült orcáját is, és megnyitották előtte a kaput távozásra...A Lepke 
szinte értette a történteket. Szomorú szép fejét egyik, majd másik 
öcsém vállára hajtotta, s mintha ezt mondta volna: “Hálásan köszönöm 
fiúk, amit értem és velem tettetek”! Aztán kilépet a kapun, s bele a 
házunk előtt elhömpölygő tehén, ökör, ló és – Isten bocsássa meg – 
kecske és bárány tömegbe... Öcsém még utána kiáltott: „Ha lesz időd, 
írjál, nagyon érdekel, mi történik veled... és ha lehet, gyere vissza”... s 
egy titkon ejtett könny gördült ki férfias szeméből.  

Megtudtuk, hogy a Lepkét egy másik lóval fogták össze, nem 
barátkozni, hanem húzni a németek szekerét – ami semmiképpen sem 
tetszett neki. Önérzetében is megbántották: rácsaptak az ostorral. A 
Kassa felé vezető országúton, amerre egykor atyáink mentek a gyászos 
rozgonyi csatába, menetközben hátranézett falunkra, kedves eltelt 
végnapjaira emlékezve. Egyszercsak összecsuklott, s elterült az 
útszélen. Négy lábával búcsút intett az egész árnyék világnak, s 
elköltözött ebből a világból, ama mennyei örökzöld legelők, s kies, 
széphíves patakok mellé..., ahol örök időkig szabadon élhet, s nem kell 
tartania attól, hogy végül virslit csinálnak belőle. Elment a Lepke... Ez 
a szomorú történet maradt szívünkben utána. 

* 
Azt mondják, hogy akik nagyon szerették egymást e földön, a halál 

sem választhatja el őket egymástól... És ez, talán – azt hiszem – Isten 
minden teremtésére vonatkozik.. 

Csillagos, illatos estéken, amint a Tejutat nézem, időnként 
megpillantom Csaba királyfi seregét, benne ősapáimat, nagyapáimat, 
apámat, amint fehér táltos paripákon vágtatnak oda, ahol nagyon hívják 
őket földi utódaik. Látom a Lepkét is lovasával, aki nem más, mint az 
én drága jó, bátor, nagyobbik öcsém... 

Amilyen váratlanul érkezett, olyan váratlanul illant el a Lepke. 
Azóta, ha fehér lovat vagy lepkét látok, a régi Lepke, az én régi 
Lepkém jut eszembe, és ráemlékezve egy könnycsepp gördül ki 
szememből.. 

* 
Az Úr Illés prófétát tüzes szekéren ragadta az égbe. Én nem 

érdemlek ilyen nagy megtiszteltetést. Ezen a földön – igaz – az 
apostolok szekerén jártam..., s még egy utam van hátra: Szent Mihály 
lován... 

Csendesen sóhajtom: Mennyei Atyám, Édesapám, Édes Öcsém, ha 
eljön az idő és mennem kell, küldjétek el értem a mi régi lovunkat, az 
ismerőst, a fehér táltos paripát, a Lepkét! 



118 

 

Dr. Gyulai Endre (Szeged) szeged-csanádi püspök asztala a díszvacsorán. 
(Pattantyusné Magdalena) 

 

 
Dr. Zsolnay Miklós (Kanada),  a Külföldi  Magyar Cserkész Szövetség örökös elnöke és 

felesége Erzsébet, a díszvacsorán. Jobbról dr. Nádas János (Canton, OH), a Magyar 
Társaság elnöke. (Pattantyusné Magdalena) 
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VI. 
DÍSZVACSORA ÉS A MAGYAR BÁL 
 

A XLI. Díszvacsora és az azt követő Magyar Bál a „Sheraton 
Cleveland City Center” nagy báltermében 2001. november 24-én, 
szombaton este került megrendezésre. 

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

Díszvédnökök Ft. dr. Miklósházy Attila, S.J., a külföldi katolikus 
magyarok főpásztora, Főt. dr. Vitéz Ferenc (Perth Amboy, NY) püspök 
és Ft. Mustos István (Passaic, NJ) Sch.P., plébános, püspöki delegátus 
voltak.  

Az amerikai és a magyar himnuszt a közönség Buzáné Ormai 
Ildikó (Bay Village, OH), énekművész és Győryné Mező Margit 
(Cleveland, OH), zenetanár vezetésével – énekelte el. 

Ft. Antal András (Cleveland, OH),  a Szent Erzsébet római 
katolikus egyházközség lelkipásztora felemelő imát mondott. 

Dr. Nádas Gyula, (Cleveland, OH), mint a Magyar Kongresszus 
rendezője, szeretettel köszöntötte a megjelenteket és jó étvágyat kívánt. 

 
Beodray Ferencné Piroska (Cleveland, OH), dr. Töttösy Istvánné Magdolna (Budapest),  

és Ormay Józsefné Gabriella a szombat esti díszvacsorán. (dr. Nádasné Gabriella) 
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* 
Somogyi F. Lél, mint az Árpád Akadémia főtitkára, felkérte dr. 

Nádas Gyulát és dr. Nádas Jánost, a Magyar Társaság elnökét, hogy 
ünnepélyesen adják át azokat az arany Árpád-érmeket, amelyeket a 
Magyar Kongresszus Bírálóbizottsága odaítélt. 

Arany Árpád-érmet nyert: 

Baranski Tibor: 
„Karácsonyi énekek” című művéért, 

Czito Ferenc Mária Irén: 
Irodalmi munkásságáért, „Akiről soha nem beszélnek”, 

Fekete István: 
Irodalmi munkásságáért, 

Dr. Kulin Bán: 
A  japán-magyar barátság érdekében írt 10 kötetes 
művéért, 

Szatmári István: 
ősmagyar kutatásaiért. 

 
Dr. Nádas Gyula gratulál az arany-éremmel kitüntetetteknek 

Bal hátul dr. Nádas János 



121 

 
Dr. Mattyasovszky Miklós, dr. Papp Klára (Cleveland, H), 

dr. Papp Gábor (Cleveland, OH) a díszvacsorán. (Somogyi Lél) 
 

 
Dr. Somogyi Ferencné Sarolta (Berea, OH) és fia, Somogyi F. Lél 

(Parma Hts., OH), az Árpád Akadémia főtitkára a díszvacsorán. 
 (dr. Nádas Jánosné Gabriella) 
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* 

Sajnálattal közöljük, hogy akiknek az Árpád arany-érmet a 
magyarságért kifejtett önzetlen munkásságukért a Bírálóbizottság 
odaítélte,  – neveik nincsenek az előző évi névsorban, így most –   
pótlólag írjuk be:  

Beodray Ferenc (Cleveland OH): 
a Cserkészetben a magyarokért kifejtett áldozatos 
mukásságáért,                                    

De Hohenlohené dr. Toronyi Etel (Alte Segui, Argentína): 
„Ős magyar hit” című művéért, 

Legeza Tamás (Cleveland, OH): 
„A mérnöki hivatás eltűnése” – Visszhang Magyarországról  
című művéért,  

Nádas Gyula (Chicago, IL): 
a magyarságért kifejtett munkásságáért, 

Relle Ferenc (Columbus, OH): 
“Szervezés Magyarországon” című művéért, 

Peller Miklós (Westlake, OH): 
A magyarságért kifejtett – éveken át   tartó áldozatos 
munkásságáért, 

Szabolcs Lászlóné Erzsébet (Lakewood, OH): 
mint a Magyar Társaság ügyvezető elnöke, a magyarságért 
folytatott önzetlen tevékenységéért, 

Sr. M. Németh Edit (Elizabeth, PA): 
“My Life in Spinach Green” című művéért, 

       Dr. Tarján Gábor (Garfield, NJ): 
“A  nyugati magyarság jövője” című művéért,                        

Ürmös Antal (Woodstock, Ontario, Canada): 
“Együttműködés és Tájékoztató” című és a MMÉV-vel 
kapcsolatos kitartó főtitkári tevékenységéért,  

v. Zászlós-Zsóka György (Camara Park, CA): 
“A toszkánai harangok” és az “Etruszk nép története” című 
műveiért. 

* 
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Baranski Tibor (New York) „Karácsonyi énekek” című művének arany-éremmel történt 
kitüntetésekor fogadja  dr. Nádas János gratulációit.  (dr. Nádas Jánosné Gabriella) 

 
* 

A  Jelölő Bizottság megalakulásunknak 50. évfordulóján az alább 
felsorolt kartársaink részére javasolta az arany-érmek ünnepélyes 
átadását 2002-ben: 

Bácsi Béla (Kalifornia): 
szobrászművésznek szobraiért,  amelyekkel Kaliforniában 
nagy sikert aratott. 

Berenyik Anna: 
az „Árpád fejedelem nyomán” és „Nem oda Buda” című 
könyveiért,  

Borbás Károly (Toronto, Ont., Kanada): 
az MHBK torontói főcsoport vezetője, a Fegyveres Erők 
Múzeumának kurátora. A „Hadak Útján” szerkesztéséért 
emlékplakettel tüntették ki számos katonapolitikai 
vonatkozású cikkéért. A torontói Magyar Házban az idén 
bemutatták Mindszenty életéről készült kiváló, vetített képes 
előadásának rövidített változatát. Az eredetit sok ezren látták 
már Amerika 52 városában. 
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Dr. Istók Kálmán (Seacliff, NY): 
„Így látom én” című verses kötetéért, 

Kossányi Miklós (Bay Village, OH): 
hosszú idő óta, mint szerkesztő, a clevelandi rádió-tv 
programjáért, 

Kasza Márton: 
a Magyar Írók Szövetsége II. antológiájának „Álmot Idézők” 
című művéért, 

Kozmon György (Cleveland, OH): 
festőművész, 1982-ben a Cleveland Institute of Art egyetemen 
bachelor of fine arts degree-t szerzett. Több kitüntetés 
tulajdonosa, a Museum of Art Show-n kiállított képeiért, 

Dr. Ludányiné Nádas Julianna (Cleveland, OH): 
„Irka-firka” címmel a magyar nyelv könnyebb és jobb 
elsajátítása érdekében négy füzetből álló (3 és 6 éven felüli 
gyermekek részére) kitűnő, nagyon sikeres összeállítású 
munkafüzet sorozatáért, 

Dr. Molnár József (Vancouver, BC): 
a „Tárogató” című nagyszerű folyóirat kiadásáért, 

Dr. Palasicsné Kapossy Kati (Solon, OH): 
hosszú évek óta a legismertebb clevelandi rádió-program 
szerkesztéséért és mint az Egyesült Magyar Egyletek elnöke, 
önzetlen tevékenységéért, 

Dr. Pereszlényi Márta (Cleveland, OH): 
„Elementary Hungarian Language”, 2 kötetben és „Advanced 
Book” című műveiért. Több helyről kapott „grant”-et a 
kiadásukhoz, 

Ridland John (Toronto, Ont. Kanada): 
a „János vitéz” angolra fordításáért „John The Valiant” 
címmel, 

Seres József (Toronto, Ont. Kanada): 
„Palack posta” című verses kötetéért, és „Légy vendégem” c. 
irodalmi füzeteiért,  

Dr. Somogyi Ferencné Sarolta (Berea, OH): 
hosszú évek óta a Krónika összeállításában és szerkesztésében 
való részvételéért, és a Magyar Társaság megalakulása óta 
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férjének, prof. Dr. Somogyi Ferencnek segítő társa a Magyar 
Társaság munkájában,  

Somogyi F. Lél (Parma Heights, OH): 
computer szakértő, középiskolás kora óta a Magyar 
Társaságban kifejtett áldozatos tevékenységéért, több előadás 
megtartásáért, és 1977 óta a Krónikák összeállításáért, 

Soós József (Baltimore, MD): 
az “Amerikai Magyar Újság” főszerkesztője, a Kongresszusok 
önzetlen “képszerkesztője,” a magyarságért kifejtette 
munkásságáért, 

Dr. Szablyáné Ilona (Bellevue, WA) - Helen Szablya: 
“The Fall of the Red Star” című angolul írt könyvéért, amely 
az 56-os szabadságharc történetét tárgyalja, hogy olyanok is 
olvassák, akik már keveset tudnak magyarul, 

Viharos Viktor (Dayton, OH): 
tartalmas verses köteteiért, amelyekből minden évben a 
Krónikába is írt, 

Volosin Lenke (Cleveland, OH): 
lelkes magyar hölgy, annak idején számtalan bevándorló 
honfitársunkat karolta fel, a clevelandi Nemzeti Park Magyar 
Kertje Szervezőbizottságának elnöke, több évtizeden át 
kifejtett értékes munkásságáért, 

* 
Ezután Somogyi F. Lél az Árpád Szövetség nagy díszjelvényeit 

adta át azok részére, akik évtizedeken keresztül dolgoztak emigrációs 
magyarságunk megmaradásáért. 

* 
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, mint minden évben, nagy sikerrel. 
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Az Árpád Szövetség díszjelvényeinek átadása 

dr. Kondray Gergely, Gulden Katalin, Friedrich Ottóné Mária, Béldy Béla részére. 
Balról dr. Nádas János, a Magyar Társaság elnöke, Somogyi Lél, az Árpád Akadémia 

főtitkára  (dr. Nádas Jánosné Gabriella) 

 

Dr. Kondray Gergely, M.D.(Cleveland, OH).  fogadja dr. Nádas János, M.D.(Canton, 
OH) gratulációját az Árpád Szövetség érmének elnyeréséhez. 

(dr. Nádasné Gabriella) 

* 
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A Magyar Bált 
 két lelkes ifjúsági bálelnök rendezte: 

Szentkirályi Krisztina  és  Nádas János 

Első bálozók: 
Fábián Klára 

Lieszkovszky Ida 
Pálffy Adél 

Szabó Hortenzia 
Volker Ilona 

Walter Krisztina 

Nyitó táncosok: 
LEÁNYOK 

Gulden Irén Pavlis Ursula 

Lázár Krisztina Slattery Kriszta 

Mészáros Emese Torontáli Mariann 

Mészáros Krisztina Varjas Vivian 

Némethy Juli 

FIÚK 
Duna Kristóf Nádas Miklós 

Kondray Kristóf Nádas Tas 

Kun Vince Nádas Zsolt 

Lieszkovszky László Sedenszky István 

Madzsar András Strada Robi 

Makovits Sándor Strada Pál 

Mészáros András Varga László 

Nádas István 
A névsor nem teljes.  

Több, vidékről érkező ifjú jelentkezett, de pontos nevüket nem közölték.  
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* 

A kitűnő zenét Hegedeös Kálmán kiváló zenekara szolgáltatta. 

A hangulatos Magyar Bál reggel 3 óráig tartott. 

 
A Magyar Bált a két lelkes  ifjúsági elnök: ifj. Nádas János (Canton, OH), és Szentkirályi 

Krisztina (Cleveland, OH) rendezte. Bejelentik az első és másodéves táncosokat. 
(dr. Nádasné Gabriella) 

 
A regös csoport: Első sorban: Strada Pál, Kondray Kristóf, Mészáros András. Mögöttük 

az ezer színben pompázó, maguk készítette pompás népi viseleteikben a leányok. 
(dr. Nádasné Gabriella) 
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A táncosok szépei: Gulden Irén, Gulden Ilona és Mészáros Emese 

(dr. Nádasné Gabriella) 

 
A regös csoport leány táncosai éppen táncukat lejtik. (Somogyi Lél) 

*  *  * 

TÁRSASEBÉD 
2001. november 24-én, szombaton délben az előadásokat finom 

társas ebéd követte. 

*  *  * 
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Nyitó párok: Tyna Ashley, táncosa Nádas István, Fábián Klára táncosával, 

 Strada Péterrel, Pálffy Adél, táncosa Madzsar András, 
Szabó Hortenzia táncosával, Tyna Joe-val.  

(dr. Nádasné Gabriella) 

 

 

Vidáman táncol a Kongresszus fiatalsága. 
(Somogyi Lél) 
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Táncol a fiatalság, első bálozók  (dr. Nádasné Gabriella) 

* 

 
Prof. dr. Jeszenszky Géza (Budapest) nagykövet a szombat déli Társasebéden 

„A tízmilliós magyar állam a tizenötmilliós nemzetért” címen elhangzott előadása után. 
(Somogyi Lél) 
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SZENTMISE ÉS PROTESTÁNS ISTENTISZTELET 
2001. november 25-én, vasárnap délelőtt 9 órakor Ft. Mustos 

István, Sch.P. (Passaic, NJ), a külföldi magyar katolikusok püspökének 
amerikai helyettese mutatott be szentmisét és mondott felemelő 
szentbeszédet. 

A katolikus szentmisével egyidőben, ugyanakkor Főt. dr. Vitéz 
Ferenc (Perth Amboy, NJ) református püspök külön istentiszteletet 
tartott a protestáns (református és evangélikus) vallású magyar hívők 
számára.  

* 
ISMERKEDŐ ÉS BÚCSÚEST 

A XLI. Magyar Kongresszuson megjelentek közül többen érkeztek 
szállásukra már a megnyitást megelőző napon is, akik november 22-én, 
csütörtökön este, az amerikai hálaadás ünnepén a szálloda étkezőjében 
együtt vacsoráztak, majd ezt követően vidám  ismerkedő esten vettek 
részt, amelyet maguk rendeztek. 

2001. november 25-én, vasárnap nem tudott mindenki 
visszarepülni otthonába. Este együttesen elköltött vacsora után igen jól 
sikerült búcsúesten vettek részt, amelyet maguk rögtönöztek. 

 

Dr. Gyulai Endre (Szeged-Csanádi püspök): 

EMLÉKEZZÉL MEG RÓLAM  
A TE ORSZÁGODBAN 

 SZENTBESZÉD A SZENT IMRE 
RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR TEMPLOMBAN 

KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJÁN, 2001. NOVEMBER 25-ÉN 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök Mindenkit, aki 
bekapcsolódik a mai szentmiseáldozatba. 

Próbáljunk két képet magunk elé állítva elgondolkozni. 
       Az egyik az előbb hallott. A trón, amelyen ott van Krisztus, 
szorosan átölelve a trónt, szögekkel odaerősítve… a kereszt. 

Talán sokszor átnéztük, és eszünkbe sem jutott, hogy ez a világ 
győzelmes királya… Nem egészen úgy néz ki, mint aki győzött, pláne 
nem úgy, mint aki király. 
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A másik kép… Az eljövendő, akiről a próféták beszélnek, amikor a 
világon élt összes embert az Isten angyalai összegyűjtik, s hatalmas 
trónon megjelenik az ítélő Krisztus. Két nagy táborba osztják majd az 
embereket: az üdvözülteknek és az elkárhozottaknak hatalmas 
táborába. 

A király alattvalói hódolatát várja és a hűtlenekkel – akik az 
utolsó pillanatig hűtlenek – leszámolni akar… akik eltaszították 
magukat Krisztustól, s nem kell sem az ő törvénye, sem az ő 
mennyországa, azok ebben az elszakadási állapotban  élnek majd 
örökre. 

Mit jelent ez előtt a Krisztus előtt hódolni? Mit mutat ő be a 
számunkra? Hogyan kell tulajdonképpen élni ebben a világban? 

Csak egy pár jelenetet szeretnék az ő életéből, mint példaképünk 
életéből, magunk elé állítani: 

Dávid király családjából származott. Betlehembe kellett 
elmennie Józsefnek is, Máriának is, hogy összeírják őket. 

És ezen a csodálatos éjszakán hiába kopognak Betlehem város 
bármelyik házán, befogadás nincsen… a nagy király istállóban akar 
megszületni. 

Nehezen tudnám elképzelni Heródesről, vagy akár a 
világtörténelem többi királyáról, hogy istállóban akarna megszületni ha 
rajta múlna… vagy a szülei azt szeretnék, hogy istállóba szülessen… 

A mennyei Atyának nagy üzenete van: Nem a világ pompája, 
gazdagsága tesz valakit naggyá, hanem valami egészen más: Szívének 
bensősége, Istennel való kapcsolata, az Atya felé való hűsége, 
engedelmessége, és imádsága, együttléte. 

Márpedig ebben a betlehemi Gyermekben nem csak az angyalok, 
hanem a pásztorok is fölismerik, hogy ő az, akit az Atya küldött, aki a 
világ megváltója. 

* 
A másik nagy példa, amelynek - úgy gondolom - el kell  igazítania 

bennünket, amelyik nagyon hasonlókról beszél… 
Ott áll Krisztus a mennyei Atyával való 40 napos együttlét után… 

és jön a sátán... 
Egy pillanatra megszakítom: Ugyanaz a sátán ott van az első 

emberpárnál, az első Ádámnál, az első Évánál… Ha erről esztek, 
olyanok lesztek, mint az Isten… és szakít, és eszik, mert szépnek látja… 
és nagyra vágyó, valami nagy akar lenni… Olyan, mint az Isten, aki 
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teremteni tud eget, földet… Valami olyan, akit nem érdekel, hogy az 
Atya mit mond, mire figyelmeztet, milyen büntetést szab ki… hogy 
halálnak halálával halnak meg, ha erről esznek… 

Elnézem a második Ádámot, Jézus Krisztust… Ott áll a sátán, a 40 
napos böjt, éhezés után… Mondd, hogy ezek a kövek kenyérré 
változzanak. 

Egy pillanatra nincs benne az a gondolat, hogy elszakadhatna az 
Atyától, és hűtlen lehetne: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem 
minden igével, amely az Isten ajkáról származik. A gyomor kérdés, a 
szegénységnek vagy gazdagságnak a kérdése nem tudja elszakítani az 
Atyától. Éhesen is szereti az Istent. Szegénységében is názáreti 
munkájával keresi meg a kenyeret magának is, Máriának is. Az 
alapvető dolgokra valóban szüksége van, de nem csodával, pláne nem 
az Atyával szembeszállva. 

Jó, ha az Isten igéjére lehet hivatkozni, és tud a sátán 
ráhivatkozni… Vesd le magad, hiszen írva van: Nem csak kenyérrel… 
hanem Isten igéjével… 

Írva van: Isten angyalai őriznek, hogy kőbe ne üsd lábadat. Ha 
megtetted, nézd meg, hogy fognak majd hódolni előtted az emberek! 
Milyen nagy dicsőséged lesz! – A hiúság egy pillanatra nem tudja 
elszakítani az Atyától. 

Írva van az is: Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet. A kísértő az 
Isten üzenetével próbálkozik. A kísértő legyőzése az Isten üzenetének 
helyes értelmezésével lett visszautasítva Krisztus részéről. 

A harmadik kísértés… Nézd meg ezt a világot. Minden 
gazdagságát, szépségét, erejét… Mindez az enyém – mondja a sátán – 
nagyon kicsi dolgot kérek érte: leborulva imádj engem. 

Azt szokták mondani, hogy aki a kis ujját odakínálja, annak lassan 
az egész karját levágják. Krisztus a kis ujját is, de az egész karját is 
megőrizte. Takarodj sátán! Írva van: Csak Uradat Istenedet imádd, és 
csak neki szolgálj. 

Úgy érzem, hogy ez a nagy példakép a király részéről, aki bár 
látszólag nem gazdag, mégis a világ ura… aki látszólag nagyon éhes, 
nagyon kellene az embereket meghódítania!  Sőt!… hogy az övé 
legyen az egész világ, mégis minden kísértés, minden csábító szó 
ellenére megmarad hűségesnek a Mennyei Atyához. 

Ennek a képsornak, azt hiszem, meg kellene győznie bennünket 
valamiről: nem a látszat-nagyok a nagyok, nem azért nagy valaki, mert 
nagy a bankbetétje, vagy nem tudom én milyen bíbor-bársony ruhája 
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van. Valahol belül az Atyával való kapcsolat, az Atya felé való hűség 
az, ami igazán naggyá teheti az embert. 

Ha ebben a világban el akarunk igazodni, ott van az iránytű a 
kezünkben, s mutatja pontosan (v. majdnem  egészen pontosan) észak 
felé az utat. Nagyon nem tudunk eltévedni. Ott van az Evangélium a 
kezünkben, Jézus élete mutatja pontosan az utat, és olyan egyenes út 
ez, ha nagyon szűk, ha nagyon keskeny is, nagyon meredek is. Ezen az 
úton a hűségnek az útján haladva lehet majd az ítélő Krisztus elé 
odaállni és azt mondani: „Nézd én próbáltam úgy élni, mint Te. Az 
előtted való hódolat szívemet kitöltötte. Nem csábított el semmi  ezen a 
világon, ami azt mondhatná, hogy Tőled szakadjak el.” 

Ez a hűség, ez a csodálatos dolog az, amely nyitja a mennyország 
ajtaját. Itt van, amire fel kell figyelnünk: az ember botlik. A trónon, a 
kereszten ott van Jézus – hallottuk az  előbb az Evangéliumban – Az 
egyik még itt is, a halál órájában: Nahát szabadítsd meg magadat és 
minket is, ha Istenfia vagy. A másik: „Emlékezzél meg rólam a Te 
országodban. Mi tudjuk, miért szenvedünk, miért bűnhődünk, de Te, 
tudom, hogy ártatlan vagy. Emlékezz meg a Te országodban rólam”. 

És ennek az egyetlen mondatnak: Emlékezzél meg… ott van 
mögötte a bánat, az újrakezdés lehetetlen, de mégis lehetősége. Ha  más 
lehetne most és nem a kereszt, a halál, milyen másként élnék, mert Rád 
találtam, Jézus! 

Ez a visszatérés, ez a rátalálás, ez a bűnbánat, ez a feléje fordulás, 
ez a követni akarlak… emlékezzél meg rólam… Erre Jézus válasza: 
“Még ma velem leszel a paradicsomban”. 

Egy elrontott életet rendbe lehet tenni bűnbánattal. 
Föltámadása után az első dolog, amikor az apostolokkal együtt 

van… „Vegyétek a Szentlelket. Akiknek megbocsátjátok bűneiket,, 
meg lesznek bocsátva”. 

Az egész világon lassan-lassan elhanyagolják a bűnbocsánat 
szentségéhez járulást, pedig ez a kereszt, ez a trón azért áll, hogy 
bárkinek lehetősége legyen megszabadulni bűneitől, és valóban eljutni 
Isten országába. 

Még egy kép – amit elkezdtem az elején – a  nagy ítéletnek a képe. 
Ott van a két tábor. 

Mit kezdjek én ezzel a világgal… Sokszor elmondtam már 
fiataloknak is, ha valaki megkapná előre az érettségi tételt, hogy 
kidolgozná! Amikor bemegy felelni,  vagy az írásbelijében minden szó, 
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minden sor, minden, de minden a helyén lenne. Ott lenne minden a 
fejében, mert megkapta előre, és tudja, miről kell számot adnia. Bolond 
lenne, ha nem úgy készülne fel. 

* 
Jézus odaadja a talentumokat mindenkinek, de számon is kéri. 
A számonkérése ennek az ítélő nagy királynak hogy áll? Mi a 

szava? – „Jöjjetek Atyám áldottai, mert éheztem és ennem adtatok, 
szomjaztam és innom adtatok, mezítelen voltam ruháztatok, beteg 
voltam ápoltatok, fogságban voltam látogattatok”. – Mikor? Téged? 
Hol? – „Bármit tettetek, akár a legkisebbel is az emberek közül, nekem 
tettétek”. 

És a másik táborhoz:  „Távozzatok átkozottak az örök tűzre, mely a 
sátánnak és nektek készíttetett, mert éheztem és ennem nem adtatok, 
szomjaztam és… Hát mikor láttunk éhesen, szomjasan, és nem adtunk 
volna neked? „Bármit, amit akár a legkisebbel is nem tettetek az 
emberek közül, nekem nem tettétek”. 

* 
Íme a nagy ítéletnek, a nagy érettségi vizsgának a kérdései itt 

vannak előttünk. Igaz, nem megtanulni kell, hanem napról-napra 
gyakorolni. Hány elcsigázott embertestvérünk van, hány beteg van 
körülöttünk, hány szegény… – akár akik kijöttek 1956-ban… Milyen 
jólesett egy jó szó, egy meleg étel, vagy bármi más, pl. munkahely… 

Mit jelent? – Hogy Jézust látom, az ítélő Krisztust látom, Krisztus 
királyt látom mindenegyes emberben. Az undokban, a részegesben a 
kábítósban, az engem megbántóban. És Jézus azt mondja nekem: „Nézz 
rám, milyen elesett ember vagyok, segíts rajtam. Segíts az éhezésemen, 
segíts kiemelkednem az italból, a kábítószerből… Segíts, segíts, segíts!  
És amit neki teszel, nekem teszed”. 

Az ítélet képében ott van a „jöjjetek” vagy „távozzatok”. 
Milyen világos, hogy a talentumokat, amelyeket kaptam, hogy kell 

fölhasználnom. 
Milyen csodálatos – csak egyetlen példa – a magyar nyelvnek a 

talentuma,  a magyar kultúrának a talentuma: magyar költők, és a 
többi… a magyar nyelvű imádságok… 

Mennyire kellene, hogy a szívem az anyanyelvemen való 
megszólalással kiöntsem az Isten előtt, az emberek előtt, hogy ez a 
kultúra kamatozzon a többiek számára is. – Olyan költeményeink 
vannak, amelyek a lelket emelik, amelyek erősíteni tudnak. 
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Mennyi kincs van a kezünkben! Értékesítjük-e, egyáltalán értéknek 
tartjuk-e őket? 

Nem veszünk el abban, hogy jaj, a kövekből gyorsan kenyeret 
magunknak… Elveszünk abban, hogy jaj, mit mondanak rólunk az 
emberek… Mint a sátán Jézusnak: „Vesd le magad, majd akkor 
csodálnak”! A látszatokat – nem a munkát! –, a látszatokat fölmutatni 
az emberek előtt, hogy aztán valakinek tartsanak. 

* 
Milyen más Krisztus lelkülete… Mi mindent lehetett odaadni csak 

azért, hogy valaki legyek... 
Magyarországon láttam nem egyszer, hogy egy kis brigádvezető 

ott állt 5-6 ember előtt, és úgy dirigált, és csapkodta őket ide-oda. 
Vádolta őket, és rúgták ki az ő szavára az állásukból, még abból a 
semmiből is. Mert nem tetszett neki… mert uralkodni akart (5 ember 
fölött!) 

* 
Visszaemlékszem, gyerekkoromban, amikor krampácsoltak ott a 

síneken… Egy ember dolgozott, egy állt mellette, aki fölügyelt rá, hogy 
dolgozik-e. 

Milyen más, amikor az embert a lelkiismerete viszi és tudom, hogy 
mit tenne ma itt a helyemben Krisztus… Tudom, hogy mit kell tennem, 
mert Krisztus már példájával bemutatta, hogy kell visszalöknöm a 
sátánt, és hogy kell engedelmeskednem az Istennek, hogy kell 
imáimban a szívemet kitárni előtte és erőt kérni tőle, mert ez a Király 
szóba akar állni velem… ez a Király testével akar táplálni minden 
egyes szentmisén. Ez a Király fölállítja a trónját minden szentmisén… 
– „Ez az én testem, mely értetek adatik”.  Igen, ott, a kereszten, de ott 
van már, a győzelem. Öt szent sebe ragyog rajta, bár nem látom, a 
kenyér színe alatt el van rejtőzve. 

Itt van előttem… 
Itt van előttem az ítélő Krisztus. Hogy kellene elmondanom nekem 

is, mint a jobb latornak: Emlékezzél meg rólam a Te országodban. 
Ez a fajta hódolat Krisztus előtt… ez a fajta igaz élet, amelyet Ő 

mutatott be, ez adhatja meg itt a lelkiismeret nyugalmát. Nem a látszat-
nyugalmat! A jóságomon, szeretetemen keresztül kapom meg azokban 
a szerencsétlen öregekben, vagy bárki másban a jutalmat is egyúttal. 

* 



138 

Makón voltam… Emlékszem, minden karácsonykor pici kis 
csomagot vittünk mindenkinek, aki öreg volt, beteg volt. Bekopogtam 
az egyik általam akkor még nem ismert házaspárhoz, betettem azt az 
egy narancsot, egy kalácsot, egy szentképet, piciny kis pálinkát… Rám 
néznek: „Maguknak eszükbe jutottunk”? Hát persze, hiszen az 
egyházközségünkhöz tartoznak. „A gyerekek már évek óta nem 
gondoltak ránk. Hát maguknak számítunk valamit”? – és nagy 
könnycseppek potyogtak a szemükből. 

A szeretetnek egy pici jele, amelyik talán 50 Ft ha volt (fél dollár), 
de ugyanakkor ott van a belülről áradó szeretet. 

Ha rátalálok a betlehemi Gyermekre, ebben a két öregben, és 
valamit nyújtok abból, amit az oltár melege nyújt a számukra, bár nem 
tudnak odáig eljutni beteg szívük miatt. 

* 
Jó Testvérek! 
Krisztus Király áll előttünk… zászlaját kibontja, és meghív:  
„Jöjj és kövess engem. Igaz, hozzáteszi: Aki utánam akar jönni, 

tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, úgy kövessen 
engem. Azt a hűséget elvárja tőlem, hogy a világ csábításai, kísértései 
ne tudjanak elvinni, és azt a szeretetet elvárja tőlem felé is, 
embertestvéreim felé is… 

Feléje: Az szeret engem – ismétlem – aki megtartja 
parancsaimat… És a többiek felé, az embertestvérek felé, hiszen: 
„Jöjjetek Atyám áldottai, és bírjátok a világ kezdetétől nektek készített 
országot, mert éheztem… szomjaztam… stb”. 

Hűségesek leszünk-e e felé a Krisztus felé, vagy megyünk a 
magunk útján, kezünkben a kapott talentumokkal, s fölhasználva a saját 
javunkra, nem értékesítve az embertestvérek és Krisztus felé. 

A nagy Király, az ítélő Krisztus újra eljön, s számonkér. Akkor 
már kevés lesz elmondani, hogy emlékezzél meg rólam a te 
országodban. 

Ma még időben vagyunk. 
Karácsonyi készületünk ez előtt a Krisztus király előtti hódolat 

legyen szeretetünknek mindennapos bemutatása a többiek felé… a 
türelmünk, a jóságunk, az áldozatosságunk, és az Isten-hűségünk. Így 
támogatva egymást öregen vagy fiatalon, formálva, nevelve 
megtanítani Krisztus útján járni, egészen biztos, hogy nagyszerű igazi 
eredményt hoz. Összetartva a kicsi magyarságot itt is, a szeretetben 
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egyesülve, egy csodálatos szép világot lehetne alakítani. Így adva 
példát a többieknek is, akik itt élnek akár hitben, akár hit nélkül… 
odavezetni őket Krisztushoz, s megmutatni a nagy Királyt és hívni őket 
is a hűségre, az igazi, maradéktalan krisztusi életre. 

* 
Én hiszem, ha ez a vágy ott van a szívünkben, értékessé és 

nemessé válik életünk. 
Meghallhatjuk majd Krisztus szavát: „Jöjjetek, Atyám áldottai, és 

bírjátok a világ kezdetétől nektek készített országot”. 
 

* * * 
 

 
Balról: dr. Nádas Gyuláné Ibolya, jobbról dr. Nádas Gyula 

déli lunch-fogyasztás közben. (Pattantyusné Magdalena) 
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VII.  
AZ ÁRPÁD AKADÉMIA  

XXXVI. ÉVI KÖZGYŰLÉSE, 
ELŐADÁSOK 

 
Az Árpád Akadémia XXXVI. évi rendes közgyűlésére 2001. 

november 25-én, 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 
2001. május 16-án Lakewood városában (OH), a Warren Road 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 

Mag. vitéz Csoknyai Péter 2001. július 16-án, életének 70. évében, 
Felsőőr, Ausztriában megtért Teremtőjéhez. Évtizedeken át szeretett 
magyarjai között tevékenykedett. 

vitéz Hamvas József,  az  Árpád  Akadémia  rendes  tagja  2001. 
április 8-án, 90 éves korában váratlanul elhunyt. A MMÉV ügyvezető 
elnöke volt. Torontoban helyezték örök nyugalomra. 

Ft. dr. Jaszovszky Józsefet San Franciscoban, az ottani magyar 
hívek vezető lelkészeként, a Szent Anna szeretetházban 95 éves 
korában érte a halál.  Írásai sűrűn jelentek meg az emigrációs lapokban. 

Dr. Juba Ferenc, az Árpád Akadémia rendes tagja 2002. tavaszán 
meghalt. 
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Ludwig Piroska Elvirát  2001. szeptember 23-án, 92. évében az Úr 
magához szólította, aki Nt. dr. Ludwig Arthur Aurél özvegye volt. 

Dr. Vizsolyi Dániel,  az  Árpád  Akadémia  rendes  tagja,  2001.  
május15-én tért örök nyugalomra.  

Puha József,   minden   magyar   megmozduláson  részt  vett,  
fiatalon, 2001 május 12-én hunyt el.   

Emléküket kegyelettel őrizzük  s annak percnyi felállással hódolunk. 

* 
Mag. v. Csoknyai Péter, Felsőőr (Oberwart, Ausztria): 

A  TŰZ  KIALSZIK 
A szerző halála előtt néhány hónappal, 2001 tavaszán, írta 

Az idő, az évek elszálltak a fejünk fölött. A régi hetyke legények, 
férfiak, belefáradtak az évtizedes küzdelmekbe. Elhasználódtunk. 
Egyik régi barát – harcostárs – a másik után hagy itt bennünket: 
rátérnek arra a hosszú, széles útra, amelyről nincs visszatérés. Ezt 
mondja kedvenc népdalom is: Hosszú útról visszatérni nem lehet... 

A tűz lassan kialszik, a pislogó parázsból itt-ott még apró 
lángnyelvek csapnak fel. Valahol a távolban megalakítják a 
„Szeretetkör”-t és csendesen, mint a nyár lágy esti szellőjének 
susogása, felhangzik a „Szellő zúg távol”... Az ének elsuhan a táj, az 
idegen hegyek, erdők, tavak felett is, ahol valamikor énekeltük. 

A tettek ideje elmúlt számunkra. Egyesek szerint sokat tettünk, de 
hogy eleget-e, azt majd mások mondják  meg. Olykor, amikor Mimivel 
egyedül vagyunk, megkérdezi: „Mi volt az, ami nemcsak minket, de 
barátainkat is hajtotta különböző téren a munkára, míg ki nem dűltünk 
a sorból?” Mi volt az a belső erő – ma sem tudom megmondani, csupán 
egy érzés –, hogy nekünk mindannyiunknak a maga helyén, ezt a 
munkát egyszerűen tenni kellett? 

Most még egy feladat áll előttem – aki száz meg száz fiatalt 
segítettem hozzá az évtizedek alatt, hogy megmaradjanak magyarnak –, 
hogy 2 éves kis unokámat, Bellát, megtanítsam magyarul. Arra kérem 
az Úristent, mint egy élet befejezését, - ehhez adjon még nekem időt! 

Mi, ha nem is hordunk évtizedek óta egyenruhát, szívünkben 
katonák maradtunk, csak a fegyverünk változott. Géppisztoly helyett a 
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toll, a magyar népdal, népi tánc, és egy lelkület, a magyar cserkészek 
lelkülete, amit tovább adunk a következő nemzedéknek. 

Ha ezt a feladatot sikeresen befejeztem, nyugodtan várom a 
behívót a „Nagy Hadsereghez” és lépek rá a „Hadak Útjára”, hogy ott 
meneteljek édesapámmal, száz és százezer bajtársammal, onnan 
vigyázzak Rátok és hazánkra, Nagy-Magyarországra!   

* 
MEGEMLÉKEZÉS 

Elhunyt vitéz Hamvas József 
vitéz Hamvas József  2001. április  8-án  rövid  betegség  után, 90 

éves korában, váratlanul elhunyt. Sokak által kedvelt és népszerű 
közéleti személyiség volt. 1911. augusztus 5.-én született Pozsonyban, 
Magyarországon. A Magyar Királyi Hadseregben szolgált s egészen a 
mérnökkari alezredesi fokozatig vitte.  

Ontario Egészségügyi Minisztériuma elektromikroszkóp 
laboratóriumának vezetője volt.  A Clevelandi Árpád Akadémiának 
hosszú idő óta rendes tagja; a Kanadai Magyar Mérnök Egyesületnek 
alapító tagja s egy időben mint elnöke működött. A Rákóczy 
Alapítványnak és a Kanadai Magyar Rádió és Televízió Társaságnak 
úgyszintén egyik alapítója és elnöke. Több dicsérő kitüntetésben 
részesült, többek között a Magyar Érdemrend, amelyet 1944-ben és 
1992-ben is megkapott.  

Tevékenyen részt vett a torontói Magyar Színházban, mint énekes 
és színész; a Szent Erzsébet Magyar Egyháznak 40 éven keresztül 
orgonistája volt.  

Mindezek mellett írói munkásságot folytatott, több írása jelent meg 
az emigrációs lapokban. 

* 
Stirling György (Magyarország): 

VÉGSŐ BÚCSÚ 
JASZOVSZKY JÓZSEF ATYÁTÓL 

Elment egy igaz ember, aki  sok évtizedes papi pályáján mindvégig 
Mindszenty hercegprímás követője volt s akinek hosszú élete során két 
vezércsillag irányította minden lépését: katolikus hite és hazaszeretete, 
akárcsak példaképének, a mártír bíborosnak. 

Jaszovszky József Atya halálával ismét szegényebbek lettünk egy 
szíve utolsó dobbanásáig hivatásának élő lelkipásztorral, de egy olyan 
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avatott tollú íróval is, akinek emlékét írásainak sora őrzi. Ezek az írások 
egy gazdag élet tapasztalatait adják át számunkra és arra oktatnak, 
tanítanak, hogyan lehet keresztényi gondolkodással szebbé tenni 
embertársaink életét és közelebb kerülni Istenhez. 

Az elhunyt műveinek sorából kiemelkednek azok az írások, 
amelyeket Mindszenty emlékének szentelt – „Mindszenty főpásztor 
Kaliforniában” – és önéletrajzi munkái („A pap, az őrnagy és a 
novícia”. „A pap egyedül a száműzetésben”), valamint a Katolikus 
Magyarok Vasárnapja régi évfolyamaiban „Győzelme világnézet” 
címmel publikált cikksorozata. Az itt megjelent írásait később azonos 
címmel három kötetben gyűjtötte össze s azok a KMV kiadásában 
jelentek meg. 

Ft. dr. Jaszovszky József 1907-ben született Kecerpeklén (Sáros 
vm.) és korán elkötelezte magát Isten szolgálatára. A bécsi egyetemen 
szerzett teológiai doktorátust és 1931-ben szentelték pappá Esztergom-
ban. A két világháború között a Katolikus Népszövetség igazgatójaként 
dolgozott Budapesten. Magyarország szovjet megszállása után 1948. 
őszén a letartóztatás elől nyugatra kellett menekülnie.  

Kezdetben Ausztriában élt és 1952-ig az Innsbrucki Magyar 
Gimnázium igazgatója volt. Ekkor Párizson, Rómán és New Yorkon 
keresztül San Franciscoba vezetett az útja, ahol az ottani magyar hívek 
vezető lelkésze lett. A Menlo Park-i Szent István Katolikus Misszió 
vezetőjeként elvállalta a környéken élő magyar katolikus hívek lelki 
gondozását. – Ezzel egyidőben folytatta írói munkásságát és írásai sorra 
jelentek meg az emigrációs lapokban. 

A kilencvenes évek elején megromlott egészségi állapota miatt 
kénytelen volt felhagyni a lelkipásztori munkával és a San 
Franciscoban egyházi vezetés alatt működő Szent Anna szeretetházban 
talált meleg otthonra. Keresztényi türelemmel viselt betegségek után 95 
éves korában itt érte a halál.   

Megrendült szívvel, de Isten akaratába beletörődve búcsúzunk 
egyházának és hazájának hű fiától és könnyezve hajtunk fejet sírhantja 
előtt, hogy virág helyett ezeket a sorokat helyezzük koporsójára. 

Isten Veled drága József atya, nyugodjál békében!  
* 
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MEGEMLÉKEZÉS 
Elhunyt Ludwig Piroska Elvira 

Ludwig Piroska Elvirát az Úr magához szólította szeptember 23-
án, 92. életévében. (1909. június 15 – 2001. szeptember 23.) Nt. dr. 
Ludwig Arthur Aurél  özvegye volt (aki az Indiana Harbor 
Congregationben szolgált 1981-ben bekövetkezett haláláig), Tokodon, 
Komárom vármegyében, Magyarországon született. Még egész kis 
gyermek korában családja Handlova (Nyitra vármegye) községbe 
költözött, ahol csehszlovák állampolgár lett, a Magyarországtól történő 
elszakítást követően. Klasszikus egyetemi végzettségével francia 
nyelvet tanított. 

Piroska és Arthur 1939-ben Érsekújvárott (Nove Zamky) 
evangélikus templomban esküdött. Pozsonyban (Bratislava) telepedtek 
le,  ahol Arthur családja import-export üzlettel foglalkozott, és ő mint 
ügyvéd kapott állást. Mint magyar nemzetiségűek,  Magyarország 
elszakított szlovák területén, nagyon aktívan vettek részt a magyar élet 
és kultúra továbbvitelében és a magyar nyelvű iskola megteremtésében. 

Három idősebb gyermekük: Piroska, Aurel és Zora Valeria ott 
született, de a közelgő szovjet megszállás elől 1945–ben Ausztriába 
menekültek, ahol Károly Kálmán és Irén születtek. Bekapcsolódtak a 
magyar menekült és kulturális tevékenységekbe, de amint Ausztriának  
egy része szovjet fennhatóság alá került, kénytelenek voltak otthonukat 
elhagyni.  

1950-ben az Amerikai Egyesült Államokba mentek. Először egy 
farmon, Celina, Ohioban, röviddel utána Coldwaterbe költöztek, ahol 
Piroska helyben mezőgazdasági  munkát, férje pedig egy 
mezőgazdasági eszközöket készítő gyárban nyert alkalmazást Majd 
átköltöztek Daytonba, és ott  a Magyar Reformed Church-csel kerültek 
kapcsolatba és a helyi magyar közösségben is megtalálták helyüket. 
Több munkát vállalt, végül is, mint könyvtáros, a gyermek osztályon 
helyezkedett el.  Míg ő dolgozott, férje beiratkozott a „Union 
Theological Seminary”-ba. 

Nt. Ludwig 1958-ban meghívást kapott lelkipásztorként a „First 
Hungarian Evangelical” és a „reformed Church”-höz. Piroska együtt 
dolgozott férjével az egyházon belül. Részt vett Chicago Indianaban 
mint „branch manager” és Nt. Ludwig pedig mint „district manager” 
Piroska könyvtárosként kelet-Chicagoban dolgozott, egészen 
nyugdíjazásáig, 1975-ig. 
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Ezután Denver, Coloradoba ment, ahol Irén leánya élt és aktív 
tagja lett a „Sixth Avenue, United Church of Christ” gyülekezetnek. 

       Gyászolja 5 gyermeke, 7 unokája és 2 dédunokája. 

Kívánsága szerint hamvait férjéével vegyítve, édesanyjának sírja 
mellé Long Island, New York-ban helyezték örök nyugalomra.  A 
megemlékező gyász istentiszteletet Denverben, szeptember 26-án, és 
Indiana Harborban pedig október 6-án ajánlották fel érte. 

* * * 

 
Dr. Balogh Sándor (East Greenbush, NY), az Árpád Akadémia 

XXXVI. évi rendes közgyűlésén „Az otthoni politikai helyzet” című 
előadását mondja.  (Somogyi Lél) 

 
Árpád Akadémiai előadás: 

Dr. Balogh Sándor (East Greenbush, NY): 

A MAGYARORSZÁGI 
NEMZETPOLITIKAI HELYZET 2001-BEN 

Félórás előadás keretein belül nem lehet nagyon részletezni a 
helyzetet, így csak vázlatot adok, feltételezve, hogy a hallgatóság 
nagyjából ismeri az otthoni viszonyokat. 

Elöljáróban két dolgot kell megjegyeznem. Először is célom nem a 
jelen kormány megbuktatása, illetve tönkretétele a választások előtt. 
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Mivel sajnos, csak két pártnak van reális lehetősége a 
kormányalakításra, a FIDESZ mindenkép jobb, mint az alternatíva, az 
MSZP. Másodszor, ha lehet általánosítani, a jelen kormány elődeinél 
sikeresebb a rövidtávú eredmények terén, mint pl. az infláció 
növekedésének vagy a népességcsökkenés megállítása vagy legalábbis 
a lelassítása, míg a hosszútávú siker mértéke attól is függ, hogy a kis-
Magyarország határain belüli politikát vizsgáljuk, vagy az Antalli 15 
millió magyar sorsának javítását vesszük figyelembe. A tíz milliós 
választópolgár szempontjából a FIDESZ politika sokkal sikeresebb, 
mint az öt millió határon kívüli magyar szempontjából, akiket a retorika 
ellenére, nagyjából leírt az Orbán kormány (is).  

A KAPU utolsó (2001 október) számában Kelemen Miklós kilenc 
oldalas, kritikus cikke, "Az Orbán-kormány működése nemzetpolitikai 
szempontból" szerint "ha tudatunkból kitöröljük a távolabbi jövőt és a 
határon túli magyarok sorsát, az Orbán kormány jó, tisztességes, 
alapvetően hasznos munkát folytat. Egyre jobb hangulatot teremt az 
országban, kezd visszatérni az önbecsülésünk…" Sajnos, Kelemen 
cikke maga cáfolja vagy legalább is jelentősen gyengíti ezt az optimista 
megítélést. Azonban, ami egyenesen tisztességtelen a mi 
szempontunkból, hogy az ellenkező gyakorlat ellenére, retorikájában a 
kormány még mindig a 15 milliós magyar nemzetről beszél, amely 
magábafoglalja nemcsak a Kárpát-medence magyarságát, hanem a 
nyugatra menekülni kényszerült nemzettagokat is, mint azt majd  
meglátjuk!  

Kelemen azzal fejezi be cikkét, hogy "a hibákból tanulni kell, nem 
pedig tagadni őket." Az alábbiakban mi is, nem tagadva az esetleges 
eredményeket, segítőszándékú építő kritikát gyakorolunk az elmúlt 
négy év néhány elhanyagolt tennivalójáról, vagy sikertelen, esetleg 
éppen káros programjáról, ezzel is elősegíteni, hogy a jelen "polgári" 
kormánykoalíció tagjai megtisztulva és felvilágosulva, jobb 
eredménnyel szerepelhessenek a jövő évi választásokon. 

Amennyiben valaki úgy gondolná, hogy az alábbiakban hibaként 
felsorolt tények nem hibák, hanem erények és sikerek, azokkal szívesen 
szállok nyilvános vitába, akár személyesen, akár az Interneten. Az idő 
rövidsége miatt csak néhány pontot említek meg Kelemen kilenc 
oldalnyi kritikájából, és javaslom, akit érdekel a téma, olvassa el a 
cikket a KAPU internetes kiadásában. 

*  
Azonban mint politológus, nem elégedhetek meg a közismert 

tények puszta felsorolásával. Valami okának kell lennie,  hogy 1990 óta 
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három, egymással szöges ellentétben álló kormány különböző 
retorikája ellenére lényegében hasonló, legjobb esetben "nemzet-
semlegesnek" nevezhető politikát kövessen. Kell lennie egy közös 
tényezőnek a három kormány azonos politikája mögött. 

Legkézenfekvőbb magyarázat az ún. Rózsadombi Paktum, amelyet 
először 1992-ben közölt egy kanadai magyar lap, és azóta megjelent 
otthon is, többek közt az akkori kormánypárti Napi Magyarországban 
is. Az ismertetés szerint 1990. március 15-én, míg hazánk népe az első 
szabad emlékezést tartotta, egy budai villában titkos tárgyalás volt, 
amelyen állítólag a következők vettek részt: a távozó szovjet hadsereg 
tábornoka, a szovjet titkosrendőrség ezredese, az amerikai követség 
első titkára, a CIA egyik tisztje, az izraeli titkos szolgálat képviselője, a 
magyar római katolikus, a református, az izraelita egyház egy-egy 
megbízottja, és öt magyar politikai vezető. Ők írták alá részünkről az 
ország szabad újjáépítésének tervét korlátozó diktátumot, amelynek 
értelmében kimennek ugyan a szovjet megszállók, de azért súlyos árat 
kellett fizetnünk. Révffy László azóta nyilvánosságra hozta az aláírók 
neveit is, hogy minden kételkedést eloszlasson a feltételek 
hitelességével kapcsolatban. A találkozó állítólagos magyar résztvevői: 
Antall József, Horn Gyula, Pető Iván, Paskai László, Göncz Árpád, 
Zoltai Gusztáv, Boross Péter, és "Jóskabácsi". 

Bár tudtommal hivatalosan sem az állítólagos aláírók, sem 
hivatalos kormánykörök soha nem tagadták a Paktum létezését, sokan 
vannak, akik ezt nem fogadják el a titokzatos eredet miatt. Ezzel 
kapcsolatban a Paktum ténye mellett a legerősebb érv az, hogy ha a tíz 
évvel ezelőtt nyilvánosságra hozott 20 pont nem egy valós, a magyar 
kormányokra kötelező egyezmény, akkor a 20 pont, amiből legalább 18 
beteljesedett, bibliai méretű jövendölés. Ki gondolta volna józan ésszel, 
hogy az ún. "rendszerváltás" tizedik évében még mindig nem lesz 
felelősségrevonás, a volt kommunista politikai tisztek még mindig, 
többszörösen előléptetve, a hadsereg kötelékében szolgálnak, a 
kommunista igazságszolgálatok még mindig az ügyészi és bírói 
székekben ülnek, és a nemzeti emigrációt, amely közel egy 
félévszázadon át nagy áldozatvállalással küzdött nyugaton a nemzet 
érdekeiért, kisemmizett, a politikai és közéletből bolsevista eszközöket 
használva kizárt, nem kívánatos elem lesz? 

Ha ez nem egy titkos paktum vagy szerződés eredménye, akkor a 
magyar történelemben egyedülálló jövendöléssel állunk szemben. 
Rábízom a kedves hallgatóra/olvasóra, döntse el a maga részére. 

*  
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Kelemen bevezetőül egy általános megfigyelést tesz: "a FIDESZ 
egy pragmatikus párt, amely felhasználja a nemzeti oldal 
szókincskészletét … és kisajátította magának az egész jobboldalt," 
mégis "politikusainak tetteiben a nemzeti jelleg ritkán nyilvánul meg." 
Ha a FIDESZ valóban nemzeti és jobboldali párt, komolyabban kell 
vennie a nemzeti jelleget, és a nemzet érdekeit a párt és minden egyéb 
érdek fölé kell, helyeznie. 

Kelemen a honvédelem kérdésével kezdi. Jelenleg "73 laktanyát 
ítéltek bezárásra, amelyeket szépen eladogatnak." A csökkent kapacitás 
nem okoz problémát, mert a szolgálati időt lecsökkentik fél évre, és a 
szakmai tisztek jórészét kirúgják, hogy Dr. Bokor Imre hadtörténész 
professzor szerint hely maradjon a volt politikai tiszteknek. Azt persze 
említeni sem kell, hogy mi történik a laktanyák eladása révén befolyt 
összeggel. Itt hadd idézzük a Paktum 17. Pontját: "17./ A magyar 
hadsereget egyharmadára kell csökkenteni." 

Iparfejlesztés terén cégek kaphatnak állami támogatást. Külföldi 
mega-cégek, mint pl. a GE vagy SAMSUNG szintén pályázhat 2-300 
millió Ft segélyre, és elképzelhetően a magyar kiscégek, amelyeknek 
nincs akkora befolyásuk, nem kapnak majd semmit a magyar 
adófizetők pénzéből. Ez összhangban van a 18. Pont második felével: 
"18./ A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja 
politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont 
megerősítheti gazdasági befolyását a magyar életben." 

Magánosítás címén, ami érték még megmaradt a nemzet 
vagyonából, azt is elkótyavetélik. Pl. a megmaradt 27 állami 
gazdaságból 13-at eladnak, köztük a világhírű Bábolnai Ménest 
feloszlatják és a műemlék jellegű épületeket eladják. Ugyancsak 
eladják a Balatoni Halászati Rt-t, a Tokaji Kereskedőházat, a 
Mezőhegyesi Állami Ménesbirtokot, hogy csak párat említsünk. 
Kelemen nem tér ki rá, de a jelek szerint a MALEV, a legnagyobb 
állami vállalat, még állami kézben, szintén egy látszólag szándékosan 
előidézett csőd előtt áll, hogy olcsóbban megvehessék a bennfentesek. 
Így, az eddigi privatizációs gyakorlat alapján valószínű, hogy a nemzeti 
vagyon hátralévő és még értékes része vagy külföldi, vagy volt 
kommunista kezekbe kerül. Mit mond erről a Paktum? "9./ Az 
államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe". 

 Az ügyészségekkel és bíróságokkal kapcsolatban azt kell 
megjegyezni, hogy a volt kommunista bírák és ügyészek, ha koruk 
miatt nem mentek nyugdíjba, még mindig hivatalban vannak és 
osztogatják az igazságot a polgári rendszer alatt! A politikusok és 
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barátaik ellen szinte lehetetlen eljárást indítani, mert mihelyt egy vád 
beérkezik, azonnal titkosítanak minden adatot és még a feljelentő 
kerülhet bajba! Ez történt pl. egy újsággal, amelyik nyilvánosságra 
hozott egy listát, hogy kik kaptak rendkívüli kedvezményes hiteleket 
vagy kedvezményes kamatot a Postabanktól (pl. ha egy politikus kapott 
száz millió Ft kölcsönt 10% kamatra, és ugyanazt elhelyezte 25% 
kamatra, anélkül hogy egy fillért kivett vagy betett volna a 15% 
különbségből évi 15 millió forint haszna volt!) , vagy egy országgyűlési 
képviselővel, akinek a bizottsága hivatalból tartott meghallgatásokat 
egy olaj-maffia ügyben, és hogy ne lehessen az ügyet titkosítani, 
nyilvánosságra hozta, amit a bizottsága talált. Ezzel törvényt, illetve a 
vádolt személyek jogait sértette, és még a képviselő került bajba. Íme a 
Paktum, vagy ha úgy tetszik, a jövendölés: "6./ A volt kommunista 
párttagok minden büntetés alól való mentesítése. 7./ A volt kommunista 
titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédése az esetleges 
megtorlástól. 9./ Az államvagyon átmentése a volt kommunisták 
kezébe.  10./ Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták 
kezében."  

Amennyiben a volt kommunistákon kívül mások is részesülnek 
ebben az egyfajta "szabadrablás" jogában, azt nyilván a hazaárulással 
határos szolgálataik fizetségéül kapják. 

 Azonban a tisztogatás hiánya nemcsak a hadseregnél és az ún. 
"igazságszolgáltatási" szerveknél áll fenn, hanem még kirívóbban a 
sajtónál, ahol a "szabad sajtó" cégére alatt a volt kommunista riporterek 
és szerkesztők szabják meg, hogy a lakosság mit és milyen beállításban 
olvas. Ezenkívül a sajtó elosztó hálózat gyalázatosan leszabotálja a 
nemzeti sajtót. Pl. saját tapasztalatom szerint, nyári főszezonban a 
Balatonfüredi IBUSZ lapárusító kapott 4 Napi Magyarországot, az 
egyetlen kormányt támogató nemzeti szellemű napilapot, amely tavaly 
megszűnt, míg a Népszabadság napi quotája 25 volt! Így aki reggel 
kilenc után akart újságot venni válogathatott a Népszabadság, 
Népszava, és a többi hasonló baloldali sajtótermékben, egy magát 
demokratikusnak nevező rendszerben. Erről nem szól a Paktum, 
azonban logikusan folyik a Paktum tényéből, hogy amennyire lehet, 
meg kell akadályozni, hogy a nép tudomást szerezzen az igazságról, így 
a sajtót megbízható vagy lefizethető kezekben kell tartani! 

 A nemzeti érdek szempontjából a legsúlyosabb kifogás a FIDESZ 
kormány ellen a külügyi téren található. A kormány ún. 
"mosolypolitikája" a szomszédos, nemzettársainkat elnyomó államok 
és kormányok felé minden kritikát és követelést mellőz, és feltétel 
nélkül támogatja az elnyomó országok felvételét a NATO-ba annak 
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ellenére, hogy itt komoly nyomást gyakorolhatnának az elnyomókra, 
ugyanis mint teljes jogú NATO tagok, vétó joguk van új tagok 
felvételével kapcsolatban. Képzeljük el, mit csinálnának a szerbek, 
szlovákok vagy románok a mi helyünkben, amikor ők még az aránylag 
ártalmatlan Státusz törvény ellen is tűzzel-vassal harcolnak! A magyar 
kormány, és Martonyi külügyminiszter úr szinte nemzetárulást követ el, 
mikor ilyen óriási lehetőséget kihagy. Íme a Paktum:  

A Státusz törvénnyel kapcsolatban meg kell említeni, hogy bár elvi 
jelentősége óriási, gyakorlatban a fő következménye az, hogy leveszi a 
kisebbségi kérdés megoldásáért való felelősséget az elnyomó 
kormányokról. A Státusz törvény fontos első lépés a magyar kormány 
részéről, amit az emigráció nagy része, az MVSZ-el együtt lelkesen 
támogat, de csak úgy segít a megoldásban, ha egy csomag részeként 
tekintjük, amely csomag magábafoglalja a különböző autonómiák 
követelését, és a kisebbségi kérdés nemzetközileg garantált megoldását. 
Egyáltalán csak a megoldatlan kisebbségi kérdés miatt van szükség a 
Státus törvényre. De persze ezt a magyar kormány nem meri 
kimondani!  

A külügyi munkával kapcsolatban kell megemlíteni a Magyarok 
Világszövetsége elleni hajtóvadászatot! A FIDESZ nemcsak teljesen 
megvont minden anyagi támogatást, de az ügyészség, a Maffia és a 
korrupt politikusok elleni eljárások helyett az MVSZ-t hurcolja 
időnkint a bíróság elé. Eddig, hála Isten, sikertelenül, mert az MVSZ 
minden pert megnyert. Az MVSZ támogatásának megvonását Kelemen 
cikkében azért is kritizálja, mert ugyanakkor a "FIDESZ kormány több 
száz költségvetési csatornán keresztül támogatja a liberális 
intézményeket, alapítványokat, szervezeteket stb." 

Azonban addig is, amíg nem sikerül nekik az MVSZ-t bíróságilag 
megszüntetni, először létrehoztak, mint kormány szervet, egy Magyar 
Állandó Értekezletet (MÁÉRT), amelyben a környező országok 
magyarságát képviselő és képviselettel rendelkező politikai pártok 
vezetői vesznek részt, akiket pozíciójuk gyakran a nemzet számára 
elfogadhatatlan kompromisszumokra kötelez.  Nyugatról a kormánynak 
elkötelezett, de senki által nem választott fejbólogató jánosokat hívtak 
meg. Újabban pedig, a Magyar Nemzet szerint "a MÁÉRT III. ülésén a 
kormány döntése szerint a nyugati magyarságot nem a Magyarok 
Világszövetsége, hanem a Nyugati Magyar Tanács képviseli." (l. Kapu, 
2001/1, 28 oldal) Tudtommal eddig két tagot neveztek ki a Tanácsba: 
az anyanyelvi konferenciás Nagy Károly Professzort , aki rendszeresen 
hazajárt a Kádár rendszerben és Hámos Lászlót,  aki Orbán Viktornak 
személyes jóbarátja. Ez nem jelenti azt, hogy ez a két úr ne lenne jó 
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magyar! Csupán azt jelenti, hogy egy kormányhatározat nem teszi őket 
az amerikai magyarság igazi és jogos képviselőivé. Azt említeni sem 
kell, hogy mennyire a kommunista módszerre emlékeztet, amikor a 
kormány egyoldalúan, megkérdezésünk nélkül határozza el, hogy ki 
képviseljen bennünket, nyugati magyarokat! Néha úgy tűnik, mintha a 
FIDESZes ifjú politikusoknak, akik a kommunista 
"népidemokráciában" nőttek fel, fogalmuk sem lenne az igazi 
demokratikus politikáról, és a rosszemlékű "népi demokrácihoz" 
hasonlóan, a "demokrácia" szót csupán szlóganként használják  
A kormány látszólag azt sem tudja, hogy Nyugaton általánosan 
elfogadott gyakorlat a nem kormányzati szervek (NGO) létezése és 
működése, sőt, még a Kádár rendszer is megengedte működésüket. A 
Magyar Nemzet 2001 májusban közölt egy interjút Berecz Jánossal, 
Kádár külügyérével, aki kifejtette, hogy az országnak három színtű 
külpolitikája volt: hivatalos, amit a Párt képviselt moszkvai utasításra, a 
kormány politikája, ami rugalmasabb volt és diplomáciai eszközöket 
használt, és népi vagy polgári politika, amely kimondta a szomszédos 
országokkal kapcsolatban, amit ki kellett mondani. A kormány 
elhatárolhatta magát ettől, "de az már ki lett mondva!" a sajtó  és a 
nemzetközi szervek előtt. 

 A nemzetközi szervek mint az ENSz, Európa Tanács vagy az 
EBESz nemcsak megengedik NGO-k működését, de egyenesen 
előmozdítják azok munkáját, és bevonják őket a tanácskozásba. Az 
MVSZ egy világhálózatot képviselő NGO rendszer lehetne, amely a 
különböző országok kormányai felé képviselné a magyar ügyet, mint az 
illető országok állampolgárai. Képzeljük csak el, micsoda hatalom 
lehetne ez, ha a kormány legalább hallgatólagosan együttműködne egy 
ilyen hálózattal és energiája nem a kormány és az ügyészség elleni 
harcban őrlődne fel! 

Meg vagyok győződve, hogy a jó Istennek célja volt azzal, hogy a 
világ minden országába szétszórt bennünket. És most, hogy eljött az 
idő, hogy segíteni tudnánk nemzetünket, a kormány húzza ki alólunk a 
talajt: a hivatalos állami véleménynek kell még ma is érvényesülnie, 
főleg a nyugati tömb és szórványmagyarságot akarják kényszeríteni, 
hogy  fogadja el a "hivatalos" véleményeket. Azokra akik nem ezt 
teszik, legjobb esetben az elhallgatás, a mellőzés és a hivatalos 
kormányköri képviseletek által ki nem mondott, csak érzékeltetett 
súlytalan mellőzés, sok esetben pedig egyenesen kizárás, sőt, 
elhallgattatás vár! Azonban a nemzeti emigráció nem hajlandó elveit és 
áldozatos munkáját feladni egy kormánykitüntetésért vagy valami 
állásért. 
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 Míg a Kádár rendszer hagyott bennünket külügyi vonalon 
lobbizni pl. az USA kormányánál Románia MFN (legkedvezőbb 
kereskedelmi partner) státusz megadása ellen, sőt, néha még segített is, 
1990 óta egyre nagyobb akadályokat gördítenek a kormányok utunkba, 
hogy "kimondhassuk, amit ki kell mondani!" Így sajnos elértük azt, 
hogy a remélt együttműködés helyett ellentétes pályára kényszerült a 
nemzeti emigráció és a nemzetietlen otthoni rendszer! Természetesen 
ezt is "megjövendölte" a Paktum szerzője:  13./ Állandó hangoztatása 
annak, hogy a magyar határok véglegesek és azokon nem lehet 
változtatni. 14./ Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot 
jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal. 
(Megjegyzés: "Jobboldali" valójában a nemzeti emigrációt illeti).  15./ 
Románok, jugoszlávok és szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok 
láthatnak napvilágot”. 

Még két példát szeretnék felhozni, ahol változtatni kell a kormány 
politikáján: a ki-, illetve bevándorlás. A kormány egyrészt ellenzi, hogy 
az Európai Unio korlátozza a nyugatra áramló magyar munkaerőt, 
másrészt liberális bevándorlási politikánk, esetleges munkaerő hiány 
esetére hivatkozva, de még anélkül is, hihetetlenül (és értelmetlenül) 
liberális, úgy hogy minden náció bejöhet és olcsón elszipolyozzák a 
munkalehetőségeket, és ezzel az igényesebb és jobban felkészült 
magyar munkást nyugatra kényszerítik. Így az amúgy is csökkenő 
lélekszám mellet a magyarság aránya is egyre csökken az ezeréves 
hazában.  
       A másik példa az államgazdaságot nyomorító külföldi 
államadósság maradéktalan kifizetésének vállalása. Minden hasonló 
helyzetben levő állam, amely törődik népének jólétével, legalább 
megpróbálta az országát terhelő adósságokat tárgyalásos alapon 
csökkenteni (ami legtöbb esetben sikerült is), csak a magyar 
kormányok tagadták meg ezt következetesen. Erről a két utolsó pontról 
nem szól a Paktum, azonban mindenre a Paktum szerzői (vagy az 
esetleges jövendőmondók) sem gondolhattak, ők is csak emberek. 
Azonkívül lehet a Paktumban foglalt normát túlteljesíteni is és az 
ország népesedési és gazdasági fejlődését normán kívül megrontani!  

*  
Íme az állítólagos Paktum (vagy jövendölés!?) eredeti teljes 

szövege:  
1. A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása 

Magyarországról.  
2. A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és 

javakért.  
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3. Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése a 
Szovjetunió  és Magyarország között. 

4. Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása.  
5. A határok kölcsönös megnyitása Szovjetunió és Magyarország 

között.  
6. A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való 

mentesítése.  
7. A volt kommunisták titkosszolgálat, határőrség és rendőrség 

megvédése az esetleges megtorlástól. 
8. A volt kommunisták más pártokban való indítása a 

választásokon.  
9. Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe.  
10. Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták 

kezében.  
11. Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és 

szervezkedés megtorlása. 
12. A jobboldali, vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és 

szervezkedésének megakadályozása. 
13. Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok 

véglegesek és azokon nem lehet változtatni. 
14. Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali 

emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal. 
15. Románok, jugoszlávok és szlovákok felé csak barátságos 

nyilatkozatok láthatnak napvilágot. 
16. Az 1956-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 Egyesült 
Államok viszont megerősítheti gazdasági befolyását a magyar 
életben. 

19. Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi 
nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági 
jogainak gyakorlására.  
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20. Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a 
második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért. 

* 
Íme a sokat emlegetett állítólagos "Paktum", amely mindeddig 

megakadályozta hazánk politikai átalakulását, és a magyar milliók 
emberi életnívójának a megteremtését, amely népünk fejlődésének és 
jövőjének alapfeltétele.  

Ha a fenti megalázó feltételek a megfogalmazásukkor még 
köthették az aláírókat de ma, a Szovjetunió, Jugoszlávia és 
Csehszlovákia összeomlása és három állítólag szabad választás után 
semmi esetre sem. 

Akik 1990. március 15-én aláírták a fenti 20 pontot, még akkor 
sem mentesülhetnek a vádtól, ha kényszerhelyzetben tették ezt. 
Viszont, ha valaki 2001-ben a közép- és kelet-európai események után 
is érvényesnek tartja, akkor ez a magatartás hazaárulásnak minősül, 
amiért törvény előtt kellene felelniük, ha lenne Magyarországon 
független bíróság. De még ha ez a megegyezés a Paktum pontjai és a 
gyakorlat közt csak véletlen, és a 20 pont csak valami isteni sugallatra 
készült jövendölés, a hibás politikai vonal képviselői és végrehajtói 
akkor is felelősek a nemzetnek és a jövő nemzedékeknek. 

Ezt a felelősséget csökkenthetik, ha felébredve kábultságukból a 
nemzeti szólamok helyett igazi nemzeti politikát folytatnak, és ha 
szóban vagy írásban nem is, de gyakorlatban bebizonyítják, hogy nincs 
ma ilyen Paktum, és ha valamikor volt is, az tíz évvel a rendszerválás 
után nem kötheti egy szuverén nemzet szuverén kormányának a kezét. 

Nem várunk mea-kulpázásokat, beismeréseket és a manapság 
divatos bocsánatkéréseket, csak effektív irányváltoztatást és egy valódi 
nemzeti politika megvalósítását, ahol mind a 15 millió magyar 
nemzettársként lesz kezelve, és a nyugati magyarság segítő kezét, az 
MVSZ kereteiben vagy azon kívül, szavazási joggal vagy anélkül, 
őszintén elfogadják és a lehetőségekhez képest felhasználják. Ha mégis 
mentséget keresünk, írjuk a fiatalság tapasztalatlanságának számlájára, 
azt sem bánom! 

Azonban amennyiben az ún. "Polgári" pártok nem tűzik ezt az 
irányváltást zászlóikra, reméljük, akad majd egy új párt, amely 
végrehajtja a tíz éve elmaradt valós rendszerváltást. Azonban a békés 
átmenet kedvéért szeretnénk, ha a jelen pártok valósítanák meg a 
szükséges változtatásokat.  
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VIII.  
A MAGYAR KONGRESSZUS 

KERETÉBEN RENDEZETT ÜLÉSEK 
ÉS ELŐADÁSSOROZATOK 

 

1. 
A mérnökök találkozója 

 A XLI. Magyar Kongresszus, illetve az Árpád Akadémia XXXVI. 
Találkozójának keretében tartotta meg a Magyar Mérnökök és 
Építészek Világszövetsége (MMÉV) XXXI. találkozóját Clevelandben  
a Sheraton Cleveland City Center Hotel termeiben. A Találkozó sikeres 
megrendezéséért köszönetet mondunk dr. Nádas Gyulának és 
mindazoknak, akik hozzájárultak a sikerhez, akár mint rendezők, akár 
mint előadók. 

Külön köszönet jár az előadóknak, akik nagy szakmai 
felkészültséggel álltak a hallgatóság elé. Köszönjük értékes 
előadásaikat, az erre fordított nem kevés időt és fáradtságot. A felvett 
jegyzőkönyvet az alábbiakban kivonatosan közöljük: 

v. Falk Viktor okl. elektromérnök a Magyar Társaság és a 
clevelandi  kollégák nevében üdvözölte a megjelenteket. 

Ürmös Antal okl. gm. a MMÉV nyugati szervezetének alelnöke 
köszöntötte a Magyar Találkozón megjelent kartársakat és a MMÉV 
igazgatóit (Somogyi Lél, v. Falk Viktor, Fejér Pál urakat). 

Megemlékezett az ezévben elhunyt prof. Konkoly Tibor, dr. Geleji 
Frigyes, dr. Monori József, Molnár István, Balogh Zoltán kollégákról. 
Részletesen ismertette v. Hamvas József, a MMÉV volt ügyvezető 
elnökének munkásságát. 

Közölte a közgyűléssel, hogy részt vett Budapesten a MMÉV 
2001. október 5-én tartott tisztújító közgyűlésen, ahol megjelentek a 
kárpát-medencei szervezetek vezetői is. (Dr. Szalay György egyetemi 
docens, Füri Béla Pozsonyból, dr. Kökényesi Sándor egyetemi tanár, 
Horváth András Ungvárról, dr. Küllő Gábor egyetemi tanár 
Kolozsvárról), valamint a Magyarországi Egyesület vezetősége és 
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tagsága. Prof. dr. Pap László, a MMÉV leköszönő elnöke beszámolt a 
Világszövetség elmúlt 2 évének eseményeiről. Dr. Kászonyi Gábor a 
Magyarországi Egyesület 1999-2001. évi munkájáról adott beszámolót.  

Ürmös Antal, főtitkár és pénztáros a „60-as évektől napjainkig” 
címen összefoglalta a Világszövetség ténykedését. Utána bejelentette, 
hogy főtitkári és pénztárosi tisztjéről leköszön. Javasolta dr. Kászonyi 
Gábort,  a tisztség betöltésére. A közgyűlés javaslatát elfogadta. 
Végezetül ismertette a KMME munkáját, a torontói csoport havi 
Hírmondóját és a montréali csoport Hírlapját. 

A kárpát-medencei vezetők beszámolása következett, majd a jelölő 
bizottság benyújtotta a jelöltek listáját. A közgyűlés a jelöltek listáját 
elfogadta, amely szerint: 

MMÉV elnök: Dr. Kászonyi Károly 

Elnök: Balogh Balázs DLA, Ybl-díjas építészmérnök, 
egyetemi tanár, az Építész Kamara elnöke. 

Alelnökök:  Prof. dr. Pungor Ernő (Magyarország), 
 Dr. Szalay György (Kárpát-medence), 
 Ürmös Antal P. Eng. (kanadai nyugati szervezetek), 

Igazgatóság: Kászonyi Anikó ügyvezető elnök, 
 Dr. Veller Margit pénztáros,  
 Borosnyói Adorján, az ifjúsági tagozat vezetője, 
 Dr. Kászonyi Gábor az MMÉV-ME elnöke. 

Alelnök: Volterné Barocsi Ilona. 

* 
2. 

Az Ősmagyar Történelmi Kutató Osztály ülése 
Az Árpád Akadémia Ősmagyar Történelmi Kutató Osztályának 

ülése, Csókné Veress Etelka elnökletével, november 23-án, pénteken 
du. 3 órakor kezdődött és folytatódott szombaton és vasárnap is. 

 A megnyitó és üdvözlő szavak után az elnök „Miért 
elmaraszthatatlan a MTA általi magyar történelmünk újraírásának 
követelése”? címmel tartotta meg előadását. 

* 
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Gaál Csaba (Toronto), az „Amerikai Magyarság” főmunkatársa 

előadás közben. ( dr. Nádas Jánosné Gabriella) 

 

 
A Szabad Magyar Újságírók Szövetségének közgyűlésén résztvevő közönség 

 – írók költők újságírók stb. – egy része. 
(dr. Nádasné Gasbriella) 

 
 
 
 



158 

 

A Szabad Magyar Újságíró Szövetség  gyűlésén az új elnök, Gaál Csaba (Toronto), 
székfoglaló beszédét mondja. Mellette Soós József (Baltimore, MD), a Szövetség  

főtitkára, az Amerikai Magyar Újság főszerkesztője. (dr. Nádasné Gabriella) 

 

3. 
A Szabad Magyar Újságírók Szövetségének 

évi közgyűlése 
Gaál Csaba (Toronto, Kanada) elnök megnyitója és beszámolója 

után Soós József főtitkár köszöntötte a megjelenteket.  Ezt követően 
több értékes felszólalás és előadás hangzott el. 

* 

Soós József (Baltimore, MD): 

A SZABAD MAGYAR ÚJSÁGÍRÓ SZÖVETSÉG 
KÖZGYŰLÉSE 

Az Újságírók Szövetsége Soós József főtitkár vezetésével 2001. 
november 24-én tartotta meg évi közgyűlését. 

A főtitkár köszöntötte a megjelenteket, majd beszámolt a 
Szövetség elmúlt évi munkájáról és anyagi helyzetéről. Bejelentette, 
hogy a Szövetség az ezredforduló alkalmából irodalmi pályázatot 
hirdet, amelyen minden olyan prózában vagy versben írott mű 
szerepelhet, amelynek tárgya a magyar millennium. A pályázat célja, 
hogy felkeltse az új generációk érdeklődését a magyar történelmi múlt 
iránt és erősítse bennük a magyar öntudatot. A legjobb 2 mű 
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pénzjutalomban részesül. Az I. díj 200 dollár, a II. díj 100 dollár, a III. 
díj 50 dollár és oklevél minden díjhoz. 

Majd a főtitkár sajnálattal jelentette be, hogy fr. Kiss Barnabás 
ofm. nem tudja tovább vállalni a Szövetség vezetését, így új elnököt 
kell választani. Felkérte Gaál Csaba újságírót, az Amerikai Kanadai 
Magyarság szerkesztőjét, hogy ideiglenes megbízatással vállalja el a 
vezetést, amíg posta útján a választást le lehet bonyolítani. Gaál Csaba 
a felkérést elfogadta és azt a jelenlevők helyben hagyták. 

Az új elnök székfoglaló beszédének lényege a külföldi magyar 
újságírók szorosabb összefogásáról szólt: új programokkal, keményebb 
elszántsággal kell folytatni a munkát azoknak, akik képviselik a régi 
emigrációt. Mi megírhatjuk azt, amit otthon, Magyarországon -  
majdnem  10 évvel a rendszerváltás után - még mindig nem lehet, vagy 
nagyon körülményes megírni. 

A szép számmal összegyűlt újságírók között láttuk Brády Zoltánt, 
a „Kapu” című folyóirat főszerkesztőjét és Lovas Lajost¸ a „Napi 
Magyarország” című bátorhangú napilap főigazgatóját. 

Brády Zoltán az otthoni újságírás és kiadás nehézségeiről beszélt, 
míg Lovas Lajos lapigazgató a mindennapi újság-megjelenés 
problémáiról szólt. A vendégek előadásából a közönség képet kapott a 
hazai tájékoztatás visszásságairól és a még mindig erős baloldali média 
félrevezető akcióiról. 

* 
4. 

Az Akadémia orvosi szakosztálya szervezésében 
egészségügyi előadások 

November 24-én, szombaton 1 óra 30 perckor az Akadémia Orvosi 
Szakosztálya szervezésében az előadássorozatot: 

Dr. Kondray Ildikó (Cleveland, OH), műsorvezető nyitotta meg. 

* 
Dr. Kondray Ildikó (Cleveland, OH): 

MAGYAR ORVOSI TALÁLKOZÓ 
2001. november 24-én, szombaton az Árpád Akadémia Orvosi 

Szakosztálya szervezésében orvosi előadásokkal Magyar Orvosi 
Találkozót rendeztünk. 
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A műsorvezetést dr. Kondray Ildikó látta el, aki az Orvosok 
Találkozójának a rendezője is volt.  

Előadóink a következők voltak:  

Dr. Csatáry Krisztina (Alexandria): A vírusok szerepe a 
rákkutatásban – Introduction to viral oncotherapy. 

Dr. Bakos Ildikó (Cleveland, OH): Traumatic injuries to teeth. 

Dr. Luczek István (Cleveland, OH): Hormonal therapy of 
menopause with plant extracts. 

A Magyar Társaság ebben az évben (2002) ünnepli fennállásának 
50. évfordulóját. A Magyar Találkozók/Kongresszusok keretén belül 
mi, magyar orvosok is találkozóra hívjuk kedves Kollégáinkat. Azt 
szeretnénk kérni a magyar orvos kollégáktól, hogy minél számosabban 
jöjjenek el előadásainkra.  

Köszönettel vesszük, ha valaki bejelenti szándékát egy orvosi 
előadás megtartására. Erre vonatkozólag kérjük mielőbbi kedves 
válaszukat, hogy értékes műsort tudjunk már jó előre összeállítani. 
Jelentkezni lehet nálam: dr. Kondray Ildikó, drótpostám: 
GIKondray@aol.com, vagy telefonon: (216) 581-0470 napközben, 
(216) 464-1784 számon pedig esténként. 

* 
5.  

Szent László Társaság és Rend,  
valamint a Vitézi Rend együttes ülése 

A Szent László Társaság és Rend, valamint a Vitézi Rend együttes 
ülését november 24-én, szombaton du. 1:30 órakor kezdték. 

Elnök: vitéz Falk Viktor 
* 

vitéz Falk Viktor (Cleveland, Ohio): 

BEKÖSZÖNTŐ 
Szeretettel köszöntöm a megjelent Rendtársakat és Vendégeinket, 

üdvözlöm a megjelent rendi tisztségviselőket, Szent Királyi János 
örökös tb. törzsszéktartó Urat. Nt. Bernhardt Béla örökös tb. 
törzsszéktartó urat, vitéz Kun Szabó István I. Tart. Széktartó urat New 
Jerseyből, a megjelent szervezeti vezetőket és képviseleteket. 



161 

Tolmácsolom Goór György főkapitány úr üdvözleteit Ausztráliából, 
Imre László központi ügyvezető törzsszéktartó úr üdvözleteit 
Nürnbergből, vitéz Tamáska Endre tb. törzsszéktartó úr üdvözleteit 
Sarasotából és dr. André László széktartó úr üdvözleteit San Antonio 
Texasból. 

 
A Szent László Társaság és a Vitézi Rend együttes ülése közönségének egy része. 

Középen: vitéz Falk Viktor elnök. 

Néhány szóban szeretném tájékoztatni a Rendtársakat a Rend 
eseményeiről: A Főkapitány úr kinevezte dr. Szabó Géza protonotárius 
kanonok urat, a Budapesti Szent István Bazilika plébánosát a Szent 
László Rend katolikus lelki igazgatójának és Nt. Bernhardt Béla ev. 
főesperes urat  a Rend protestáns lelki felügyelőjének. 

Rendünk Clevelandben közreműködött a clevelandi Sunset temető 
magyar parcellájában nagyszabású ünnepség keretében egy 
emlékszobor felállításában a Vitézi Renddel és a Délvidéki Tanáccsal 
együtt. A szobor felállításának kezdeményezői és az ünnepség 
szervezői Dobolyi Árpád és Peller Miklós rendtársaink voltak. 
Ugyancsak hírt kaptunk, hogy Algona Iowában szintén avattak egy 
Kossuth szobrot, ahol a Rendet Jónás István rendtársunk képviselte. A 
nyár folyamán Rendünk I. és II. Tartománya szép Szent László napokat 
és lovagavatásokat tartott. Ezek alkalmából az USA Törzsszék területén 
6 új lovagot avattunk és egy lovagkeresztes előléptetés történt. 
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Ebben az évben ünnepelte a Clevelandi Magyar Cserkészet 
megalakulásának 50. jubileumát. Ebből az alkalomból két 
rendtársunkat, mint alapító parancsnokokat, Beodray Ferencet és dr. 
Chászár Edét  a CSBK jubileumi oklevéllel tüntette ki. Gratulálunk 
mindkettőjüknek.  

Továbbá bejelentem, hogy a nyári magyarországi látogatásom 
alkalmával vitéz Krasznay Béla helyettes főkapitány meghívására 
résztvettem Budapesten a Vitézi Rend törzskapitányi gyűlésén. 

Kérem a jelenlevőket, hogy rövid felállással emlékezzünk meg az 
évfolyamán elhunyt rendtársainkról: 

Balogh Zoltán Mihály (San Antonio, Texas) 
vitéz Hunkár Mihály (Chagrin Falls, Ohio) 
Hamvas József (Toronto, Kanada) 
Győri Miklós, Győri Margit rendtársunk férje (Cleveland, Ohio) 

Ezzel rendi beszámolómat befejezem.  

Még csak azt szeretném bejelenti, hogy azok a rendtársak, akik 
még ebben az évben nem adakoztak a Rend céljaira, a gyűlés után azt 
megtehetik. Minden adományt köszönettel veszünk. 

 

*   *   * 
 

Dr. Balogh Sándor (East Greenbush, NY): 

TUDOMÁNY, VALÓSÁG 
ÉS TÖBBDIMENZIÓS FIZIKAI GEOMETRIA 

 

BEVEZETÖ  
        Ha a matematika a tudományok nyelve, hova tegyük a geometriát? 
Matematika és geometria oly szoros viszonyban vannak, hogy ha az 
egyik annyira fontos, a másik sem lehet elhanyagolható a tudományok 
számára. Hobbes szerint ha a geometria nem tanulmányoz valamit, az 
nem létezik. Persze ezt meg is lehet fordítani: ha valami létezik, a 
geometriának kell tanulmányoznia! 

A matematika számokkal, formulákkal és egyenletekkel 
foglalkozik, a geometria pontokkal, vonalakkal,  felületekkel és 
testekkel dolgozik. Míg a matematika a legmagasabb absztrakciós 
szinten foglalkozik a valósággal, azaz csak a tárgyak mennyisége 
illetve mérete érdekli, a geometria valamivel alacsonyabb szinten a 
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tárgyak formáját vagy alakját, méretét és helyét, pozícióját határozza 
meg. Hans Reichenbach, a ma már klasszikusnak számító munkájában, 
“Philosophie der Raum-Zeit-Lehre” (1928) külön fejezetben 
hangsúlyozza a geometria szerepét a viszonyok ábrázolásában. 

VALÓSÁG ÉS GEOMETRIA 
Rudolf Carnap Reichenbach könyvének angol kiadásához írt 

előszavában kifejti, hogy Poincaré szerint "a megfigyelt tényektől 
függetlenül, a fizikusnak joga van a fizikai térnek bármilyen 
matematikailag megengedett geometriai szerkezetet tulajdonítani, 
feltéve, hogy a megfelelő korrekciókat elvégzi”... (Hans Reichenbach, 
THE PHILOSOPHY OF SPACE & TIME, Introduction by Rudolf 
Carnap, v oldal). Ebből Carnap levonja következtetésként az elméleti 
(matematikai) geometria és a fizikai geometria közti megkülönböztetést 
(uo., vi). Az elméleti geometria logikus, de csak absztract formákkal és 
fogalmakkal dolgozik és nem mond semmit a fizikai térről és az abban 
elhelyezkedő tárgyakról illetve mezőkről. Ugyanakkor a fizikai 
geometria le kell, hogy írja a valós fizikai teret, így lényegében a 
fizikához tartozik. Míg az elméleti geometriát Kant helyesen értelmezi, 
a fizikai geometria teljesen ellentétes Kant elméletével, amely szerint a 
geometria teljesen független a tapasztalattól (uo. v oldal). 

Bár ez a megkülönböztetés nem használatos a matematikában sem, 
ott is találunk hasonló különbséget. Van elméleti matematika, amelyet a 
számrendszer lényegéből, logikai úton vezetünk le, és gyakorlati, 
alkalmazott matematika. Míg pl. a logaritmus a számrendszerből 
levezethető, a kereskedelmi életben a kamatszámítás már alkalmazott 
matematika. A trigonometria ugyancsak alkalmazott matematika, ami 
bizonyos geometriai viszonyok számarányokban való kifejezésével 
foglalkozik. Ugyanakkor van a matematikának egy része, ami a fizikai 
jelenségeket és viszonyokat, arányokat fejezi ki formulák és egyenletek 
formájában mint pl. a híres E = mc2 egyenlet. Carnap használatát 
követve, ezt fizikai vagy méginkább quantum matematikának 
nevezhetnénk.  

A German Peter Plichta kidolgozta a természet matematikai 
alapjait, és az új, fizikai matematikát nevezi „Isten titkos formulájának” 
(Peter Plichta, GOD’S SECRET FORMULA, Deciphering the Riddle 
of the Universe and the Prime Number Code, Element Books, Boston, 
1999). Plichta szerint a természetben található állandók, a fény 
sebességétől (c) és a természetes logaritmustól a π értékéig mind 
megmagyarázható a prime számok rendszerével. Ehhez természetesen 
az szükséges, hogy elfogadjuk a tízes számrendszert nem mint 
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“kitalált” hanem akár véletlen szerencse folytán, akár természetfeletti 
segítséggel “felfedezett,” és a természet rendjén alapuló  rendszert, amit 
Plichta szorgalmasan bizonyít is.  

Plichta többször említi, hogy a természetet csak négytérdimenziós 
geometriai rendszerben lehet megmagyarázni (pl. 109-12 o)  és 
kidolgozza annak a matematikáját, azonban nem tér ki a tudományos 
geometria alkalmazására, mert nem tudja hova helyezni a negyedik 
térdimenziót. 

Bár Plichta rendszere még nem volt kritikusan megvizsgálva, maga 
a kezdeményezés nemcsak érdekes, hanem egyenesen forradalmi. Így 
még Plichta szerint is, aki meg van győződve, hogy helyes az ö 
hozzáállása, pár matematikus illetve tudós generációnak kell elmúlnia, 
mire elmélete illetve matematikája általános szakmai elismerést szerez. 
Így Plichta matematikáját csak mint érdekes javaslatot említem meg, 
amelynek szükségét már Carnap is felismerte. 

Az elméleti és fizikai matematika illetve geometria közti 
megkülönböztetés hiánya előzőleg vitákra adott okot, és ma is 
hátráltatja a tudomány fejlődését és a valóság megismerését, illetve 
megértését. Míg Euklidesz előtt a geometriát gyakorlati feladatok 
elvégzésére, mint pl. földmérés, használták, Euklidesz a rendszerét 
teljesen elméleti alapon dolgozta ki, és egész Gauss-ig ez a módszer 
dominált a tudományokban és matematikában. A 19. századig kialakult, 
nagyon is primitív tudományt az elméleti geometria teljes mértékben 
kielégítette. Azonban a modern huszadik századbeli tudomány számára 
az euklideszi geometria Prokrusztész ágyához hasonlít: egy más 
korban, más célra készült geometriára próbáljuk a természetet illetve a 
modern tudományt rákényszeríteni. 

A modern kor egyik legnagyobb matematikusa, Karl Gauss szerint 
a geometria a természet része; geometriát nem lehet "kitalálni," hanem 
csak felfedezni. Gauss, legalább is részben, Kant a-priorizmusát látszik 
cáfolni, Jules Henri Poincaré, mint fentebb láttuk, kikerüli ezt a kérdést 
és szerinte a geometria konvención, megegyezésen alapszik. A 
geometria állításai olyanok, mint egy meghatározás, definíciói sem nem 
igazak, sem nem tévesek, és használhatóságuk a feladatok 
megoldásának egyszerűségén és gazdaságosságán múlik, és nem azon, 
hogy igazak vagy nem. 

E szerint a mérce szerint a jelenleg használt geometria elégtelen, 
mivel sok fizikai jelenséget (anomáliát) egyáltalán nem tud 
megmagyarázni és sok problémát csak nyakatekert, egyáltalán nem 
elegáns és gazdaságos fogalmakkal, mint a görbült tér, tud megoldani. 
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Ez nem azt jelenti, hogy az euklideszi geometria téves, hanem csupán 
azt, hogy a geometria bizonyos téren továbbfejlesztésre szorul. A 
lényeg az, hogy különböző meghatározások és különböző feltevések, 
axiómák különböző geometriai fogalmakhoz és rendszerekhez 
vezetnek, amelyek különböző jelenségek megértését segítik elő. 

* 
Jelen dolgozat célja nem eldönteni a fenti vitát, hanem elfogadni, 

hogy a különböző vélemények mindegyikében van valami meggyőző, a 
meglevő geometria mellett egy új, fizikai geometria rendszert javasolni, 
amely remélhetőleg lehetővé teszi a jelenlegi tudományos anomáliák 
megoldását és a számításokban a végtelen eredmények kiküszöbölését.  

Mivel a geometria befolyásolja világképünket és a tudományok 
számára mintegy paradigmául szolgál, egy új, többdimenziós 
geometriai megoldás egyben új paradigmát is jelent. Így az új, 
"természethez szabott" tudományos geometria egyben paradigmaváltást 
is idézhet elő, ami teljesen megváltoztathatja a mai tudományos 
világképünket. 

Euclidesz vagy 2300 évvel ezelőtt fektette le a róla elnevezett 
euklideszi geometria alapjait, amely magábafoglalt huszonhárom 
definíciót, számos "postulátumot", azaz feltételt és axiómát, 
nyilvánvalóan igaz állítást, amelyek ezeken a feltevéseken alapulnak. 
Euklidesz geometriáját sokan bővítették, voltak, akik az egyes 
feltevéseket és axiómákat újra fogalmazták, de lényegében több, mint 
kétezer éven át Euclidesz geometriája minden vitán felül állt. 

A legfontosabb fejlemények a geometria történetében a koordináta 
rendszer kidolgozása, trigonometria, transformációk geometriája, 
ábrázoló és kivetítő (projective) geometriák kidolgozása, hogy néhány 
fontosabbat említsek. A huszadik században a jelentősebb fejlemények 
a fraktal geometria és a topologia kidolgozása volt.   

Quantumfizikusok ezen kívül használták a hyperspace, 
hipersurface  és a hypersphere azaz a hiper-tér, hiper-felület és a hiper-
gömb fogalmakat anélkül azonban, hogy ezeknek a fogalmaknak 
dimenzionális hovatartozását kidolgozták volna. 

Csak a 19. században jutott először Bolyainak és Lobachevskynek 
eszébe, hogy Euklidesz 5. feltevését a párhuzamosokról tagadja, és 
annak az ellenkezőjére építsen egy ún. "nem-euklideszi" geometriát. 
Azonban az új, nem-euklideszi geometriák még mindig elméleti és nem 
fizikai geometriák. 
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FIZIKAI, ILLETVE TUDOMÁNYOS GEOMETRIA 
A  19-20. században az éter fogalmának elvetése után a 

tudományok rohamos fejlődése új kihívást adott a geometriának. Míg a 
19. századig az euklideszi geometria kielégítette Newton 
mozgástörvényein alapuló materialista tudományok igényeit, a 20. 
század elején Einstein egy új, fizikai geometria kiépítése helyett a nem 
euklideszi, de még mindig elméleti, “görbült tér” geometriához fordult 
segítségért. Azonban a következő évtizedek újabb problémákat vetettek 
fel, amelyekre sem az euklideszi, elméleti geometria, sem a görbült tér 
geometriája nem tudott megoldást adni. Ilyen problémák például a 
távolbahatás és a szuperlumináris (fénynél gyorsabb) sebesség, 
Feynman "határ-kérdése" a quantum és klasszikus fizika közt, 
Heisenberg határozatlansági problémája, a quantum számításokba 
becsúszó végtelenek problémája stb.,  hogy csak a fontosabbakat 
említsem. Azonkívül az elektromágneses  és gravitációs mezők és azok 
sűrűségének (density) ábrázolása sem oldható meg egykönnyen az 
elméleti geometriában.  

Sunny Auyang, egy kutató fizikus az USA-beli MIT egyetemen, 
miután kifejti, hogy a quantumfizikában feltűnő végteleneknek ún. 
renormalizállással való eltüntetése sikeres ugyan, megjegyzi, hogy ez 
„egyben mutatja, hogy jelenlegi fogalmaink, amelyekkel analizáljuk a 
világot, korlátoltak… egy valóban alapvető elmélet kell….  A quantum 
mező elmélet nem oldja meg a problémát…. Feltűnő hézagok vannak 
tudásunkban… (Sunny Y Auyang, HOW IS QUANTUM THEORY 
POSSIBLE, NY, Oxford University Press, 1995, 192-3 o.) 

Ha geometria segítségével próbáljuk a hézagot kipótolni, vissza 
kell menni Hobbes fenn idézett állításának a fordítottjához: " ha valami 
létezik,  a geometriának is tanulmányoznia kell!" 

* 
Átnézve a geometria történetét, hogy miként lehetne a geometriát 

új ággal, fizikai geometriával bővíteni, önkénytelenül is megakad az 
ember szeme a Kaluza-Klein elméleten, amely négy térdimenzióra és 
az időre, mint ötödik dimenzióra alapul. A szükséges számítások 
elvégzése után az elképzelés annyira tetszett Einsteinnek, hogy állítólag 
élete végéig időnkint visszatért és foglalkozott az elmélettel, csupán 
nem tudta elképzelni, hogy hova tegye a negyedik térdimenziót. 
Azonkívül Klein megoldása szerint a magasabb dimenziók pontokká 
zsugorodtak, így a geometria nem tudott velük érdemben foglalkozni, 
és Einsteinnek sem sikerült a talányt megfejteni.  
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Bár Euklidesz foglalkozik a különböző dimenziókba tartozó 
idomokkal, a dimenziót, mint olyant, egyáltalán nem is említi. Egmont 
Colerus szerint (lásd A ponttól a négy dimenzióig, 276 o.) a dimenziók 
kérdése a 19. század első felében jött elő, amikor a német Grossman 
(1809-77) vetette fel, teljesen sikertelenül, a többdimenziós geometria 
kérdését. Később Bernhard Riemann (1826-66) és a svájci Schläfli 
(1814-1895) foglalkoztak vele. Riemann szerint "lehetséges, hogy a 
háromdimenziós tér egy hipergömb (hypersphere) alakú négydimenziós 
térbe görbül." (Rudy Rucker, INFINITY AND THE MIND, the Science 
and the Philosophy of the Infinite, Princeton University Press, 1995, p. 
17). Riemann nagyon jó nyomon járt, azonban nem tudta bizonyítani a 
megsejtését. Mint majd látjuk, a hipergömb lényegében a negyedik 
dimenzióban foglal helyet. Érdekes még megjegyezni, hogy Riemann 
nem elméleti hanem gyakorlati alapon, a fizikai valóság kutatása, 
illetve értelmezése során jutott erre a feltevésre. 

A legsikeresebb, illetve legnépszerűbb munka a többdimenziós 
témáról 1884-ben jelent meg: egy tudományos fantazmagória jellegű 
írás Edwin Abbottól, amely egy kétdimenziós lapos világban élő 
személy kalandjait írja le, amikor háromdimenziós világba kerül. 
Abbott főhőse, A-Square  sorsa bizonyos mértékig profetikus volt: a 
kétdimenziós világ dogmatikus vezetői halálra ítélték A-Square-t, 
mivel olyan eretnekséget mert hirdetni, hogy van egy harmadik 
dimenzió. 

Persze mások is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, Charles Hintontól 
az orosz Ouspenszkyig, és persze Minkovszky és Einstein. Hinton és 
követői ott tévedtek el, hogy a "kiterjedés" szót túl szigorúan, csupán 
geometriai fogalomként értelmezték, és a kocka egyes oldalait 
próbálták kiterjeszteni, egy bonyolult háromdimenziós kereszt 
formájában, és ezek a kiterjedések képezték volna az alapkocka 
magasabb dimenzióit. Ez a szerkesztmény a "tesserac," vagy "tesseract" 
(lásd Charles Howard Hinton, THE FORUTH DIMENSION, Arno 
Press, újranyomva 1976-ban). Azonban a mi szempontunkból Hinton 
munkája teljesen használhatatlan, kivéve egy fogalmat, amire később 
visszatérünk. 

1909-ben az Egyesült Államokban még egy pályázatot is 
meghirdettek a többdimenziós geometriai rendszer kidolgozására. Egy 
ismeretlen adakozó akkori dollárban $500-at ajánlott fel díjazásra. A 
pályázaton majdnem minden civilizált országból akadt résztvevő, és az 
érdekesebb dolgozatokat kiadták, Henry P. Manning szerkesztésében 
(THE FOURTH DIMENSION SIMPLY EXPLAINED, 1910, re-print 
1960, Dover Publications). 
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Így nem meglepő, hogy Kaluza felvetette az akkoriban nagyon is 
népszerű negyedik térdimenzió kérdését, hogy bizonyos fizikai 
jelenségeket megmagyarázzon. Bár a huszadik században is 
folytatódtak ilyen irányú kezdeményezések, legtöbbjük rossz irányba 
indult. és sokan rövid próbálkozás után arra a meggyőződésre jutottak, 
hogy a negyedik térdimenzió fizikailag lehetetlen. Eddig még senki 
nem ment vissza a gyökerekhez, hogy szisztematikusan kidolgozza a 
negyedik térdimenzió geometriáját. Az sem segített, hogy az utóbbi 
időben különböző keleti misztikus mozgalmak is a magasabb 
dimenziókkal magyaráztak egyes, főleg spirituális jelenségeket.  

Bár sokan nagyon közel álltak a megoldáshoz, a matematikusok 
közt egyedül a német Colerus talált megoldást a negyvenes években „A 
ponttól a négydimenzióig” című népszerű geometriai munkájában, mint 
majd  látjuk. Sajnos, Colerus nem vette észre a gyakorlati jelentőségét a 
negyedik térdimenziónak, és könyvében csak röviden vázolta az elvet, 
amely odavezet, és megoldása teljesen feledésbe ment, így a tucatnyi 
forrásmunka közül, amelyeket a dimenziókkal kapcsolatban 
tanulmányoztam, egy sem említi. 

Hogy a negyedik térdimenzió kérdése ma is időszerű, Plichta 
munkája mellett egy cikk mutatja, amely a Scientific American  2000 
augusztusi számában (62-69 oldal) jelent meg három fiatal tudóstól, „A 
világegyetem láthatatlan dimenziói” címmel. A cím alatt ez az 
összegezés áll: "A látható világegyetem egy hártyán terülhet el, amely 
egy magasabb dimenziójú térben lebeg. Az extra dimenziók 
segítenének egyesíteni a természet erőit és magukba foglalhatnak 
párhuzamos világegyetemeket." Az utóbbi megjegyzés kivételével (a 
párhuzamos világegyetemekről) ez nagyon valószínűnek látszik. A 
"hártya" lényegében egy háromdimenziós hiperfelület, mint alább majd 
látjuk. A hasonlóság Rieman elképzelésével nyilvánvaló. Bár a 
szerzőknek sem sikerült a negyedik térdimenzió problémáját 
megoldani, egyrészt jó úton járnak, másrészt a kérdés újonnani 
felvetésével igazolják, hogy igen is szükség van a negyedik 
térdimenzió felfedezésére. Mint láthatjuk alább, a javasolt fizikai 
geometria a cikkéhez hasonló konklúzióhoz vezet. 

A negyedik térdimenzió kutatásánál, illetve a negyedik 
térdimenzió geometriájának kidolgozásánál, a könnyebb megérthetőség 
kedvéért, kövessük Euklidesz módszerét.  

MEGHATÁROZÁSOK, AXIOMÁK 
        Először meg kell határozni, illetve Gauss elvét követve, fel kell 
fedezni a természetben a tudományos geometriai dimenzió fogalmát 
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úgy, hogy az a valóság megértését előmozdítsa. Ezért javasolunk olyan 
axiómákat,  amelyek a valós világban tapasztalt problémák megoldását 
célozzák. 

A dimenzió a valóságnak, illetve azon belül a térnek a 
tulajdonsága.  A geometriai dimenzió fogalma a geometrián belül a 
valóságnak, illetve a világegyetemnek azzal a tulajdonságával 
foglalkozik, amely kifejezi nemcsak az absztrakt  térnek (amely a 
valóság érzékelhető részéhez kapcsolódik), hanem az abban helyet 
foglaló tárgyaknak a kiterjedését, illetve a megadott szabadságfokát, a 
vektor rendszerek lehetőségét, a tárgyak belső természetét, és végül 
más létezőkhöz való viszonyát.  

A szabadságfok alatt egy tárgynak más tárgyakhoz viszonyuló 
cselekvőképességét  értjük. Pl. két anyagi tárgy nem hatolhat bele 
egymásba, míg az energia behatolhat az anyagi tárgyba, tehát az 
energiának nagyobb szabadságfoka van, mint az anyagnak. Míg az 
anyag egy vektorral leírható irányban halad, az EM energia a 
központból (geometriai pontból) a gömb felületének megfelelően 
minden irányban, azaz csak egy végtelen vektor rendszerrel ábrázolható 
irányokban halad. Azonkívül vannak skaláris jellegű energia-
folyamatok, mint például az életjelenségek, amelyek vektorokkal nem 
is ábrázolhatók. A kémiai folyamat még magasabb szabadságfokot 
követel. A szabadságfok kapcsolódik az illető dimenzióban lehetséges 
vektorrendszerhez. Míg a mechanikai vektorrendszer Newton 
törvényein alapszik, a vegytan új vektor rendszert kíván, tehát a kémiai 
folyamatok más dimenzióban folynak le.  

A magasabb dimenziós formának abban is nagyobb a 
szabadságfoka, hogy míg a magasabb dimenzióból be lehet avatkozni 
az alacsonyabb dimenziós folyamatokba, ez nem visszafordítható 
viszony, azaz az alacsonyabb dimenziójú lény nem avatkozhatik bele a 
magasabb dimenziós folyamatokba. 

Például a háromdimenziós rendszerben egy vízmolekula csak 
Newton törvényei alapján mozoghat, és mozgását egyszerű vektorokkal 
lehet ábrázolni. Vegytanilag a víz, bizonyos körülmények közt 
alkotóelemeire bontható, illetve az oxigén és hidrogén atomok, 
bizonyos meghatározott arányban, víz molekulává válhatnak, amit 
szintén lehet vektorokkal jelképezni, azonban ez már nem Newton 
törvényei alapján történik. A folyamatban mindkét irányban 
energiaváltozás is történik, ha ezt, valamint az elkerülhetetlen 
energiaveszteséget (entropia) is vektorral akarjuk ábrázolni, okvetlen 
magasabbdimenziós geometriára van szükség. 
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* 
A fenti bevezetés után alapvető feltevésnek, postulátumnak, 

vegyük azt, hogy  
1. Ha egy jelenség nagyobb kiterjedést illetve szabadságfokot tanúsít 

vagy új vektor rendszert képvisel, amely nem helyezhető el egy 
bizonyos (alap) dimenzióban, a jelenség megmagyarázása 
magasabb dimenziót igényel. Itt érdekes megjegyezni, hogy ennek 
a postulátumnak a tagadása azt a metafizikailag megalapozatlan és 
bizonyíthatatlan álláspontot jelentené, hogy ami az érzékeinkkel 
elérhető harmadik dimenzión kívül vagy felül van, az nem létezik, 
vagy legalábbis azt a tudomány számára nem akarjuk elérhetővé 
tenni, Hobbes elvét tagadva. 

2. A valóságban a kiterjedés, illetve a lehetséges szabadságfok 
zérónál kezdődik (lásd a pont) és felfelé nincs a priori határa. Ez 
azt jelenti, hogy míg az euklideszi háromdimenziós geometria a 
priori zárt, az új, többdimenziós fizikai geometria felfelé nyitott, 
minden a priori korlát nélküli, és csak a természetben talált határok 
korlátozhatják. 

Ebből következnek a következő axiómák: fizikai geometriában 
1. a dimenziók egymásra épülnek; 
2.  az egyes szomszédos (alsó-felső) dimenziók egymáshoz való 

viszonya hasonló; 
3. a szükséges koordináták száma nem szükségszerűen azonos a    

dimenziók számával; 
4. az alacsonyabb dimenzió mindig alacsonyabb szabadságfokkal 

rendelkezik; 
5. az alacsonyabb dimenziót mindig magasabb dimenzió veszi körül, 

míg a legmagasabb dimenzióhoz nem érünk; 
6. az alacsonyabb dimenziós testet magasabb dimenziós mező veheti 

körül; 
7. ugyanakkor, Colerus szerint, minden magasabb dimenziós lényt 

alacsonyabb dimenzió zár be (pl. a kockát sík lapok, a lapokat 
vonalak, a vonalakat pontok). Colerus ezt a magasabb dimenziókra 
is alkalmazza, így szerinte a négydimenziós tárgyat három-
dimenziós test veszi körül; 

8. a magasabb dimenzió nem zárja ki az alacsonyabb dimenziót, azt 
magábafoglalja, és a magasabb dimenzió alacsonyabbakra 
redukálható; 
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9. az alacsonyabb dimenzió a magasabbnak csak egy oldalát, 
vetületét foglalja magába - így a redukció nem visszafordítható: pl. 
egy narancsról lehet fényképet csinálni, de a fényképet nem lehet 
visszavarázsolni naranccsá!); 

10. az alacsonyabb dimenziós vetület bizonyos szempontból képviseli 
a magasabb dimenziós tárgyat: pl. ha egy rúd szalámit 
kettévágunk, a kétdimenziós felület a szalámi belső összetételét 
mutatja; 

11. a magasabb dimenzió az alacsonyabbhoz képest mindig folytonos; 
12. magasabb dimenziós térből lehet végtelen alacsonyabb dimenziós 

teret létrehozni (pl. a vonalból lehet végtelen pontot leszelni), de a 
végtelen pont csak fraktalisan ad magasabb dimenziót (végtelen 
pont sorozata csak maximum 0.999… dimenziót adhat, nem 1.0-
et); 

13. tehát, amikor számításainkban végtelen mutatkozik az 
eredményben, az magasabb dimenzió jelenlétére utalhat;   

14. a magasabb dimenzióból bele lehet látni érzékszerveinkkel vagy 
műszerekkel az alacsonyabb dimenzióba (ahogy pl. a hegytetőről 
át lehet tekinteni az alatta elterülő tájat, vagy a röntgensugár 
átvilágítja a testet) de az alacsonyabból nem lehet belelátni a 
magasabba; 

15. a magasabb dimenzióból be lehet avatkozni az alacsonyabb 
dimenziós folyamatokba (ahogy pl. egy helikopter ki tud emelni az 
útról egy balesetet okozó autót és máshol letenni); 

16. a magasabb dimenziós létező át tud hatolni alacsonyabb dimenziós 
létezőn (ahogy pl. a röntgensugár vagy rádióhullám át tud hatolni 
az anyagi testen); 

17. a magasabb dimenziós tér nem absztrakt, void tér, hanem azt 
mezők töltik ki; 

18. a magasabb dimenziós teret kitöltő mező lehet vektoriális vagy 
skaláris; 

19. a magasabb dimenzióból való beavatkozás megszakíthatja az 
alacsonyabb dimenzióban való tér és időbeli folyamatosságot (így 
pl. a kiemelt autómobil időben és térben eltűnhet az alacsonyabb 
dimenziós világból, és az alacsonyabb dimenzióban egyik pontról 
a másikra látszik ugrani, tér és időbeni folyamatosság, azaz a két 
pont közti út megtétele nélkül); 
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20. ezért többdimenziós rendszerekben két pont között a legrövidebb 
út egy magasabb dimenzión keresztül található; 

21. az idő nem része a térnek, se nem egy újabb fizikai kiterjedés, 
azonkívül nem jelent új szabadságfokot, így nem tartozik a 
geometriai dimenziók közé; legfeljebb, mint a  valós világban 
létező “pseudo dimenzió” szerepelhet számításainkban. 

A PONTTÓL A NÉGYDIMENZIÓIG 
Lényegében kétféleképpen juthatunk el egy dimenzióból egy 

másik dimenzióba, és következéskép kétfajta dimenziót kaphatunk.  
Az egyszerűbb módszer alulról felfelé épül, mint már említettük, 

ha új vektorrendszerre van szükség, vagy ha egy bizonyos dimenzión 
kívüli ponttal vagy jelenséggel fedezünk fel kapcsolatot. Így például 
földünk felülete általában három dimenziósnak tekinthető. A 
háromdimenziós Föld felszíne felett  kezemben tartok egy követ. A 
Földnek semmi érzékelhető anyagi, materiális kapcsolata nincs a kővel. 
Mégis, ha a követ elengedem, azt a Föld magához vonzza. Tehát a 
három dimenziós Földnek a hatása, azaz a gravitáció, vagy valami 
misztikus "távolbahatás," vagy van egy magasabb dimenziós kapcsolat 
a Föld és a kő között. Ha elfogadjuk az utóbbit, akkor a gravitáció 
magasabb dimenziós jelenség. 

A valamivel komplikáltabb módszert Colerus ajánlotta könyvében: 
minden magasabb dimenziót alacsonyabb dimenzió zár be, tehát a 
négydimenziós teret háromdimenziós test zárja be. Ezt a módszert 
rendszerint lefelé megfelelőbb alkalmazni, mikor egy magasabb 
dimenziót alacsonyabb dimenzióval korlátozunk. 

Így az első módszerrel nyílt, szabad, néha még a végtelenbe is 
nyúlósabb dimenziós mezőt, míg Colerus módszerével zárt, határolt 
négydimenziós mezőt, "zárt edényt" kapunk.  

A kétféle mező a fizikai valóság kettősségének felel meg. A 
háromdimenziós, érzékelhető “burokkal” határolt zárt mező az anyagi 
mező, amelyben fermion részecskék, mint a quarkok és a leptonok és 
az azokkal kapcsolatos gyenge illetve erős, boson jellegű energiamezők 
találhatók, míg a nyílt mező a bosonokból álló, energia jellegű, 
interactív (”távhatást" lehetővé tevő) mező, amely az elektromágneses 
és gravitációs erőtereket tartalmazza. A nyílt mező vektoriális, alávetve 
az "inverse square," "fordított négyzet" törvénynek, érthető okok miatt, 
míg a zárt mező lehet scaláris is, ahol nincsenek vektorok.  

Így, ha a Földet egy zárt edénynek tekintjük, egy egyszerű példával 
lehet megvilágítani a negyedik térdimenzió helyét a térben. Elméletben 
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a háromdimenziós rendszerben hat irányú a szabadságfok: előre-hátra, 
jobbra-balra, és fel-le. A Föld felszínén állva azonban csak öt irányú a 
szabadságfok. Lefelé, a föld belsejébe, anyagi jellegű tárgyak nem 
hatolhatnak be. Azonban a negyedik dimenziós energiahullámok 
áthatolhatnak a Föld tömegén. Ugyanakkor a nyílt energia sugárzás, 
mint az EM sugárzás vagy a tömegvonzás (gravitáció) sem ábrázolható 
a hagyományos geometriai rendszerekben már csak azért sem, mert 
azok is nemcsak hogy áthatolnak anyagi testeken, hanem a különböző 
energiahatások hullámként kombinálódhatnak. Tehát az elméleti 
geometria nem alkalmazható egy az egyben a  fizikai (azaz az anyagi) 
világra. 

Itt meg kell jegyezni, hogy a modern tudományban az alapvető 
kettősség nem a hagyományos anyag/energia vagy anyag/szellem 
kettőssége, hanem a többfajta mező és az energia kettőssége, ugyanis 
elég általános a meggyőződés legalábbis az elméleti fizikusok közt, 
hogy az anyag, mint olyan, elavult fogalom. Sajnos, ennek ellenére, a 
kísérleti fizikusok inkább háromdimenziós részecskékkel, mint a 
magasabb dimenziós mezőkkel foglalkoznak.  

A háromdimenziós világkép szerint az anyagi világ üreges: ha csak 
az anyagi részecskéket (fermion) nézzük, aránylag óriási üres tér (void) 
van akár a  parányi részecskék akár a nagyobb tárgyak, még az 
égitestek közt is, mert a mezők csak a negyedik dimenzióban léteznek. 
A négy (vagy több) dimenziós világkép szerint a tér mezőkkel van tele. 
Nincs egy mákszemnyi "üres" hely a négydimenziós térben. 
Természetesen a három és négydimenziós tér nem egymáson kívül 
létezik, hanem ugyanazt a helyet foglalja el, koexisztál egymással. A 
két fajta tér csupán perspectíva kérdése. Szabatosabban, a 
háromdimenziós tér a négydimenziósnak a redukált vetülete. 
Redukálásnál valami lényeges tulajdonságot elhagyunk. Így egy tárgy 
redukált, háromdimenziós vetületében a négydimenziós mezőt, mint pl. 
a gravitációs erőteret, figyelmen kívül hagyjuk. Azonban a valóságban 
a gravitációs erőtér igen is létezik, így a fent említett kő viselkedésének 
megmagyarázásához nincs szükség a távolbahatás feltételezésére, 
görbült térre, stb.  

Feynman írta egy barátjának még 1954-ben, hogy "a világ nem 
lehet félig klasszikus, félig quantum!" Ez a lényege a "hírhedt 
határkérdésnek," hogy ti. hol van a klasszikus (newtoni) fizika és a 
modern quantum fizika határa (lásd: David Wick, THE INFAMOUS 
BOUNDARY. Seven Decades of Controversy in Quantum Physics, 
Library of Science #179, 1995). A többdimenziós geometria 
egyszerűen megoldja a határkérdést. Magasabb dimenziós lényt, a fenti 
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axiómák szerint alacsonyabb dimenzióban is lehet ábrázolni. Például 
egy három dimenziós narancsot le tudok fényképezni, és akkor kapok 
egy két dimenziós képet. A képet élére állítva kapok egy egy dimenziós 
vonalat. A vonalat éléről nézve kapok egy zéró dimenziós pontot. Ezt a 
lefelé menő egyszerűsítést nevezzük redukciónak.  

Mindegyik dimenziós ábrázolásnak van jelentősége. A 
háromdimenziós, azaz az igazi narancsot meg lehet enni. A két 
dimenziós képet lehet másoknak mutogatni vagy albumba tenni. Az 
egydimenziós vonal a narancsok számolásánál hasznos: mikor 
gyümölcsöt számolunk, minden narancsnál húzunk egy vonalat, 
minden négy narancs után az ötödik vonalat vízszintesen áthúzzuk az 
első négyen, és így tovább. De sem a kép, sem a vonal nem azonos a 
naranccsal, csupán egy két fokkal redukált ábrázolása. 

Hogy jutunk el a négydimenziós narancshoz? Colerus szerint a 
negyedik, zárt dimenzió az érzékelhető felszín alatt van, a narancs 
belsejében. Mivel ez energiajellegű, műszerrel tudjuk csak tapasztalni. 
Jelen esetben egy röntgenfelvétel ad egy kétdimenziós ábrázolást a 
narancs negyedik dimenziós belsejéből. Ha például ügyesen egy tűt 
szúrunk a narancsba, bár azt érzékszerveinkkel nem tapasztaljuk, 
röntgennel szépen ki lehet mutatni. 

Nos, a javasolt több térdimenziós fizikai geometria két lépésben 
oldja meg Feynmann határkérdés problémáját:  
1. a kétféle mező közül a boson (energia mező) mindig, mint 

négydimenziós mező tapasztalható; 
2. a fermion azaz anyagi mező, "matter field," háromdimenziós 

perspektívából (azaz érzékszerveinkkel tapasztalva), illetve a 
három dimenziós rendszerben tapasztalva  részecske, míg a 
négydimenziós perspektívából négydimenziós hullám. 

      Mármost a klasszikus fizika a háromdimenziós térben vizsgálja az 
anyagi részecskéket vagy azokból álló tárgyakat, a quantum fizika 
pedig a negyedik térdimenzióban. Tehát nem a szubsztancia változik, 
hanem a mi perspectívánk: a részecske egy fokkal (dimenzióval) 
redukált állapota a hullámnak. Dióhéjban ez a megoldása mind a 
Heisenberg bizonytalansági elvnek, mind Feynman határkérdésének. 
Heisenberg problémája az volt, hogy lehetetlen egyszerre megmérni 
egy részecske pozícióját és energiáját. A többdimenziós fizikai 
geometria válasza az, hogy a pozíció háromdimenziós tér kérdése, míg 
az energia vagy density négydimenziós mező kérdése, és nem lehet 
egyszerre valamit mindkét dimenzióban vizsgálni. 
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A szomszédos dimenziókkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy 
a természetben a magasabb dimenzió mindig tartalmaz valamit, ami az 
alacsonyabb dimenzióra való redukálásban elveszik és vissza nem 
állítható. Geometriailag ez nagyon egyszerűen magyarázható: A fenti 
első posztulátum szerint valami új kiterjedés szükséges, hogy a 
magasabb dimenziót megalapozzuk. Ha az így kapott dimenziót az 
alacsonyabb dimenzióra redukáljuk vissza, az extra kiterjedés, 
szabadságfok elveszik, és csak egy új kiterjedéssel vagy 
szabadságfokkal kapunk magasabb dimenziót. Ugyanezt az elvet 
igazolja például a vonal esete is. Euclidesz híres definíciója szerint a 
vonal "az, aminek csak hosszúsága van." Ezt néha úgy magyarázzák, 
hogy a vonal egy képzeletbeli mozgó pont által hagyott nyom. Ha ezt 
összehasonlítjuk a vonal modern definíciójával, meglepő dolgot 
észlelünk. A koordináta rendszerben a vonalat úgy kapjuk, ha egy 
elsőfokú egyenletnek:  

Ax + By + C = 0 
megfelelő összes pontot berajzoljuk, tehát az egyenes pontokból áll, 
pontok összessége. A két meghatározás közt a különbség látszólag 
kicsi, de a fizikai geometria számára lényeges. Míg az első definíció 
folytonos, egy dimenziós vonalat ad, a második definíció egy 
0.999…dimenziós fraktalt. A lényeg az, hogy míg a folytonos vonalból 
tudok pontot kapni (minden vonal pontban végződik), a pontokból soha 
nem tudok folytonos vonalat kapni. Ezért a dimenziók közti viszony 
nem szimmetrikus! 

Még egy kérdést kell tisztázni: hogy viszonyul a 4. térdimenzió a 
koordináta rendszerhez. A koordináta rendszerben a szabályos 
idomokat egyenletekkel lehet meghatározni. Így pl. a kör egyenlete a 
két koordinátás rendszerben, amikor a kör közepe egybeesik a 0 
kiindulóponttal mindkét koordinátán: 

x2 + y2 = r2. 
        Ez szerint a kör egy végtelen pontból álló, önmagába visszatérő, 
egydimenziós vonal, a kétdimenziós síkban. A háromdimenziós 
gömböt három koordinátás rendszerben lehet ábrázolni: 

x2 + y2 + z2 = r2. 
        Azonban a gömb, az egyenlet szerint végtelen, a központtól r 
távolságra levő pontokból álló kétdimenziós felület, amelynek nincs 
belseje. Az egyenlettel le tudok írni egy szappanbuborékot, vagy egy 
bádoglemezből készült földgömböt,  vagy megközelítve a föld 
felszínét, de nem tudom leírni a valós földet, vagy egy vasgolyót, 
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biliárdgolyót, stb. Ehhez olyan egyenlet kell, amely a gömb belsejét, 
azaz a zárt negyedik dimenziót kitöltő anyagi mezőt is megadja.  

A negyedik dimenzió nem kíván újabb koordinátát, tekintve, hogy 
a zárt negyedik dimenzió a gömbön belül foglal helyet, míg a nyílt 
negyedik dimenzió a gömbön kívül folytatódik. Így a zárt negyedik 
dimenziót az egyenlethez adott w képviseli: 

x2 + y2 + z2  + w2 = r2. 
       Természetesen a w nem teljesen haszontalan jelzés. A 

fizikában a gömb alakú homogén tárgy központja a tárgy súlypontja is, 
és a w ezt jelképezi. Csupán annyit kell még megjegyezni, hogy a 
homogén vagy geometriai gömb esetében ha a w koordináta értéke 0 
(azaz a gömb közepe egybeesik a koordináta rendszer 0 pontjával), a 
gömb egyéb koordinátáit, illetve méreteit nem változtatja. Ezért 
háromdimenziós, azaz elméleti geometriában a w jelzése elmaradhat. A 
w-nek csak fizikai geometriában, azaz valós tárgyakkal kapcsolatban 
van jelentősége, ahol azt jelzi, hogy a gömb belseje nem üres tér (void), 
hanem van belül valami mező.  Márpedig ha van gravitációs mező, 
akkor kell lenni anyagi mezőnek is, aminek a sűrűségétől (density) függ 
a gravitációs mező ereje. Nem gömb alakú anyagi mezőknél, illetve 
tárgyaknál a súlypont az anyagi mező átlagos sűrűségének a közepe, és 
ezt jelölhetjük a w-val. Riemannak majdnem igaza van, amikor azt 
állítja, hogy a hypergömbben a háromdimenziós tér a negyedik 
dimenzióba görbül. Azt sem érdektelen megjegyezni, hogy a w által 
képviselt központ a gömb minden pontjára merőleges, tehát ebből a 
szempontból is kielégíti a dimenziók hagyományos követelményét, a 
másik dimenziókhoz való merőlegességet. 

A nyílt negyedik dimenziónak az egyenletét eddig nem dolgoztam 
ki, de remélhetőleg akad egy magyar matematikus, aki azt is 
kidolgozza. Azonban az nyilvánvaló, hogy a két dimenziónak szoros 
kapcsolata van. Rudy Rucker szerint a mi háromdimenziós terünk a 
negyedik dimenziót mintegy kettészeli, akárcsak egy pont kettészeli a 
vonalat, egy vonal a síkot, egy sík pedig a testet (Rudy Rucker, THE 
FOURTH DIMENSION, Boston, 1984, 25 oldal). Hinton a 
háromdimenziós testtel határolt negyedik dimenzió zárt, belső részét 
"ana" és a külső, nyílt azaz a végtelenbe nyúló részét pedig "kata" 
névvel látta el (uo., 26 o.). 

Ebben a geometriában tehát a harmadik dimenzió mintegy 
"hiperfelület," amely a hipertérben foglal helyet. Riemann szerint 
lehetséges, hogy a mi terünk a 4-D hipergömbnek a 3-D hiperfelülete! 
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(l. Rucker, THE FOURTH …, 93 o). Riemann itt lényegében a 
negyedik térdimenzióról beszél, anélkül, hogy ezt észrevette volna. 

        A harmadik dimenzióban tapasztalt anyag fogalma szorosan 
összefügg két érzékszervünkkel. Szemünk a fényt érzékeli, amely a 
testek felületén levő atomok elektronburkolatáról sugárzik vagy vetődik 
vissza, míg tapintásunk ugyancsak a felületet tudja érzékelni. Így a 
Pauli kizárási elve és a fermionok természete szabja meg a világról 
szóló és érzékszerveinkkel elérhető ismereteink háromdimenziós voltát. 
A felszín alá csak műszerekkel, mint pl. röntgennel, ultrahanggal, MRI-
al tudunk behatolni, mert azok nem anyagi jellegűek, hanem 
négydimenziós, boson jellegű energiahordozó létezők, amelyek be-, 
illetve át tudnak hatolni a különböző sűrűségű anyagi mezőn.  

Míg a háromdimenziós jelenségeket érzékszerveinkkel tudjuk 
érzékelni, a négydimenziós jelenségeket csak műszerekkel érzékeljük, 
illetve tapasztaljuk, amennyiben a műszerek vagy látható információt 
adnak, mint pl. egy régi típusú analog voltmérő, vagy digitálisan adják 
át az információt. 

Így tehát a negyedik (és magasabb) térdimenziók nem a mi 
absztrakt tér fogalmunkon kívül, hanem a 3 dimenziós térben magában 
foglalnak helyet. A negyedik dimenzió lényegében perspektíva kérdése. 

A lényeg az, hogy míg a háromdimenziós geometria csak a 
fermionjellegű tárgyak érzékszerveink számára hozzáférhető felületét 
tükrözi, addig a magasabb térdimenziós fizikai geometria a tárgyak 
belsejével (zárt edény, "ana") vagy azok egymáshoz való viszonyával 
("távhatás," "kata") is foglalkozik.  

BEFEJEZÉS 
A negyedik térdimenziót akár "felfedeztük" a világban, Gauss 

felfogása szerint, akár kitaláltuk Poincaré hozzáállása szerint, az új, 
több térdimenziós fizikai geometria megállja helyét, amennyiben 
"használhatósága a feladatok megoldásának egyszerűségén és 
gazdaságosságán múlik." 

A feladat már csak az, hogy a különböző tudományágakban 
alkalmazzuk is az új geometriát, mint egy új paradigmát. 
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Dr. Csatáry Krisztina (New York, NY) 

INTRODUCTION TO VIRAL ONCOTHERAPY 
(MTH-68/H in the Treatment of Cancer) 

„Cancer is a riddle that the good Lord intends to keep himself.” 

This might well be a quote originating from frustrated cancer 
researchers, who over the years have devoted their lives to seeking the  
cause and with it the cure for cancer. Cancer is a disease which 
continues to cause disability and / or in many or most cases eventual 
mortality. It is a disease, which in the United States alone is responsible 
for up to a half million deaths per year. Cancer is often accompanied by 
the prolonged suffering of the patient and over its devastating course 
beyond the patient himself takes an enormous emotional toll on his / 
her family, friends and even acquaintances. 

The exact pathogenesis of cancer remains elusive, though many 
possible factors have been identified, differing from one type of cancer 
to another. Among factors identified are environmental factors, 
including exposure to chemical agents, radiation, and pollutants. In 
some cancer types dietary factors are thought to play a role, in others 
nicotine or alcohol, generally these factors are thought to cause cellular 
injury, or are thought to decrease the body’s defense system, its ability 
to mount an immune response. With medicine’s ability to probe into 
the human genome, genetic predisposition to certain cancers is being 
identified with scientific exactitude. 

The association of certain viruses with certain types of cancer is 
also increasingly recognized. Examples of such viruses are: the Human 
Papilloma  Virus, which is present in up to 90% of biopsies taken from 
cervical carcinoma patients; Hepatitis Viruses, where a direct 
relationship has been established between infection with Hepatitis B or 
C and the development of liver cancer, hepatocellular carcinoma. There 
is a strong link between the Epstein Barr Virus and nasopharyngeal 
cancers, where antibody titers are often positive for The Epstein Barr 
Virus (EBV) indicating exposure to the virus. Viruses, which are 
thought to induce cancer, are called oncogenic viruses. 

The mainstay of conventional therapy for malignant neoplasms 
consists of surgery, ionizing radiation, and cytostatic drugs i.e. 
chemotherapy. Despite advances in the early diagnosis, the prevention, 
and the therapy of cancer, the mortality rate remains high. All of these 
therapies tend to cause disfigurement, or serious side effects, destroying 
normal tissue, as well as cancerous ones. With increased understanding 
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of the body’s own immunology, adjuvant therapy, therapy that 
harnesses the body’s own defense mechanisms, is increasing in 
popularity. This has led to the introduction of biological response 
modifiers such as naturally occurring immunological mediators, 
including interferon, tumor necrotic factor, and interleukins into the 
field on oncological therapy. 

Within these biological treatments, treatment with oncolytic 
viruses, i.e. viruses that are able to specifically destroy cancer cells, is 
receiving attention as a possible new mode of intervention in the future 
of cancer therapy. 

While viral onco-therapy can certainly be called new, it does have 
a long history. It is interesting to note that it was first a Hungarian 
doctor living in Vienna who reported in 1883 that those cancer patients 
who had had a concurrent viral infection showed a transient clinical 
improvement in their cancer condition. In 1912 Depace reported that a 
patient with a cervical cancer improved clinically after receiving an 
attenuated live rabies virus. In the 1950’s and 60’s there were 
researchers who were interested in viral therapy, but most quit the field 
after observing the therapeutic effect to diminish with time. However, 
as in other fields these researchers failure to achieve positive results 
may have been due to their temerity, lack of perseverance, or to the 
relative lack of scientific tools available to them at the time that would 
have allowed them to recognize the potential of viral therapy. 

One of the fears of using viruses to treat cancer patients is the risk 
of run away infection especially in an immuno-deprived cancer patient. 
However, there are viruses which are apathogenic in man, are stable, 
and occur naturally in the environment. Some of these are veterinary 
viruses. They cause disease in animals but not in man, viruses with 
which we coexist in nature and that over the centuries have not caused 
us harm. One such virus is NDV, Newcastle Disease Virus, a virus 
deadly to infected poultry but causing no serious illness in humans 
beyond mild flu like symptoms.  

Long ago in his native country of Hungary, Dr. László K. Csatáry 
was made aware of a Hungarian poultry farmer who had been sent 
home from the hospital with the diagnosis of inoperable stomach 
cancer. In his village, he was exposed to an epidemic of the „poultry 
plague” which killed all the local chickens but to everyone’s surprise 
the farmer instead of dying became well. The case caught dr. Csatáry’s 
attention because he had long observed that in rural villages cancer was 
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rare. Could it be because of the villager’s constant exposure to the 
naturally occurring viruses found abundantly in their environment? 

With this in mind Dr. Csatáry later administered an attenuated 
form of NDV (a specific strain, especially purified for human use, since 
named MTH-68) to a few of his patients who had been diagnosed with 
advanced end stage cancer and who had been told that there was no 
more hope. He first reported his positive clinical results in a Lancet 
article published in 1971. 

Over the past 30 years Dr. Csatáry and UCRI (United Cancer 
Research Institute) have conducted several clinical trials with MTH-68 
therapy, working with hundreds of cancer patients. Most of these were 
conducted in Dr. Csatáry’s native Hungary. All of these patients were 
end stage with advanced disease, and they suffered from a vast array of 
types of cancer. They were all patients who had exhausted all 
conventional modes of therapy and were no longer considered eligible 
for any kind of treatment and it was only then that they were offered 
this new experimental form of viral therapy. In many cases significant 
improvement was noted, including within objective parameters, such as 
tumor shrinkage. In all patients there was improvement within the 
subjective parameters of the patient’s sense of well being, such as 
appetite, decreased pain, and increased energy. Many patients outlived 
their expected survival time by months, some by years, some are still 
alive, or have died due to unrelated causes. 

Over these years medical science has been doing ongoing research 
done with viruses, demonstrating the oncolytic (cancer destroying) 
properties of some viruses. Besides destruction of cancer cells some 
viruses also increase the body’s own immune response. NDV, in 
particular has been shown to produce the above effects and most 
importantly has been shown to effect tumor cells while not effecting 
normal healthy cells. Ongoing medical research is progressively 
elucidating our understanding of the virus’s exact mechanisms of 
action. 

In October 2001, two Israeli oncology professors from Hadassah 
University Hospital who work under the auspices of UCRI, presented 
the case histories of five brain tumor patients suffering from 
glioblastoma multiforme and anaplastic astrocytoma. Both of these 
types of brain tumors carry a particularly poor prognosis, often causing 
mortality within one year of reoccurrence. All the cases presented had 
demonstrated alive marked clinical improvement. Four of the patients 
are still, after several years of beginning viral treatment. 
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Their imaging studies, CT’s and MRI show conclusively that there 
is marked in some cases complete tumor regression. Both oncologists 
emphasized that never before in medical history had these brain tumors 
been treated successfully.  Both brain tumor types are highly resistant 
to the conventional therapies of radiotherapy and chemotherapy. 

After a long and winding road of over 30 years of research, clinical 
trials, and patient treatment, often working in isolation, our work with 
viral therapy is finally gaining recognition. Major pharmaceutical 
companies, and biotechnology firms are investing in viral therapy’s 
research and development. The scientific community is turning its 
attention towards viral therapy as a new frontier in medicine. 

 

Veress Örs Farkas (Morrisonville, NY): 

TOLDI  AND  GILGAMES 
The Toldi legend is an archaic myth with Mesopotamian 

background that in the course of its transmission changed many of its 
original elements by the introduction of subsidiary traits drawing 
heavily from the material supplied by the rich, creative tradition and 
inventiveness of the storytellers from the Magyars and related people. 
They infuse them then with an inexhaustible storehouse of assorted 
ideas and contemporary occurrences; current tales and historical facts 
or even concurrent mythical fragments of different origin, altered 
around the original nucleus and new literary thoughts were added by 
conscious artistic efforts. 

Breaking down to its structure, the legend of Toldi, which was 
certainly once a basic material, worked into a full traditional ritual 
drama, falls into a Seasonal myth, combat type. Many of the elements 
appear to contain clichés from the popular epical material of Gilgames. 
We must – for reasons given in the following – allow for the idea that 
the motifs and original elements were from the Gilgames and 
accompanying myths, local tales have been overlaid. 

The description of the stature of Toldi in the literary and popular 
folktales suggests already at the outset and ancient image. He has a 
huge, giant body with powerful, but primitive weapons. In action, he is 
characterized by invincible nature, as a fighter of evil, a dragon-slayer. 
Ilosvay, who first constructed a popular epic round the myth, in the 
spirit of an age of reason, left many of the magical elements out. 
Nonetheless, the story delivers in this literary embellished version an 
epic hero, still showing the vestiges of his ancient and legendary origin. 
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Dr. Veress Ferenc (Morrisonville, NY), az Ősmagyar Történelmi Kutató Osztály ülésén 
és fia, Veress Örs Farkas „A honfoglalás előtti magyarság története” című előadása 

után. (dr. Nádasné Gabriella) 

This earliest of the known literary composition was written in 
1574, entitled “History about that Famous and Renown Miklos Tholdi 
and of His  Noble Deeds and Jests,” in Hungarian „Az híres neves 
Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história”. 
(Ilosvay. „Az hires neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való 
história.”) There are many conscious, literary creations following the 
above early work around the figure of Toldi, and almost all reached 
into the folklore for material to different degrees; Dugonics: Toldi 
Miklós, Vörösmarty’s Toldi, and the Graying Knight, Kisfaludi’s 
Eagles Feather, Szigligeti’s Rose, and the most poetical of them, 
Arany’s Toldi Trilogy (Toldi, Love of Toldi, and the Twilight of Toldi. 

The material of Toldi falls into two major groups: one is the 
literary creations based upon the tradition and common stock of the 
mythical world, the other is upon the source of popular lore and 
folktales. 

Of the works of poets and minstrels who recited lays, sagas of 
heroes with  their  Deeds  in  the  heroic  ages  not  much came  down  
to the late centuries of national awakening, enough though to still 
inspire compositions about the mythical hero Toldi. 

It should be observed that in legends, sagas the central issue is the 
character of the hero, in the folktale, it is the story. 
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Both epical materials share the same general, basic structure, 
which are three-layered. The first, as we perceive it, belongs to the hero 
cycle about the giants of whom Gilgames and Toldi sprang in their 
archaic nature. The golden age is that period, the earthly rule of Titans; 
when gods walked on earth and tilled the land. The second belongs to 
the era of divinized humans or humanized divinities, the first 
indiscriminate melting pot where interbreeding produces those fabulous 
personages whose deeds of nobleness and magic betrays their part-
divine origin beyond the frailty of human body. The titans were 
defeated, and in their place comes the hero with attributes of half divine 
and half human powerful, huge body. Here the hero appears often in 
the role of a ruler or a would-be king. Toldi – in all probability – was a 
kingly person (the mythical characteristics were taken up, woven 
around an ancient ruler of the Magyars at certain age of past) which 
role was retained in the folktales under the names of Miklós, about “the 
Little Miklós King’s Son,” Miklós King’s Son,” similarly to the 
Estonian Kalev and Toll. The third layer is the further degradation of 
the mythical story to a more or less realistic reduction and introduction 
of local scenery into the magic by later compilators with realistic flavor 
is typical (f.e. Ilosvai, Homeros, the Acadian or late Assyrian version of 
Gilgamesh). 

The name „Miklós” is myth gnomic, marking the mythical person 
in varied role. Their functions and characteristics point to a single 
image, of which Toldi is central. Toll and Toldi presumably are the 
same person. 

The specific and unmistakable parallels should be more than 
enough proof to establish the tie between the Magyar and Ural-Altaic 
epical tradition and the Near East. For reasons of chronological, 
geographical and historical circumstances, we should be on firm 
ground to state that the Magyar and Ural-Altaic literature are related 
branches of the ancient Near Eastern literary tradition.  

The transmission was made from the Sumerians to the 
Babylonians, from the Babylonians to the Hurrian and Assyrian 
population, from the later sources to the people of Subartu, the 
Subarrians in Northeast Assyria where the Sumerian elements remained 
the following,  the Acadians and the Assyrian military push. Here they 
were diffused back to Central Asia in parts, but in majority were able to 
survive locally, taking an active role in the creation of the Parthian and 
Sassanian nation, and to become the commons stock of the conquering 
Magyars in the later part of the VII. century. 
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These Eastern themes and figure of Gilgames were also 
transmitted and they submerge in the folktales and legends of Magyars. 
Arany pointed out that this poetry in the prosaic diction, what we call, a 
tale, not only is the novel of the people but his veritable Epic. (Arany 
János: Toldi Trilogia.)   

The pre-conquest layer of the Toldi legend is shown by the 
survival of the primordial archetype where the hero is a giant figure 
who often appears as a mythical person, the „táltos” as in the folklore 
of Zala County, Hungary. (Gönczy József: „Göcsej s kapcsolatos Hetes vidékének 
és népének összevontabb ismertetése. 1914:532-33;  Bán Aladár: “A Toldi-monda 
alaprétege, Ethn. 1917. 28:28-35.) 

„It was said about Toldi Miklós that when he shook hands with a 
friend, who was a „táltos,” they took such a tight grip on each other’s 
hand that their hands caught fire, and then both rose in the air and then 
there they fought on, the two of them.” 

The Bull of Heaven fills with flame the body of Gilgames who is 
protected by divine decree and cannot be harmed. The imagery is 
strikingly identical. The theme is typical of the known “fight of the 
táltos,” where the táltos-hero performs his duty every seven years to 
preserve the fertility of the fields. Thus, the Toldi legend was also once 
composed into the traditional ritual drama, falling into a Seasonal 
Myth, combat type. His strength shows in the following tradition: 
“Toldi Miklós, once upon a time showed to an itinerant with a huge 
long in his hand the direction on the road leading to a certain city.” 
Toldi has a rod weighting 6 tons. He is a giant in respect of both stature 
and strength. At Zala County we also could find the almost complete 
repertoire of a different version of the legend. The Göcsej and Hetes 
language area shares the territory inhabited by Vends. The later 
integrated with the Avars into the Carpathian Basin, and they were in 
the Avar’s bondage, preserving many lays of the later belonging to the 
Hungarian legends cycles,  written  in  the ancient Magyar chronicles. 

It is also their belief that they came from Asia and their language, 
their nation are descendant of the Turks. The Toldi legend came down 
among them in many varied forms. This, of course, suggests an ancient 
tradition of Toldi lays which was transmitted and acquired by the 
Vends through their close relationship with the Avars, who were 
carriers of the myth. The Magyars, who, in most recent investigations, 
are thought to be identical with the second wave of Avars arriving in 
the homeland, embellished and transformed the myth by introduction of 
contemporary elements, subsidiary traits or even motifs. The Székely 
folklore gives further documentation of the giants being associated with 
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magical horses, where the giant has a “táltos-horse”, and it reoccurs in 
the Vend legend too, in connection with the giant Vend king. In the 
folk-epic of Voguls, the hero is a giant in stature, riding on a cleaved-
nosed “táltos-horse.” 

Gilgames’ description is similar and reminding of Toldi. Toldi’s 
mace and throwing stones (sling stones), killing lance could not be 
carried even by three. Toldi’s figure reappears in another legend from 
the Göcsej area. “The fame of his strength reaches the royal court, 
where the king is in great need of him to fight against his enemy.” The 
king witnesses Toldi’s strength and bids him to select any weaponry 
from his royal armory, and promises the hand of his daughter to Toldi 
if he wins. “He took one of the king’s arms but choose instead an iron 
mesh bag. He filled it with ten tons of iron and stone thus prepared he 
went into the battle. He rose up in the air and poured the content of the 
iron sack over the heads of the enemy. The stone and iron-pieces – as 
torrential rainstorm – washed away the enemy. When the sack was 
emptied he descended to the earth again and trampled to death those 
who  were still alive from the enemy’s camp.” Obviously the text 
shows the divine and mythical form of Toldi, whose appearance and 
deeds not only typical of the „táltos”, the Magyar mythical being, but 
also that of Marduk engaging in the titanic fight with the arch-enemy, 
Tiamat. (Enuma Elis.) 

The description of his strength and supernatural weaponry brings 
into mind the preparation of Gilgames and Inkidu going against 
Humbaba “having casted heavy, mighty swords, and adzes of immense 
weight.” (ANET)  In the text of the Sumerian fragment of the Gilgames, 
(ANET “The Death of Gilgames’. P. 50-51.) we find the parallel well-fitting to 
Toldi’s feat in battle – “supremacy over mankind he has granted you,/ 
Unmatched... Battle from which none may retreat, he has granted you,/ 
Attacks from which none may escape, he has granted you.” 

Now we present a striking parallel between the Magyar Toldi epic 
and the Mesopotamian Gilgames. (ANET) The hero, following his 
victory over Humbaba catches the eye of Istar, who became inflamed 
with sensual desire and without much ado, let him know that she wants 
him, only to meet insult and rejection from the victor. In Toldi the 
protagonist rejects the advances of the daughter of the defeated Check 
warrior with a strikingly similar manner. Toldi kills the Check in one of 
his quest just as Gilgames kills the monster Humbaba, who is the favor 
of Istar. Toldi reminds the daughter of her past, and the lines are almost 
identical in the two epos, accusing her of her evil deeds toward youths 
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she loved: “...Mistress of the deceased, grabbing the youth, and killed 
them in her arms.” (Arany János. Toldi Szerelme. V. 29.)  Jodorna, the 
counterpart of Istar also warns Toldi of her revenge, promising death, 
threatening for a fate of making him “rotten alive.” 

When Siduri, the ale-wife advises Gilgames, she tries to stop him 
from further search, quests. He should look for happy life and quiet 
pleasure. In Toldi, the “táltos-horse” repeats the same lines: “Do not 
look for fame, let the robbers go,/You might reach happiness not found 
hitherto.”( Arany János. Toldi. V. 58.) 

The person of Lőrincz Tar was taken by the poet ‘Arany’ from the 
folklore. The coincidence widens further when Arany refers to Tar’s 
descent to the underworld, (id, Toldi Szerelme, II.30.) reminiscent to 
Enkidu’s descent. (ANET) 

“There was once a tale of old, noble Tar 
Who visited Hell, it was in a song.” 

Toldi’s similes betray his magical origin, and akin to Gilgames; 
“as a dust blowing, wild bull would rush fort.” The Sumerian 
counterpart of the epos presents Gilgames in the shape of a bull, 
fighting with Enkidu; “Grappled with each other, Snorting like bull.” 
(Gilgames, Heidel, Tablet II, 20-21.) Grappled each other,/ Holding like bulls.” 
And again he is likened to the “wild cow of the steer folds.” (ANET, 
Tablet II, ver. VI. 20-21m and 33 lines.) 

The characterization returns in Toldi.” As the bull fighting with its 
horn,” and “as a  dreary bull is the way he walks.” (Arany János. Toldi, I. 
14.) 

The fight of Gilgames with the Bull of Heaven has many parallels 
in the Magyar mythology. The Toldi epic in the 9th canto tells how the 
hero captures the Bull after – “...having grabbed his horn, pulled it to 
the slaughter-house by its tow horns.” Through seven cantos, 
numbering 56 lines, is narrated the Bull’s coming which almost 
becomes a cosmic plight. Certainly, a heroic combat is suggested in 
these scenarios, and not a simple running of bull after fiesta. 

From the older version of the lay (Ilosvai Selymes Péter) we can 
note a closer resemblance not yet altered by the artful poet. The bull is 
described as “Hell/born Bulla bound by its horn.” The frequent 
representation of Gilgames on seals dates back from 2000 B.C. On 
these seals the bearded hero holds on the lion’s grabbing them by their 
tails repeated in the following line in the Magyar poetry. “As soon as 
he reaches it, grabbing it by the tail.” The bull keeps the whole town in 
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terror, the people scream and the atmosphere gives a vivid simile to the 
Gilgames scene. The fight with the bull in that scene which occurs in 
Budapest, is – more than probable – a reflex of an old more heroic 
version in a downgraded story. The bull fought by the táltos is well 
known cliché in the Magyar mythology; here the magical person 
himself changes into a form of a bull to ward off the danger that the 
bull brings to the city. 

Gilgames’s father as we learned was a lillu-demon, Kullab’s high 
priest. (Jacobsen. The Sumerian King List. P. 90/91.) The Sumerian form is lil-
la, meaning a male vampire or a Being connected with the nether-
world. The father of Toldi, named Lőrinc, as the tradition transmits it, 
is the same person, Tar or Toth being credited with descending into the 
nether world. This type of the person who visited the eerie place of the 
underworld and their antecedents, go back to the period of the pre-
conquest, as pointed out by Vargyas and clarified their Eastern origin. 
Sources in the pre-conquest poetry or mythological fragments mean in 
all probability a Mesopotamian origin. The obvious correspondence 
cannot be simply a coincidence, and the basic assumption is that in both 
cases the father is a person, who is in some way, connected with the 
underworld. Certainly, it seems to be more than casual correspondence 
that both heroes, Gilgames, and Toldi, would have a father famed and 
known by such a remarkable feat or character. Toldi’s role was 
compared to the Greek Heracles, and a very ancient legendary mythical 
remnant from the golden age of heroes. 

To Gilgames, who became a god, a sacred place as shrine was 
erected. In any way, we translate it; the meaning obviously refers to a 
shrine built along the walls or building of the city, more precisely a 
shrine along a built structure (most cases the city walls with or without 
building), near the gate, leading to the city. 

The placement and hanging of the well-known, almost sacred 
weapons of Toldi in the gate of the Buda fortress, that is in a little 
shrine on the side of the walls of Buda, besides its gate, leading into the 
city well fitting into the above Mesopotamian practice which is 
maintained and preserved into the late medieval ages. It is probable that 
what the epical fragments preserved was not a simple spectacle but of a 
subdued reminiscence of a surviving cult pointing to the sacred shrine. 
It is recorded also in the Gilgames epos: the trophies of victory are 
hung up in the sanctuary. 

The passages in the Toldi legend which come also very close to 
Gilgames refer to a “renown addition,” the “huge and mighty weaponry 
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which was hung in recent times in one of the gates of the Buda fortress, 
and was contributed to Toldi Miklós” (Ipolyi, MM, I:252). 

The name of Toldi seems to resist adequate explanation. The 
Sumerian word tal2=wisdom, tal2-tal2, a God, Lord of Knowledge, the 
Knower, or táltos from which the name Toldi would have come. The 
name “Toldi” therefore could come from the Mesopotamian source. 

The Estonian-Finnic Kalevala-Kalev with the meaning of giant as 
widely known in their respective country is similar to the figure of 
Toldi. The closest to their Magyar epical hero is the Estonian mythical 
person Toll, who is similar to Kalev of their national epic but seems to 
be more ancient. 

Toldi is a truly Magyar epic hero, but the striking similarities with 
other heroes, especially with the Mesopotamian Gilgames is significant 
in tracing back the Magyar origin. 

 

Csókné Veress Etelka (Plattsburgh, NY): 

A KÁRPÁT-MEDENCE MAGYARJAI 
Merész és társadalmi helyezkedésre nem előnyös vállalkozás, 

történelmet írni az újabban fölszínre került anyagok megvilágításával. 
Írni? Még említése is vitát jelent. Lehet, hogy tévedek, de tudtommal ez 
idáig a Kárpát-medence ősmagyar hontulajdonosságról elfogadottan 
elismerés nincs, sem államilag, sem egyházilag, beleértve a 
nagyszámban virágzó műkedvelő tollforgatókat.  

Az egyház által íródott kódexek éppen úgy, mint a ma államilag 
kibocsátott tankönyvek a magyarokat Kr. u.-i bevándorlóknak írják a 
Kárpád-medncében. Beszélnek az első-második honfoglalókról a 
honvissza- vagy honföldszabadítás helyett. A múltban és jelenben 
íródottak beszélnek kelet (orientalisztika szakosok) különböző 
vidékeiről jött magyarkapcsolatú bevándorlókról. Az M.T.A. hivatalos 
ismertetése, tanítása szerint i.sz. III. század körül jelennek meg először 
(dehát ezek szerint a Kárpátokban nincs magyarhoz köthető őslakó) a finnektől 
valamikor-valahol különvált magyarhoz köthető műveletlen nomád 
rablókként. Ágoston Gábor és Hermann Róbert  (Magyarország krónikája 1-
25) „A magyar nép születése” című összeállított sorozatban többek 
között írják:...i.e. 1000 körüli évszázadokban, tehát már minden 
bizonnyal kialakult az önálló ősmagyarság, amely magát már 
magyarnak nevezte. ... A magyarság kialakulásában és további 
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fejlődésében azonban már nem a finnugor rokonnépeknek, hanem az 
iráni nyelvet beszélő szarmata szomszédoknak, majd később a 
különböző török népeknek volt meghatározó szerepe. (s.m. Á. és H. nem 
közlik, hogy a finnugoroktól elvált ág, akik az iráni nyelvet beszélők, később a különböző 
török-türk és egyéb nyelvűekkel keveredettek, hogy tudtak önálló szókinccsel, 
nyelvszerkezettel, műveletlen nomád életkörülmények között világraszóló tökéletességgel 
saját nyelvet fölépíteni.) 

Mielőtt az általam elfogadott kárpát-medencei történelem röviden 
összefoglalt anyagismeretébe kezdenék, azelőtt ismerkedjünk meg 
nagyjából, néhány államirányzatú íródottal. Kezdem: „Magyarország 
története” tíz kötetben jelent meg, 1948-ban, az Akadémiai Kiadó által. 
A szerkesztő-bizottság vezetői; Pach Zsigmond Pál, titkár; Glatz Ferenc 
és 26 szak-hozzáértő. Csak egy-két mondatot kiragadva: (508. oldal) 
„Ez történt a még nem települt szlávokkal és a félnomád életmódot 
folytató magyarokkal ... (s.m. a szlávok nincsenek jelölve, hogy egész vagy 
félnomádok, mert MTA szerint ők nem nomádok?) 

Szkíta peremnépeinek nyugatra sodródása olyan régi folyamat, 
mint maga a népvándorlás, és ezért eleve nem zárható ki az a feltevés, 
hogy magyar nyelvű népcsportok már a honfoglalás előtt, valamely 
nyugat felé töró nomád szervezet részeként elsodródtak a Kárpát-
medencébe”. Ezeket a magyar történelem hamisítókat, hazug 
rágalmazókat, kik tartják fönn, és kiknek előnyére? Ez nevezhető 
gerinces magyar szellemben élő öntudat nevelésnek? Szerintem, és 
minden nem agymosott magyar szerint, államilag, máig törvényesen 
hirdetett történelem anyagával, a magyar gyerekek, fölnőttek nemzeti 
gerinces öntudatát törik meg – sajnos. Az ásatások alapján igazolt 
évezredes magyarokhoz köthető anyagismereteknek nem mondanak 
ellent, viszont hivatalosan nem is tanítják. Magyarországon államilag, 
idegen szellemű elkötelezettséggel hirdetik: 1. A magyarok 
műveltségének kibontakozó kezdete a római keresztény uralommal 
kezdődött.  2. A világtörténelem nagykönyvében, Kárpát-medence mint 
határral jelölt állam, a Szent Korona jelképében élő honfoglalással 
kezdődik, mint Magyarország keresztény fönnhatóság alatt működő 
magyar állam.  3. Az ős, dicső magyar múlt anyagát kezdettől fogva 
ellenséges idegen szellem lelkületével színezték, amit máig is 
hirdetnek. Magyar történelemírók köréből könnyű, állításom 
igazolására példát találni. I: Dr. Balanyi György, egyetemi tanár, 
piarista történész ((207) ... “A mai tudományos nézet szerint a 
magyarság történeti forrásokból ismert legrégibb hazája a Kubán vidékén 
volt. (Megközelítőleg sem a Kárpát-medence) (334) ... Géza, a fiatal uralkodó 
oldalán kezdettől fogva ott állottak azok a bölcs és nagyszívű férfiak, 
papok és szerzetesek, akik a térítő munkát irányították és akik mindig 
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készek voltak, hogy ... tapasztalatukkal megpróbálják ifjú uruk 
tapasztaltságának esetleges hiányát kiegészíteni”. Szegfű Gyulát, 
századunk jeles magyar történelem írójának tartják, aki úgyszintén 
Magyarország névadóit a keletről jövő különböző néptörzsek múltjával 
köti össze, kihagyva a Kárpát-medence ősmagyar telepeseit. Kivétel 
nélkül a szaktudósoknak mondott történelem írók, Magyarország 
magyar elődeinek történelmi alapanyagát – úgyszólván teljes egészében 
– a római keresztény bibliából veszik – idegen szellemű tolmácsolással. 
A MTA és a tőle elszakíthatatlan követői tudatosan nem fogadják el, 
nem vesznek tudomást az embertan, földtan, nyelvtan és egyéb, 
helyenként újabb szakvonalon megjelenő kutatás eredményeiről. 

A XXI. századra, Magyarországon mind a történelmünk, mind a 
politikai irányvezetésünk – tapasztalatom szerint – nagyjából csak 
színre változott, több, mint ezer éve. A Kárpát-medencében az ásatások 
által felszínre került anyagismeretek, vitathatatlanul, magyarnyelvű 
műveltséghez köthetők, amik az ott élő magyar törzsek elsőbbségének 
telepedését igazolják. A jobbra-balra tekert magyar történelmünk 
múltjának nevezett anyag, a német-római császárság, az orientalisztika 
fölkarolói és a római keresztény művelődéssel itatott szaktollforgatói 
szorgalmából díszelegnek a polcokon, az iskolák tantermében, ahonnan 
a gyerekek, fölnőttek agytekercsét tömítik... 

Mit kell történelmünk nagykönyvébe gyökeresen beiktatni, hogy a 
kárpát-medencei ősmagyar történelem múltja fölszínre tudjon kerülni? 
– 1.) Azt, hogy a magyar az őstelepes a Kárpátok övezetében; 2.) 
kárpát-medencei magyar nyelvű őstelepes, legalább 20-30 ezer évre 
visszamenőleg, nem vándorolt sehonnan. Gyarapodni gyarapodott és 
keveredett a világ négy tájáról. A tervbe iktatott elméletek 
véghezviteléhez ott mutatkozik nagyjából a hiba, hogy a vezető 
vonalban ellenség oldalra hatásos, tudat- vagy tudatalatti idegen 
szellem beágyazódik. A korosabb osztálynál a magyar szellemben élő 
magyar lelkületűeknél meg már csak inkább az akarat – fogjuk meg 
emberek, azt vigyétek – van. Az életképes fiataloknak pedig legtöbbje 
egyszer élünk jelszóval, a jelen társadalom irányadó útmutatásával él. 
Vannak, akik tudomásul veszik, hogy van újabban napvilágra került 
kárpát-medencei őshonosságunkra igazolás, de hathatósan nem tudják 
vagy nem is akarják fölkarolni. Egyik zászlóhordozónk érdemes 
személye sem vitte ez idáig elismerésnél többre. Magyarország, és a 
világtörténelem nemzetközlő nagykönyvéből hiányoznak, mint többek 
között, hg. Hohenlohené dr. Toronyi Etel igazolja: “Az erdélyi 
medence az őskortól fogva a magyar népelemek által lakott tájegység’. 
Az erdélyi-medence tökéletes földrajzi egységnek tekinthető, amelyet a 
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miocén kori tenger lerakódásai töltöttek fel 400-600 méter magas 
felszínre”. Jann Briand pedig: „L’Age du bronz”, Párizs 1959-ben 
napvilágra került könyvében 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.  

Igaz, ez mind az újabb fölfedezés eredménye, de nem annyira új, 
hogy a szemétdombra vagy tűzre való ponyvaértékű történelmi 
könyveinket nem lehetett volna már kicserélni ezeknek az értékes 
adatoknak gyűjteményével. Ha lenne Magyarországon magyar szellem 
lelkületével élő magyar kormány, vagy a magyarság iránt icurka-
picurka tiszteletet adó zsidó-keresztény szentegyház, akkor nem 
jelenhetne meg ilyen  nagymennyiségben az általuk szorgalmazott 
magyar öntudatot tipró iromány. Irgalmatlan arcátlansággal a “Magyar 
történelem, gyerekeknek” című könyvet nyilvánosságra hozták, 
tetszetős kivitelben, Tóth Debóra nevű szerkesztővel. Az előoldal 
ajánló sorai: A képes „Magyar történelem, gyerekeknek” gazdag, 
színes képanyaggal ... segíti az iskolások történelmi tanulmányait”.  

Aztán írja tovább, hogy: “A kötet célja az, hogy a múlt eseményei 
között a gyermekeket elkalauzolja”. – Ez a könyv a XX. században lett 
kiadva, amikor a magyarok kárpát-medencei őstelepedésére, már 
rengeteg új értékes anyag áll földolgozásra, mindenki rendelkezésére. 
Dehát alkalom volt föltüntetni I. A magyar törzsbelieket, mint a 
Kárpát-medence őslakóit II. Külön választva a Kárpát-medencébe, 
keletről jövő magyar műveltségű törzsközösségekkel – hun, avar, 
szittya, magyar,...– mint a távolról jövő ‘magyar-keresztes’ fölmentő 
hadosztagokat, akik az őstelepes rokonfaj fölszabadítására jöttek, a 
vandálok, rablógyilkos, alacsony műveltségű, szláv keverékektől. – De 
nem ezt írja, nem ezt tanítja a magyarországi magyarul beszélő, magyar 
gyerekeknek, hanem azt, hogy: „A magyar nép eredete és a 
népvándorlása”. A magyar nép őstörténetéről írott emlékek nincsenek 
(miért?, kiknek jóvoltából nincsenek ős írott emlékei a magyarnak, hogy kik égették el, 
arról nem ír?), így a nyelvtudomány..., régészeti..., embertani..., földrajzi 
ismeretek és a néprajzi összehasonlító elemzések feltételezéseire kell 
hagyatkoznunk... A finnugor népek őshazájáról, ahol elődeink még 
együtt éltek és... Az őshaza helyének meghatározásához a növény és 
állatneveket hívták segítségül. (Ugyan melyik magyarnak mondott őshazából 
szedték a neveket?...) Ősiráni szomszédainktól elsajátították a földművelést 
és állattartást. ... Kiemelt szerepe volt a lónak, de emellett juhot, 
kecskét és tehenet is tartottak ... népnevünk a finnugor mon (beszél) és 
er (férfi) szavak összetételéből származó. Hát így járunk, ameddig 
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magyar oldalról agymosott és Júdás szelleműek tartják kezükben a 
karmesterpálcát. 

        Mintha T. Debóra a „Tetőhegedűs falusiak” című regény (Fiddle on the roof) 
jellegzetes napi életéből idézne, ahol a ló néha lesántul, de a tehenek, kecskék 
akadálytalanul adják a tejet, a ház ura, aki időközönkint a lesántuló lova helyett  húzza a 
kocsit, vagyis ő a férfi, aki állandóan beszél moner. Igaz, hogy ő héber, de az nem jelent 
sokat, hisz a bibliában, Móz. I. könyv, 10. 1.,  Ezek pedig Noé fiainak, Sémnek ... 
nemzetsége: ... 22. – Sém fiai: (Árpád) Árpáksád ....24., Árpád pedig nemzé Séláht, Séláh 
pedig Hébert. Dehát Héber Árpád unokája. ‘Encyclopedic Dictionary of the Bible’ 
ismerteti Árpád névváltozatait és helyeit. Louis F. és Hartman, C.SS.R. megjegyzése 
szerint „Árpa-chsad a szó végző –chsad=ksad a kesd-kasd helytelen kiejtésének a héber 
rögzítése a Chaldeus=Kaldeus. Árpáddal kapcsolatos részletes történelmi emlék 
följegyzéseit olvashatjuk az általam folyamatosan megjelenő „Hírközlő” füzetben is az 
„Árpád, mint magyar államalapító nagyfejedelem” címszó alatt. – Dehát amint 
megjelenik Mózes és vele együtt páholyba ül Jáhve, Héber és Árpád külön nemzetséggé 
válik (Kain és Ábel hasonló eset) Kir.II; 18:34-, 19:13-, Ésa. prof: 10: 7/. De ő (Jáhve) ... 
ő pusztítani akar és kigyomlálni sok népet. 9-, (Jehova mondja) „Nem úgy megvetem-é 
Kálnot mint Árpádot..... Rengeteg Kárpát-medence magyarjával összeköthető művelt 
ősmagyar múlt emléke elérhető. Aki azt állítja, hogy nincs, az István király korabeli 
római katolikus Szentszék által kiépített X.-XI. század tudományával él. Árpád és Héber 
kapcsolat az Ádám és Éva mintájára, zsidó-monda szerkesztéséhez fölkarolt kölcsönvett 
személyek, szokás szerint. Zoltai Gusztáv MHSz és Bp. ZsH ügyvezető igazgatója... 
1992. de. 8-án készült MIO képviseletén azt mondta, mikor kérdezték tőle: Mi a 
zsidóság? Vallás, faj vagy etnikum? Z.G.: „Én erre egy szóval szoktam felelni: életforma.  
Dehát szerinte sem ‘egy’ fajtörzs. 

Röviden ismertetve: MTA által miért nincs római katolikusok 
magyar trónfoglalása előttről és utánról, magyarok által írottan 
elfogadott magyar történelem. Azért, mert... Vitéz András rozsnyói 
kanonok, Gömör és Kis-Hont vármegyék táblabírája, 1816-ban a 
Szilassy család levéltárában őrzött „IX. Cal. oct. De Festo Jac. Ap. 
Vatikán 1000-ből való” oklevelet lefordította, amiben többek között a 
következőket olvashatjuk: A római katolikus egyháznál Domonkos 
esztergomi érsek, Sylvester pápa tanácsolása folytán azt a törvénybe 
iktatott határozatot hozták, amit föltehetően István király is tudott, hogy 
a 1.) „magyarok, székelyek, kunok, valamint ‘magyar egyháznál’ a 
római katolikus papság által is használt régi magyar betűk és vésetek, a 
jobbról balra pogány írás megszüntetődjék és helyébe latin betűk 
használtassanak. 2.) A papság azok használatára jutalmazás mellett 
betaníttassék és 20 arany pensasnak büntetés fizetése mellett eltiltassék. 
3.) Továbbá, hogy az egyházban található pogány betűkveli felírások és 
imakönyvek megsemmisítessenek és latinval felcseréltessenek, 4.) 
valamint pedig azok, kik régi pogány iratokat, vagy véseteket beadnak, 
1-től 10 dénárig kapjanak jutalmat. 5.) A beadott iratok és vésetek 
pedig tűz és vassal pusztítassanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány 
vallásra emlékezés, visszavágyás szüntetődjék”. Ennyit olvashatunk a 
Kézai Simon krónikájából, (1282-85 körül)..... 
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Egyes keresztény hívő azzal támad, hogy ez a múltban volt, minek 
felnyitni a régi sebet. Az agymosott keresztény hívőknek a múltbani 
kereszténység, Kárpát-medence magyarnyelvű műveltségét tipró fájó 
emlék, a múlté, sőt a sebhelye is már beforrt. De, hogy forrhat be egy 
olyan seb, amelynek nincs idő adva a gyógyulásra. Merthisz, az 
esztergomi érsek és Sylvester pápa tolmácsolására kiadott 
törvénykövetelmények némi változatban máig élnek. 

„Szabad-e keresztény Istent imádni magyarul”, a Vatikán 
hitfelfogása szerint? Az Erdélyi Tájékozató 1992. június 15-ig számából 
emelem ki, az 5. oldalról Ősz Erőss Péter „Moldvai csángók (mint máig 
is magyar nyelvet beszélő csángó, az ismeretlen ősidőből egyike a 
magyar nyelv fönntartóinak) elutasított kérelme” cikkéből idézek: 
„Nem előzmények nélkül való az elkeseredett pusztinaiak „siralmas 
panasza”. Magyar nyelven misézni tudó lelki gondozóért a moldvai 
magyarok az elmúlt századok folyamán többrendben folyamodtak 
kérelmezéseikkel hol a Vatikánhoz, hol különböző magyar főatyákhoz, 
érsekekhez, püspökökhöz ...a szabófalviaknak ilyen irányú keservei 
vagy lujikalagori magyarok siránkozásos panaszkodásai a magyar 
nyelvű papért”, az anyanyelvnek a „templomban való jogos 
használatáért”. Kérésük ez idáig elutasított. Miért? Csak egy, sokak 
által már elfelejtett vagy nem jelentős magyarnyelvű magyarokra 
érvénybe iktatott ok miatt, a hajdani római katolikus püspök 
„veredictuma” ma is érvényes: ... „a magyar az ördög nyelve”. Ez egy 
másik jelenben levő, álcázottan életben tartott magyar öntudatot tipró 
katolikusok általi tett. Ma is még fő cél a magyarok dicső múltját 
kátyúban hagyni, a magyar nyelvet és a magyar lelkeket beolvasztani a 
züllött idegen erkölcsbe, vagy amelyiket nem lehet, azt kiirtani. Magyar 
vonalon a vallási és a nemzeti szellemben élő lelki öntudat, oly messze 
van egymástól, mint az ég és a föld, nem úgy, mint az ortodox 
egyházaknál. Sajnos, mind világi, mind vallási vonalon mesterségesen 
fölállított egymást támadó, jólfizetett Júdás egyéniségű főszereplőkkel 
működtetik a hit és fajvédelem közigazgatásait. 

Mint például: (Am. Magy. Újság 2001 okt. 14. oldal) Csontos János. „Cafatokra 
szaggatol” ... cikkében szóvá teszi Majsai Tamás ref. lelkész valóban barbáran ízléstelen 
szókincseit, az ő idegen szókincs tudásának gazdagításával. Cs. J. a magyar államot 
keresztény oldalról védi: „A zsidó jelképek és rítusok tiszteletben tartása semmivel nem 
előbbre való morális parancs, mint a keresztény jelképeké és ritusoké. Mindezeket most 
Szent István védelmében citáltam ide. Normális időkben egy államalapító sem szorul egy 
íródeák védelmére, ám ezek nem egészen normális idők). (s.m. sajnos, ezek már több, 
mint ezer éve teljes egészében nem normális idők.) A kárpát-medencei magyar állam – 
Hungária – szabad  magyarságának fönnmaradását a Vatikán csak látszatra hagyta fönn. 
A nyugati hatalmakkal úgy határoztak, hogy egy nyugatot védő bástya kiépítése nem árt. 
Mert tapasztalatuk szerint a magyarokat, mint emberbarát, becsületes harcost, ismerték és 
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könyvelték el. A Vatikán miért nem küld magyar papot a csángókhoz? Miért küldene, 
hisz sem politikai, sem világi hatalom vonalán ma már nem számíthat rájuk. Jelen 
pillanatban nemcsak a megkérdőjelezett hova tartozó csángók, de még a vallás és 
politikai erőt vesztett magyarok sem kedveltek. Például (A.M.Ú. 2001. XII. 19. oldal) „A 
szentatya személyes emléke” magyar testvéreink harcban és az ivásban nagyok voltak. 
Az A.M. Újságban (2002. jan. 22. oldal) olvastam Rosdy Pál cikkében, hogy Mádli 
Ferenc megköszönte az Apostoli Szentszéknek... hogy az Európai Tanács határozatban 
magyar nyelvként fogadta el a csángó nyelvet. Ez mit jelent? Azt, hogy ezentúl a csángó-
magyarjaink kapnak magyarnyelvű igehirdetőt? És a pápa segedelmével fölkarolja a 
Kárpát-medencében, az ellenség hatalma alá sodort magyar keresztény lelkeket, mint 
ahogy állandóan fölszólalt Izrael védelméért. Sajnos, még mindig igaz Petőfi Sándornak 
az a gondolata, hogy  „...Szétszórt hajával, véres homlokával – Áll a viharban maga a 
magyar”. Az Am. Kan. Magy. Élet hozta az 1991. augusztus 30-i szám 5. old.) “A pápa 
és a magyar zsidók”... Kardos Péter főrabbi írásban adta be kifogásait a pápának azért a 
felelősségért, amely a katolikus egyházat terheli a zsidóságnak a második világháború 
alatti tragédiájáért. A pápa biztosította a magyar főrabbit arról, hogy ez a jövőben nem 
történhetik meg. Ha Mádli Ferencben van egy kis öntudatos magyar szellemben élő 
magyar lelkület, akkor mint az állam elnöke, nem kifutó fiúként tesz tiszteletet a 
katolikus spotoli Szentszék előtt, hanem mint legalább a zsidó főrabbi, aki nem alázatos 
kéréssel, hanem (igaz, hogy a zsidó hitközösség nem számít alattvalóinak) írásba foglalja 
a magyar-keresztények követelményeit. Elvégre és utóvégre Magyarország magyar hívői 
segítik fönntartani a katolikus rabságában élő királyi hatalmat. Milyen nagy dolog volt a 
Szentatyától, hogy nyitottnak mutatkozott Magyarország államelnökének magyarnyelvű 
papkérése iránt (nem biztosított, nem ígért, mint a főrabbinak). Nem is értem, mit 
akarnak a magyarok, meg a csángók, elfelejtik, hogy ők a Szentszék szemében csak egy 
múltat és jelent vesztett tömeg. Ki mellett van II. János Pál pápa, az Ég isteni karból 
kiválasztott Istenének kiválasztottaival, avagy az Ég isteni karába beválasztott Istenének 
beválasztottaival? A mai pápának, hívei körében annyi hatalmi ereje van, mint 
Jeruzsálemben Jézus idejében Pilátusnak. A pápa a kereszténység fölvételével, ha 
tiszteletben tartva védené például a magyar szellemben élő magyar lelki öntudatot, akkor: 
többek között a “Keresztény Szó” kulturális havilap nem hozta volna fedőlapján a Tórát 
olvasó rabbikat A kép alatti szöveg “idősebb testvéreink” a félreértést kizárják. A havilap 
szerkesztője a lapban egy hosszabb vallással kapcsolatos fölvilágosítást is ad. Következő 
pár sor kiemelve: “...Hajlamosak vagyunk ...az  évszázadokra  visszanyúló zsidó 
kultúráról megfeledkezni. Pedig a keresztények egyértelműen a zsidóság örökösei, 
szellemi-lelki utódai... Mert az Ószövetségben fontosabb szerepe van a szívből jövő 
vallásnak, mint az Újszövetségben a szorosabb értelembe vett Jézussal kapcsolatos 
teológiának”. 

Hogy mennyi, mire és mekkora hatalma van és volt a zsidó-keresztény országot 
szervezó magyar Szent Korona hatalmának és a ‘Szent István jobbjának’, az egy óriási 
terjedelmű külön témakört foglal magába. Dehát jobb, ha visszatérek az elkezdett 
vonalhoz. Még csak annyit befejezésül, hogy az ilyen nagy kitérőt többek között a 
napokban az Interneten elém került a legújabban megjelenő “Remény” című zsidó 
kulturális folyóirat indította el. A “Remény” a  magyar zsidó hitközösségek 
szövetségének társadalmi, közéleti... Nagyon fontos számunkra a zsidó-keresztény, illetve 
zsidó-nem zsidó párbeszéd kérdése, legkülönbözőbb embereket kérdezzük meg ... van-e 
egyáltalán ma Magyarországon zsidó probléma?” 

A Kárpátok hegykoszorúja a szájról-szájra fönnmaradt egyes 
magyar mondák szerint, mennyek oltára. A Kárpát-medence, a Pannon-
tenger, későbbi nevén Pannon terület lakói sok ezer évtől mint magas 
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műveltség folyamatos fönntartói. A múlt elfelejtett élő emlékei közé 
tartozik a Tamana Tudomány név alatt fölkarolt anyag-gyűjtemény. A 
Tamana Tudomány említésére többen legyintenek, ami azt jelenti, nem 
veszik komolyan, vagyis nézetük szerint érdektelen téma. Őszintén 
szólva, egy tudományszakot sem lehet teljes hitelességgel 
elfogadhatónak venni. A tudományos elmélet, igazolás iránti 
érdeklődés mindig attól függ, hogy mennyire érinti az érintett illető 
mellék- vagy szakmai beállítottságát. Dr. Vámos-Tóth Bátor szerint a 
“Tamara elmélet” a kövekezőkben foglalható össze: A mai magyar 
műveltség – ősi nyelvünk, földrajzi neveink, mándi díszjeles 
művészetünk, ötfokú népzenénk – egykoron  az egész földre kiterjedő 
magas színonalú – általunk – Tamana elnevezésű ősműveltségnek 
jelenlegi leggazdagabb – adatokban – hordozója.  ... Régóta ismert 
tény: a földrajzi nevek meglehetősen jó útmutatók az őstörténeti 
kutatások szövevényében”. Éveken keresztül a Tamana gyűjtőnév alatt 
dr. Vámos-Tóth Bátor és munkatársai által összegyűjtött rengeteg 
földrajzi és személynév engem is csak mint érdekesség fogott meg. 
Később feltűnt, hogy egy-egy alapszerkezetileg föltüntetett név mellett, 
rövidebb történelmi anyagismeret is áll. Az elmúlt hónapban (X. 2001) 
kaptam egy olyan világtérképet, amin kizárólag a ‘magyar, magar’ 
nevek változatai vannak föltüntetve. A magyar nevek – mivel ősidők 
óta nemcsak keleten jelentek meg, hanem körben a világon mindenütt –
, részemre újak és értékesek. Az az érzésem, hogy a Tamana-térkép 
segítségével csak rövid idő kérdése, ősműveltségünk kézzelfogható 
igazolása. Most csak azokat a neveket tüntetem fel a Tamana 
nagytérképről, amelyek a Kárpát-medencében élő magyarság 
történelem vonalával közvetlen összehozhatók.  (Árpád,  Aba-Hun, Attila, 
Béla, Buda, Budavár, Budafia, Csaba, Csángó, Duna, Géza, Gyula, Hun, Kende, Keve-
Ügek, Kukutyim, Mada, Magyar, Magar,  Magyar-lak, Megyeri, Szék, Szemere, Szittya, 
Tamana, Tarján, Turul) 

Mit igazolnak eddig, a Tamana segédtudomány által gyűjtött 
földtani és személyi nevek? A jelenből ismerve, nagyjából azt, hogy a 
múlt műveltség színvonala, nem mindenben tartja közvetlen azonos 
folyamatát. Az emberiség egyes csoportjainak fajonkinti műveltség-
állása csak bizonyos mértékben követi a jelenben fejlődő vagy hanyatló 
tudományt. A jégre, vízre és az egyéb nagyobb földterületre kiható 
bomlasztó csapások, nemcsak a földtengely állását változtatják, hanem 
a földrészek, vízek helyzetállásával az emberiség nyugvó 
hontelepedését is. A Kárpát-medence őstelepedésének lehetőségét mind 
a külföldi, mind a hazai szaktudósaink igazolják. A Kárpátok nemcsak 
őskőzetükkel egyediek, hanem magasságukon keresztül a természeti 
csapások átvészelésére – ember, állat, növény – élet-átmentő területnek 
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is számít. De nemcsak a Kárpátok ormai, hanem alföldei is lakott 
telepedést igazolnak. Hohenlohené dr. Toronyi Etel: az Erdélyi-
medence tökéletes földrajzi egységének igazolásával bizonyítja, hogy a 
kelet-magyarországi szigethegységen keresztül lépcsőzetesen 
kapcsolódik bele a Kárpát-medence tökéletes tájegysége. Dr. Cser 
Ferenc: “A Kárpát-medence legrégibb emberi lelete, a vértesszőlősi 
előember volt. Vértesszőlősön két rétegben találtak ősemberi települési 
nyomokat: 400-500 (minden jégkorszak vége), illetve a 250 évezred 
környéki időkből ... A Kárpát-medence az eszközök bizonyos ‘előre 
futását’ mutatja már a Mindel-kor idején”. Hasonló szerszámok 
kerültek elő korábban – már emberi maradvány nélkül – Buda 
környékéről, és ezért a műveltséget budai műveltségnek nevezte el 
Vértes László. A dr. Vámos Tóth Bátor által elkezdett Tamanak-kutatás 
eredményei a magyarok jelen történelmére azért is nagyon előnyösek, 
mert ahogy dr. Paposi-Jobb Andor mondja (a Tamana névgyűjtők 
egyik munkatársa): „A Tamana gondolatrendszer azon a megfigyelésen 
nyugszik, hogy szerkezet-felépítési adatai visszavisznek bennünket az 
Idő Körvégtelenjében levő Örök Emberi Értelem, azaz a Homo 
Semper-alkotta magas színtű műveltségek múltjába. Ezek a 
műveltségek messzemenően megelőzték az eddig ‘leghősibbnek’ tartott 
körösi, szuszai, mezopotámiai, egyiptomi, indusvölgyi, kínai és közép-
amerikai műveltségeket”.  ... A Kárpát-medencéhez kötött ősműveltség 
ellenvéleményeit csak hangoztatják, de nem bizonyítják. 

Ausztráliából kezdve a Kaukázusig – beleértve Afrikát – 
mindenhonnan  eredeztetik a művelt ember kiáramlását, a Kárpát-
medence említése nélkül. Ezzel nem azt szándékozom fölvetni, hogy a 
Kárpát-medence a Magi-ar=(magyar ember) keltető fészke – ami  nem 
lehetetlen. Csak azt, hogy az ismeretlenné vált  kárpát-medencei 
magyarul beszélő népfajának, kifejlődött ősbeni műveltsége, sugárzott 
széjjel, a földkerekségen. Az alacsony műveltség nemzedékei nyúlszerű 
szaporodásuk mellett, néptörzsei vandál módra irtották, rombolták az 
útjukba kerülő művelt világot. Följegyzett adatok szerint: Európában az 
újabbnál újabb bevándorlóknál az egymásközti vérremenő vita 
napirenden van. Ilyen bel- külharcok segedelméhez hívták nemegyszer 
járadékos megegyezéssel a *Héthon hadalakulatait is. A Kárpátok 
őstelepeseinek megvédésére viszont önként jöttek segélynyújtást adni, 
a betörő vandálok támadásai alatt. (*C.A. Macartney: The Magyars in IX. 
century. 47 oldal. Seven Lands) 

Sikeres Kárpát-medence honvisszafoglalást, komoly nagyméretű 
terv kidolgozása nélkül lehetetlen elképzelni.  Minden józanul 
gondolkodó ész , mély elismeréssel meghajlik előtte. Amennyire 



197 

elfogadható a krónikások és a hozzájuk csatolt történelmünk 
ismertetése, úgy Levéd nagyfejedelem, mint szabad hontelepes, Álmos 
nagyfejedelem, mint kardgyártó és jogokat védő zsoldos 
hadosztályokat fönntartó. Álmos fia, Árpád és fiai, Levéd fia Kurszán 
és hozzájuk csatlakozó lelki testvéreink, (legtöbb névtelenül) életük 
áldozatával íratták be ismét az ősi csent magyar nevet, a 
világtörténelem nagykönyvébe. A nagy út végén Árpád és Kurszán 
vérszerződéssel összeforrasztott Héthon törzsközösséggel, a Kárpát-
medence Magyarország  határkapuit pár-száz évre nagyjából becsukta.  
Az i.sz. 896-ban elért fölszabadító időszaka máig nem zárult le 
egészen. Sajnos, a M T. Akadémia joghatalma alatt máig becsmérlik, 
hamisítják, sőt titkolják a dicső létezett, ősmagyar múltat. A jól ismert 
Nagy Károly és a vérengző, rabló rokon fajnemzedékeit nem lehetett és 
nem lehet megváltoztatni. Állandó civakodást, megállás nélkül éppúgy 
űzik, mint űzték Árpádék bejövetele előtt. A gaz és konkoly fajtákból 
soha nem lesz nemes növényfaj. Apáink, és mi is, akik az 1956-os 
szabadságharcot túléltük, közvetlen élő tanúi vagyunk, hogy kik, 
hogyan, és miért kezdik a háborút, s kik által  kerül a magyar mindig a 
vesztes oldalra.  

A 907-ben kirobbant emlékezetes pozsonyi csata eléggé igazolja, 
hogy kik voltak valóban  a Kárpát-medence őstelepeseinek eltiprói, 
hun- és avarkincsek rabló tulajdonosai. Ensburg vára és Szent Flórián 
kolostor között 907-ben Lajos királlyal az élén, minden mozgásra képes 
embert összetoborozva óriási katonai erőt állítottak föl. A gyermek 
Lajos tanácsadói a főnemesség és a papság. Árpád megjelenésében a 
hun és avar elődeit látták. Lajos király mellett, vagyis mögött, Burghárd 
passaui püspök és az egyház hű pártfogója, Aribó gróf állott. A Duna 
északi partján vitéz Luitpold keleti határgróf, déli parján Dietmár 
salzburgi érsek, freisingi Ottó, Zakariás sabeni püspök oldala sem állt 
tétlen. Hadállásukból említésre érdemes még Hartvich, Helmpreicht és 
Gumpolt apát egyházurak által vezetett zászlóaljaik. Tehát egy kis 
keleti nomád útrakelt csoporthoz az egész Nyugat mozgósítva lett, a 
római egyházzal és az általa győzelemmel megáldott hadiszerekkel és 
katonákkal együtt.  

Kurszánt és kísérőit, egyes hírföldolgozás szerint, már kezdetben a 
követjárásban legyilkolták. (A hírekben megjelenő dátumokat, eseményeket 
megközelítő  hitelességgel  kell  tudomásul venni.)  Luitpold őrgróf német vízi 
erejét a Dunán, Pozsony előtt, Árpád, Kun búvárjaival 
megsemmisítették. Aztán Dimitrit érsek seregét tették harcképtelenné. 
Miután átkeltek a Dunán,  Luitpold főseregével vívtak győztes 
támadást. Sajnos, ebben a politikailag győztesnek mondott ütközetben 
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Kurszánon kívül Árpád és fiai – Tarhos, Üllő és Juta – is áldozatul 
estek. Árpád nagyfejedelem az ádáz küzdelemben olyan súlyos sebeket 
kapott, hogy rövidesen utána, még 907-ben ő is az élők sorából – 67 
éves korában eltávozott. Fölbecsülhetetlenül óriási veszteséget jelentett 
Kurszán, Árpád és fiainak elvesztése mellett, a tiszta, mély magyar 
szellemben élő hőslelkek mai légkörben pótolhatatlan személyei. De 
mind e fájdalmas örökké gyászoló vitéz nagyjaink elvesztésével annyit 
elértek, hogy  1.) a veszteség ellenére a németek hosszabb évtizedekig 
nem támadták a birtokba vett magyar területet. (Igaz, az egyház annál 
többet).  2.) Az idegen bennmaradt telepesek birtokuk megtartásával az új  
kormányzat alá kerültek. A Kárpát-medence őslakói és védő 
törzsegységei – nagyjából – tulajdonosként visszaszerezték 
fönnhatóságuk tekintélyét.  3.) S ami még kiemelkedően nagy dolog, a 
szemiták által üldözött magyar nyelvet évezredre fölélesztették. Ki 
tudja, mennyi évezredre, ‘örökre’. Ha Nyugattal szembe mert állni, a 
magyar történelem tanításából ismert Levéd és Álmos, menekülés 
közben összeszedett műveletlen, nomád néptörzséből annyi harcképest, 
hogy a nagy és képzett nyugati haderővel szemben győzni tudott, akkor 
milyen művelt kormányzat alatt élhetett 896-ban az általuk 
megtámadott Nyugat?! A mai Kr. u.-i XXI. században a társadalmi 
műveltség a Kr. e.-i XXI. század műveltségi fokozata alatt, vagy fölötte 
áll? Beleértve az ifjúsági és családi erkölcsöt. 

A hon-visszafoglalással nemcsak ősünk anyaföldjét kaptuk vissza, 
hanem öntudatot ébresztő, dicső múltunk emlék-anyagát is (részben). 
Magyar szellemről tehetetlenségen mozgó irányvezetést mutat pl.: 
Győrffi Gy. Árpád, nagyfejedelmünk több ezer évről 
világviszonylatban ismert nevét, a gabona árpa – árpácska nevéből 
vezette le, minden lelkiismeret-furdalás látszata nélkül. Egy másik 
ősből származó, már kevésbé ismert nemesi név Buda. Attila testvére 
Buda, tulajdonneve sem maradt ki a találgatók kezéből. Mint 
tulajdonnevet, a Budát összehasonlították a gót Bote ‘követ’tel és a 
szláv buda (kunyhó) szóval. * Úgy hiszem, Németh Gyula „Attila és 
hunjai”-ban  említi, hogy Budát valójában Blédának hívták. A magyar 
nyelv szófejtő (etimológiai) szótár egyik ajánlata szerint természetes – 
nem a magyarból ótörökben talált, hanem fordítva – a ‘bud-, but’-=ág 
jövevény szavunk. Ha a bud szó „fa” értelmét elfogadjuk, úgy az 
esetleges ‘a’melléknév képzővel kapunk Buda-t. Attól függetlenül, 
hogy ma már az ‘a’ nem képez melléknevet, de régebben ezt a képzőt 
mind igéhez, mind főnévhez használtákez egy régebbről jövő szó.  
(Nógrády Mihály, 1985, “Magyar nevek kutatása”, Montréal: Nyugati Magyarság, jan. 
6. oldal)  “A bot eredetileg az ősember kezdetleges fegyvere, lassan 



199 

fejlődött egy fadorongból drágaköves jogarrá, és még ma is magas 
állást jelképez, mint királyi jogart, fejedelmi buzogányt, püspöki 
pásztorbotot és karmester pálcát. Attila testvérének a Buda neve rangot 
jelentett? Rangot, de alany- vagy tárgyesetben. Esetleg.... *Ladó János 
1978. Magyar Utónévkönyv. 4. Bpt: Akadémiai Kiadó. 143. oldal.  

A vérszerződéssel egyesült testvértörzsek Kárpát-medencébe 
érkezésével nemcsak az elhallgatott magyar néptörzs nevünket állította 
vissza, hanem a szláv-német szemita népkeverékek eléggé 
elhatalmaskodó uralmát is kissé megfékezte. A magyar törzsközösség 
határ felállításával ismét Európa jelentős része lett. Ez a világraszóló 
magyar szellem lelkületével létrehozott, magyar törzsfajunkra 
emlékeztető múltat, a magyar kormány milyen dátummal ünnepelteti? 
Tudtommal – de lehet, hogy tévedek – Magyarországon a 
keresztényesített időszakokhoz kötődött ünnepeken kívül, nincs tisztán 
magyarokat érintő magyar történelmi emlékünnep. Miért nincs? Mert a 
kárpát-medencei őshon területén, minden dicső múlt emléke s a magyar 
nyelv használatának életideje ezredévek óta halálra ítélten kínlódik. 

A Tamana térképen ismeretlen időből fönnmaradt magyar 
törzsekhez köthető nevek, eredeti jelkép vagy jellem értelmét mi már 
nem tudjuk. Föltételezhetően az egymástól távol eső Turul 
nemzetséghez köthető törzsek emlékezetében, gyakorlatilag fölkaroltan 
hosszú évezredekig tudatosak voltak. Tudták, kinek, miért adják az 
ősből választott jellegzetes műveltségbe tartozó neveket. Keresztény 
tudománnyal élő szak- és műkedvelő-szófejtőink egy óriási, részükre 
áthidalhatatlan űrrel állnak szembe, választódnak el, a múltban levő 
ősműveltségtől. 

Az ősmagyar magteremtményei egykoron földgömbünket  
mennyei Urunk szellemvilágát sugárzó műveltséggel borította be. Ez a 
hatalmas, egy élőtestté összeforrt művelt egység, a pokoli lelkek durva 
léptei alatt, apró darabokra törve, kisebb-nagyobb egységeivel 
szétszóródottan él a világban. A Tamana tudomány anyaga úgy áll most 
előttünk, mint egy ismeretlen korabeli millió kis szellemének 
múltbazárt tárháza.  

Ma még csak névleges rokonkapcsolatot ismerünk velük szemben, 
de ameddig él a ‘holnap’, addig mindig reménykedhetünk megtalálni a 
múlt tárházának megnyitó kulcsát. 
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Dr. Veress Ferenc (Morrisonville, NY):   

ÁLOM  A TÁLTOS KULTUSZBAN 
A népmesék, mint kultikus, táltos szövegek a magyarság szellemi 

kincsei és rejtett értékei. Ilyen értelmű magyarázat vagy kiértékelés a 
népmesékben meglévő hagyományos magyar vallás jellege miatt késik. 
A magyar táltos vallásnak több évszázados földalatti továbbélése a 
nemzetközi marxista ideológia, kommunista világ magyartalanító 
szellemével is szemben állt és nyilvánosan üldözték, mint nacionalista  
jelenséget, ugyanakkor a katolikus egyház számára is kellemetlen volt a 
„pogánynak” minősített jellege miatt. 

„Használhatósága” a gyermekmesékbe és a gyermekeinek mesét 
olvasó értelmiség szerepébe teljesedik ki, marad fenn és végződik a 
városok nagyközönsége számára. A hagyományos közösség már 
tudatosan is „másképp” értelmező társadalom, kultikus formájában 
gyakorolja ezeket a szövegeket. Tehát tudja, hogy ez nemcsak „mese”. 
Ennek a kettősségét fontos áthidalni és a magyar népmese 
dekonstrukciós vizsgálatát itt röviden bemutatjuk. 

Szerintem alapvető, a magyar tudat, éntudat szempontjából 
velőbevágó fontosságú, hogy a magyar szellem fennmaradt és 
továbbélő anyagát ilyenformában megismerjük. Rögtön szögezzük le: 
benne rejlik az elveszett magyar nemzeti vallás. Kovács László, az 
„Etnográfia” szerkesztője, kiváló magyar ember mondta még a kádári 
elnyomás sötét periódusában, a kommunista nomenklatúra fél ezektől 
és tiltja a közlésüket.  Vidéken járva egy táj sárkány hiedelmei után 
kutattam, egy helyi lakos félve körülnézett és suttogva mondta, nem 
veszik jó néven, ha erről beszélnek.  Nyilvánvalóan a népi 
hagyományok a magyar tudat megerősítésének az alapjai. 

A mesék hőse, a táltos valójában az olvasó. Amint olvassa a 
szöveget vele eggyé válik, hőssé lesz. A hős az átlényegesűlt ember. A 
félelem egyedi és általános. Egyedi, hisz a félelem az elmúlás, a halál, a 
semmibe hullás félelme. A Hayflick paradox néven ismert jelenség 
bukkan itt fel. Géneinkbe, a kromoszómákba valami okból  a teremtő 
egy életzárt tett , ami a telomer nevű anyaggal áll összefüggésben, ahol 
egy enzim  vágja a kromoszom anyagot az idő múlásával  és mikor a 
kromoszom telomerje elfogy, az ember meghal. Lényegében  
mindnyájan magunkban hordjuk a halál pokolgépét. Hogy miért véges 
az életünk, nem tudjuk.  A magyar népmesék ezen a félelmen segítenek 
át és adják meg az örökkévalóság kulcsát. A hős szó jelentése a hő, 
forrósság fogalma mögött rejtőzik (hasonlóan, mint a hero-heated 
angol szó). A magyar táltos szövegek hasonlóan a tantrikus keleti 
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szellemi gyakorlathoz, mint a kundalini joga az élettel kapcsolatos 
forrósságot, a tüzet, -tummo a neve,- a tudat akarata, kontrolja alá képes 
tenni és ezzel átlényegesíti az életet. Az élet kontrolját is a gyakorló 
kezébe tudja tartatni.  A hős heve átlényegesíti az embert, aki most az 
ember és emberfeletti szétváló topológiai képletében áll elénk. 
Emberfeletti, nem ember, hanem isteni alkatú, halhatatlansággal 
felruházott. A félelem az idő és tér dimenziójában bezártságnak és 
elmúlásnak az ellenpontja a rejtőzés, felhevülés, révület, ellevés. A 
rejtőzés a regös énekek állandó refrénje, ahol a hő az istenek ereje és a 
földi bezártság feltörésének a jellege, amikor a lélek  isteni erőt kap és 
a testi mulandóságon  felülkerekedik. A táltos ló a tudatot képviseli, és 
amikor a mesékben, mint gebe tengődik a ganéjban, megkéri a 
táltoshőst tegyen forró parazsat a szájában, ami aranyszőrű paripává 
változtatja és csodákra lesz képes. Magyarázat: a tudat megtisztul az 
idők folyamán rárakodott tehertől.  

Ezt az erőt a népmesék különleges ismeretén és azok kultikus 
gyakorlata során lehet elnyerni.  Csak a jelkulcsok és azok különleges 
szimbóljait, értékjegyeit kell pontosan tudni és felhasználni.  

Az álom a táltos szövegekben és jelentésük 
Amint már részben múlt évben előadtam, a bájolás a magyar vallás 

szónak a megfelelője,  de nem pontos fordítása. Vallás a latin confessio 
szóból ered. A vallásnak ugyanis a magyarban a  bájolás a neve amint 
religio ( re- újra, megint és ligo, ligare – kötni), kötődés, újra kötődés . 
Tehát visszatérni a Teremtőhöz.  A bájolás szó viszont a magyar 
államvallásnak szimbolikáját és erejét hordta és ma is hordja magában, 
egy az egyház számára elborzasztó jellege volt ,hisz magába zárta  
annak ősi vonzó és mágikus erejét. 

A bájolás egy része az álombájolás. 
Álom és szétdarabolódás egy különleges táltos technika, amely a 

misztériumvallásban is szerepet játszik: tudomány elnyerése  
kondicionált, feltételes halálon keresztül. Még egy lépés kell ehhez, a 
szétdarabolás. Ahol egy új életet  vesszünk ki egy más állapotban. 
Fontos meggondolás a halál állapotának összefüggése az álommal. A 
táltos, aki végzi a szellemi gyakorlatát, felismeri, hogy a halál állapota 
lényegében  egyfajta álom vagy alvás. Vizualizálni kell neki.  Látnia 
kell, maga elé kell vetíteni az álmot, álom állapotát és realizálni hogy 
az, lényegében a lét egy megváltozott alakja , a halál. A halál nem egy 
vég,  hanem a „vagyok” egy más állapota. Az álom a valóság egy 
másik képlete és éppolyan való, reális, mint az ami „létezik”, nem-álom 
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állapot. Amint ezt a fokot elérte a táltos, akkor elnyeri  az élet 
megjelenésének mindkét formája felett a kontrolt 

Jóllehet a lépéseket megfigyelni  a baranyai népmeséből (Banó 
István, Baranyai Népmesék p.52), ahol a király  a halálán van,  de nem 
tud meghalni addig, amíg a kertje közepén  nőtt égígérő fa tetején   
„aminek az ágai az égönn fölű érnek” gyümölcséből nem eszik. Ezrek 
próbálkoztak, de mind meghalt, visszaesett.  Mikor a táltoshős 
jelentkezik, hogy ő megszerzi azt, a király kijelenti és ez a mesének 
szinte hátborzongatóan mély  filozófiai és morális jelentőséget ad – 
„Nem akarom, hogy te is az én életömér meghajjá.” Itt rögtön a 
táltosszöveg elején  találjuk meg a filozófiai tételt:  a halál szükséges , 
az emberek ezrei halnak meg a halálhozó gyümölcsért. Első olvasásra 
nem értjük, ez egy paradoxik helyzet, mivel pont az ellenkezőjét 
várnánk.  A másik  filozófiai pont a király kijelentése, hogy nem akarja 
, hogy életéért meghaljon a táltos. Megint egy paradoxik kijelentés. 
Ennek a magyarázatát adja meg a mese álom struktúrája (Itt a keleti 
eredetű jézusi hit ősi formájához is eljutunk. Jézus mondja, én vagyok a 
kapu, aki ezen belép örök életet nyer).  

A szétdarabolás motívuma 
A táltoshős az egyetlen, aki végül is felér az égígérő fa tetejére, 

ahol egy szép kastélyt talál,  lakója a Szép Úrnő. Elnyeri a kezét, de a 
kastély ura a 12-fejű sárkány nem engedi és többszörös próbálkozás, 
fenyegetés után darabokra vágja a táltost. „Ezör darabba darabúta, a 
teste széthullott a kertbe.” Segítő hollók összeszedték, összerakták. 
„Amikor összerakták, sokkal szöbb legény lett beüle, mind azelőtt volt”. 
Amikor a táltos életre kelt, a holló megkérdezte: „ Na, táltos 
felébredtél?” Az ezt válaszolta: - „Föl. Mér nem is engettetök alunnom, 
mikor... Mire a holló: „E hiszöm, hogy aluttá, de ha mi ide nem 
gyüvünk, aluhattá vóna örök mindig”. A fentiek magyarázata a 
táltosszövegek tükrében a táltosgyakorlat lényegére mutat. Új életet 
csak a régi énünk feladásával és új életet megújult énnel lehet csak 
megkapni. A lét megjelenési formái fellett  az álom bájolás utján lehet 
úrrá lenni és kontrolt nyerni, ami az örökkévaló életet adja. A királynak 
fel kell adnia halandó testét, hogy új életet nyerjen. A szétdarabolódás 
a szimbolikus halál, az abszolút igazság valósággá tevése, ahol a 
dolgok természete  feltárul, ez a révülés teste. A táltos felébred a halál 
és az újjászületés között átmeneti testben (bardo). Ez az álom állapota. 
A táltos életrekeltése egy új állapotban „ahol sokkal szebb, mint volt”, 
bejelenti az átváltozás testét. Ezt a testet az isteni  erő teremti mágikus 
úton, amikor másokat segítünk. A szétdarabolás beavatási próba, 
aminek egy más fajtája az álom. Más szövegekben a táltoshős az álom 
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beavatás három álomba esés és szétdarabolás jelenetén keresztül  éri el 
a fokozatosan magasabb  szellemi szintet. Az egyik legérdekesebb 
Tibeti yoga-gyakorlat az álom állapot yogája, vagyis az álomyoga. A 
beavatandó vallási újonc, hogy egy magasabb tudati állapotot nyerjen, 
elkezd egy különleges technikát, ahol a vallási gyakorlat, meditáció 
központi tárgya maga az álom állapota. Az álmot, mint alaptámasz 
(supportive system) használjuk, amin keresztül tanuljuk meg a tudatunk 
hatalmas erejét, a természetét  és annak működését.  

A magyar népmeséknek szinte állandó velejárója az álom szimból 
és ennek szerepe túlnő a „gyerekes” szórakoztató hasznán.  Ezeknek az 
ősi kultikus szövegeknek az eredete keleti és keleti örökségünk több 
ezeréves múltjával, vallási élményével függ össze. 
 

Dr. Csihák György (Panoramaweg, Ausztria): 

MAGYAR – NÉP – KISEBBSÉG 
Régóta tapasztalom, hogy magyar összejöveteleken igen hamar 

ellentétes – hogy ne mondjam, ellenséges – táborok alakulnak 
pillanatok alatt, szinte kizárólag, vagy igen gyakran azért, mert 
ugyanannak a szónak, kifejezésnek, vagy gondolatsornak magyarok 
más és más értelmet tulajdoníthatunk. Ezért is beszélek gyakran 
nemzettudatunk zavaráról. 

Nem új dolog ez. A magyar igen régi nép, tudatában sajátjaként 
rengeteget őriz a földön élt legrégibb  népek szellemi kincséből. 
Tudatunk ezen a ponton ütközik más népek tudatában őrzött hasonló 
elemekkel, így évezredes harcról beszélhetünk, amely harcban – úgy 
tűnik – az utóbbi ezerötszáz évben fokozatosan a vesztes oldalra 
csúszunk. 

Témánkhoz kanyarodva, kezdjük a magyar fogalmával. 
Hangsúlyoznom kell, hogy itt nem a mi, történelmileg kialakult magyar 
nemzetfogalmunkkal (lásd: „A magyar nemzet múltja” című fejezetet), 
hanem az új, európai nemzetfogalommal kell dolgoznunk. Amikor tehát 
itt magyarról beszélünk, akkor nyelvében és közösségi tudatában 
eléggé egységes, embertanilag is jól meghatározott etnikumról 
beszélünk, idesorolva mindazokat, akik magukat tudatosan magyarnak 
vallják, és se más etnikumhoz, se más nemzeti közösséghez nem 
tartoznak. Ezeket a magyarokat két csoportba sorolhatjuk: 

– a legnagyobb csoport a mai Magyar Köztársaság területén él, 
ezeket nevezik anyaországiaknak;  
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– a második csoport nemzetiségi sorban él. Ez utóbbi csoportot 
felbonthatjuk kétszer, kétféle csoportba: egyfelől, a nemzetiségi magyar 
élhet nemzetiségi sorban saját akaratából  (mint például a kivándorlók) 
és kényszerből – ilyen a Trianon által sújtott területek magyarsága. 
Másfelől, a nemzetiségi sorban élő magyarok élhetnek tömbben, mint 
például a székelyek Gyergyóban és Csíkban, vagy a nyugati magyarok 
New Yorkban és Chicagóban, és élhetnek szórványban, mint az erdélyi 
magyarok Biharban, a nyugati magyarok Franciaországban, stb. 

Szerintem, ezek összessége alkotja az egyetemes magyarságot – 
ismétlem – akkor, ha nyelvében és közösségi tudatában magyar és nem 
tartozik se más etnikumhoz, se más nemzeti közösséghez. Ajánlom, 
hogy figyelmünket erre a magyarságra összpontosítsuk, és csak ha és 
amennyiben ennek a magyarságnak a szempontjából szükséges, akkor 
foglalkozzunk más etnikumokkal, közösségekkel. Ajánlom, tekintsük 
kivételnek azokat, akik magyarul beszélnek, de más etnikumhoz 
és/vagy más nemzetiséghez tartoznak, valamint azokat, akik például 
magukat magyarnak vallják, de nem tudnak magyarul, stb. 

Ne legyünk kirekesztők, se ellenségesek másokkal szemben, de 
szögezzük le, hogy ha mi magyarokról beszélünk, akkor kikről van 
most szó, viszont amit mondunk, azt vagy egységesen minden 
magyarra értjük, vagy ha különbséget teszünk, akkor is ugyanarról 
beszélünk, de megmondjuk, hogy a magyarság mely rétegéről van szó. 
Ily módon nem leszünk ellenségesek, de kizáróak lehetünk, hiszen 
mások az elvárásaink is, attól függően, hogy kiről van szó. 

Ezek után áttérek a kisebbség fogalmára. Tudvalevő, hogy 
történelmileg – főleg az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében – 
ennek a fogalomnak a nemzetközi szóhasználatba való bevezetését 
elsősorban azok erőltették, akiknek nem volt, vagy esetleg máig sincs 
saját hazájuk. Tehát ez a fogalom nincs ötven éves. 

Őstelepes lakosságra a kisebbség fogalmát sehol se alkalmazzák. 
Itt szeretném hangsúlyozni, hogy feltétel nélkül el kell ismerni minden 
nép saját hazához való jogát. 

A kisebbség fogalmát fokozatosan kibővítették etnikai, 
nemzetiségi, vallási, kulturális, nyelvi stb. jelzőkkel. Azt is világosan 
kell látni, hogy mi, a mi nyelvünkben régóta kialakítottuk a megfelelő 
elnevezéseket, tehát nem kell kölcsönöznünk, különösen nem, ha a 
történelmi Magyarországról van szó, ahol teljesen más nemzetfogalom 
érvényesült. Olyan kisebbségek nálunk soha nem léteztek, legfeljebb 
történelmileg igen rövid ideig, mint amilyenek ma a magyarok a 
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szomszédos országokban, vagy mint amilyenekre ma a nemzetek 
közössége ezt a kifejezést gyakran használja. A mi fogalmaink szerint a 
magyar a Kárpát-medencében kisebbségben nem lehet, legfeljebb 
nemzetiségi sorban. 

Természetesen használnunk kell a kisebbség fogalmát, pl. a 
nemzetközi szervezetekben, de a magunk nyelvén és a mi dolgainkban, 
magunkra vonatkoztatva kerülnünk kell.  Pont a nemzetiségi sorban élő 
testvéreink figyelmeztetnek erre bennünket elég gyakran és minden 
látható eredmény nélkül. Ha mi önmagunkat is kisebbségnek nevezzük, 
a sok ismétlés eredménye az lesz, hogy elhisszük, és elfelejtjük saját 
valóságos múltunkat, ami egyetlen magyar célkitűzése sem lehet.  

Mondok egy példát. Megkötöttük az ukrán alapszerződést, 
amelyben – tudja Isten, hányadszor – ismét leszögeztük, hogy nem 
törekszünk a fennálló államhatárok erőszakos megváltoztatására. Tudja 
az egész világ – de legalább aki akarja –, hogy ezek a határok úgy 
jöttek létre, hogy egy általunk vesztett háború után, a térségben idegen 
nagyhatalmak ránk kényszeríttették, mégpedig saját maguk által 
megfogalmazott alapelveik mellőzésével. Ukrajna jelenlegi elnöke, 
Kárpátalja Ukrajnához való csatolásának 50. évfordulója alkalmával 
Kárpátalján kijelentette, hogy 50 évvel ezelőtt, egy rövid átmenet után, 
Ukrajna újra egyesült, mert a Kárpátok a történelemben sohasem 
választották el a Kárpátalját Ukrajnától. Ebben a mondatban egy szó, 
egyetlen gondolat igazság nincs, mégsem emelte fel ez ellen a szavát 
hivatalosan senki!  Ha mi elfogadjuk azt, amit ránk kényszeríttetek, 
akkor a többiek is tartoznak elfogadni a történelmi igazságot. Ezt a 
helyzetet mi magyarok, nem kerestük. Aki nem hiszi, nézzen utána a 
történelemben. 

Miután „A magyar nemzet múltja” című írásunkban tisztáztuk 
tehát a „magyar nemzet” fogalmát, foglalkozzunk a „nép” és a 
„kisebbség” fogalmával, leginkább azért, mert számos félrevezető 
dolog körüllengi ezeket a fogalmakat a szakirodalomban is és a 
hivatalos gyakorlatban is. Tárgyunknak Magyarországon magyar 
nyelvű szakirodalma az újabb időkből szinte egyáltalán nincs, ami van, 
az többnyira nem magyar, ezért számunkra hasznavehetetlen. 

Azt tisztáztuk, hogy a „magyar nemzet” a „Szent Korona Népe” – 
ez tehát nem etnikai, nem faji, hanem közjogi, szellemi állapot és 
fogalom. 

Eckhart Ferenc, a nagy magyar jogtörténész talált egy levelet, amit 
Werbőczy országbíróként írt egy másik magyar főúrnak 1517-ben: „Én 
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mindenkinek megkülönböztetés nélkül igazságot tartozom szolgáltatni, 
mégha zsidó vagy cigány is, csak Magyarország ‘Szent Koroná’-jának 
alattvalója legyen, aki ezt kéri”. 

Ebből az is következik, hogy senkit senki nem kényszerít arra, 
hogy – nemzeti értelemben – magát magyarnak vallja. Miként 
mindenkire rá van bízva pl., hogy erkölcsös legyen, hogy miként 
öltözködik, hogy növeszt-e szakállt, éppúgy eldöntheti, hogy miután a 
Szent Korona tagja, vállalja-e, akarja-e? Az embernek értelme és 
szabad akarata van. Nézzük Hóman Bálint meghatározását: „A faj, 
vagy fajta a közösség vérségi egységét, tagjainak közös eredetét, a nép 
ennek társadalmi és művelődési egységét, életformáját és 
világszemléletének azonosságát, a nemzet, a közösség államszervezeti 
egységét, politikai egyéniségét és szemléletét fejezi ki. 

A fajta és a nép őseredeti alakulások, a nemzet későbbi fejlemény, 
minden nép történetének későbbi időszakában jelentkezik. A fajta 
természeti, a nép és nemzet történeti, amaz társadalmi, ez pedig 
politikai alakulat. Az ember természeti tényként egy fajtához, 
társadalmi lényként egy néphez, politikai tényként egy nemzethez 
tartozik.  

A fajta közös eredetű és közös ősök testi-lelki vonásait viselő 
emberek és csoportok természetes úton létrejött közössége. A nép 
egyhelyütt és azonos életformák között együttélő, azonos nyelvű 
embercsoportok világszemléleti közössége. A nemzet egyazon állami 
szervezet keretei közt élő egyének és csoportok politikai közössége, az 
államszervező és államfenntartó nép politikai megjelenési formája”. 
(„Ősemberek – ősmagyarok”, Atlanta, 1985. 54-55. oldal.) 

Ez teljesen világos, semmi kiegészítést, magyarázatot nem igényel, 
viszont sajnálatos jól megtanulni. 

Vegyük ezek után a „kisebbség” fogalmát – azért is, mert a 
magyarok világa is hangos a „magyar kisebbség” erőltetésétől. 

Ismét leszögezzük, hogy a Kárpát-medencében nincs magyar 
kisebbség. Ebben a tárgyban napjainkban érdemleges elméleti munka 
csak Erdélyben  és a Felvidéken folyik. Az ottani magyarok törvényes 
képviseletében fellépők, minden illő alkalommal követelik, hogy őket 
senki ne nevezze kisebbségnek. Mi itt a helyzet? 

Etnikai, nemzeti kisebbség minden olyan népcsoport, amelynek 
nincs saját hazája. Például a kurdok Törökországban, Irakban, 
Örményországban stb. Pont ilyen kisebbség minden betelepülő: pl. az 
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oroszok a balti államokban, a fekete afrikaiak egy fehérek lakta 
országban stb. Felekezeti kisebbség egy keresztény csoport, egy 
moszlim országban. 

A dolgokat azok szeretik összekeverni, akik vagy tudatlanok, vagy 
a zavarosban szeretnek halászni. Az Európában őstelepes lakosok 
mindenütt tiltakoztak az ellen, amikor őket saját hazájukban kezdték 
kisebbségnek nevezni. Kiharcolták, hogy minden jelentős, idevágó, 
nemzetközi jogi iratban már, a nemzeti közösségeket nem a 
„kisebbség”, hanem főleg a „népcsoport” szóval nevezik. 

A népcsoportok számára önigazgatást, önkormányzatot ajánlanak, 
biztosítanak stb. Alapelv, hogy a „kisebbség” van nehezebb helyzetben, 
ezért nekik több jog jár, mint a többségnek. 

Önkormányzati, önigazgatási ügy esetén nem területi szavazást 
kell tartani, hanem belső szavazást: pl. egy földrajzi egységben, mint 
város,  megye stb., vagy egy felekezeti közösség dolgában, az adott 
csoport szavazzon és nem pl. az adott földrajzi, vagy közigazgatási 
egység lakói. 

A nemzetközi dokumentumokban feltüntetett rendelkezések és 
politikai kötelezettségek egyaránt vonatkoznak mindhárom – a 
személyi, a közösségi és a területi – autonómiára. Néhány példa: 

Az Európai Együttműködő és Biztonsági Értekezlet (EBEÉ) 
koppenhágai dokumentumának (1990) 35. pontja értelmében az aláíró 
államok erőfeszítéseket tesznek a történelmi és területi 
körülményeknek megfelelő közigazgatási – vagy helyi autonómiai 
alkalmazására a nemzetiségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási 
identitásának kifejezéséért. 

Az EBEÉ genfi dokumentumában (1991) a résztvevő államok 
elismerik azoknak az intézkedéseknek fontosságát, amelyeket a 
nemzetiségek történelmi és területi feltételeinek megfelelően azoknak 
az országoknak ajánlatos meghozniuk, ahol a problémák megoldása 
különleges figyelmet igényel. Az aláíró államok érdeklődéssel vették 
tudomásul a demokratikus megoldásokkal elért pozitív eredményeket, 
amely megoldások közé tartozik: a közigazgatási vagy helyi autonómia, 
valamint a területi autonómia, amely a szabad és időszaki választások 
révén létrehozott tanácsadó, törvényhozó és végrehajtó testületeket-
intézményeket is magába foglalja. 

Az Európa Tanács 1201/1993. számú Ajánlása 11. szakaszában 
előírja a nemzetiségekhez tartozó személyeknek azt a jogát, hogy 
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azokban a régiókban, ahol ezek a személyek a lakosság számához 
viszonyítva többségben vannak, autonóm, vagy helyi hatóságokkal¸ 
vagy a sajátos történelmi és területi feltételeknek megfelelően sajátos 
státussal  rendelkezzenek. 

Az Európa Parlament az Unió állampolgárságára vonatkozó, 1991. 
november 21. Határozata 3. szakaszában kinyilatkozza, hogy az Unió 
és a tagországok bátorítják a területükön történelmileg jelenlevő etnikai 
– és nyelvi közösségek identitásának kifejezését és együttélésük 
elősegítését, garanciát vállalva az állampolgárok tényleges 
egyenlőségének biztosítására, a sajátos helyi, regionális, vagy csoport 
önkormányzási formák szavatolására, a régiók közötti együttműködés, 
a határokat túllépő kooperáció elősegítésére. 

A területi autonómia működését szavatoló garanciák és jogi 
keretek megteremtésére több példát tudunk az európai gyakorlatban: 

1) az olaszországi Bozen (Bolzano) és a Dél-Tirol Südtirol-
Trento régió autonómia – statútima (1972, 1992) 
önkormányzást szavatol a német nyelvű közösség által lakott 
Bolzanonak (Bozen-Bolzano) és a kétnyelvű, tehát német és 
olasz közösségek által lakott Trentinónak (Südtirol-Trento); 

2) a spanyolországi Katalónia autonómia törvénye (1979) 
önkormányzást szavatol a többségben katalánok által lakott 
régióknak; 

3) a spanyolországi Baszkföld autonómia törvénye 
(1979.XII.18.) önkormányzást szavatol Euskal Herria 
területnek; 

4) a spanyolországi Galícia autonómia törvénye (1981.IV.6.) 
önkormányzást szavatol a galegok által lakott régióknak; 

5) a spanyolországi Asztúria autonómia törvénye (1981.XII. 30.) 
területi önkormányzást szavatol a bable nyelv védelmére; 

6) a spanyolországi Valencia autonómia törvénye (1982.VII.1.) 
önkormányzást szavatol a többségben valenciaiak által lakott 
Alakant, Castello, Valencia területeknek; 

7) a spanyolországi Aragónia autonómia törvénye (1982.VIII.10) 
önkormányzást szavatol a területnek és népének; 

8) a spanyolországi Navarra autonómia törvénye (1982.VIII,10.) 
önkormányzást szavatol a kasztíliai és a baszk nyelvű 
polgárok által lakott területeknek; 
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9) a spanyolországi Baleári-szigtek autonómia törvénye 
(1983.III.1.) önkormányzást szavatol a többségben katalánok 
lakta területeknek; 

10) a portugáliai Azori és Madeira szigetek politikai-közigazgatási 
autonómiája a Portugál Alkotmány 227. szakasza 2. bekezdése 
értelmében a területek földrajzi, a gazdasági, társadalmi és 
kulturális sajátosságaira és a szigetek lakosságának arra a 
történelmi óhajára épül, hogy autonómiát biztosítsanak 
számukra; 

11) a finnországi Aland sziget svéd autonómiával bír. 

Érdemes felfigyelni arra, hogy a Spanyol Alkotmány 3. 
szakaszának 1. bekezdése előírja: az állam hivatalos spanyol nyelve a 
kasztíliai; a 2. bekezdés pedig kinyilatkozza: a többi spanyolországi 
nyelv szintén hivatalos a megfelelő autonóm közösségben, a 
Statútumok előírásával összhangban. Egyébként ebben az 
Alkotmányban külön fejezet rendelkezik az autonóm közösség jogairól. 

A Svéd Alkotmány 1. fejezetének 1. szakasza kijelenti: a svéd 
nemzet szuverenitása, többek között, a területi közösségek autonóm 
önigazgatásán keresztül valósul meg. 

A Finn Alkotmány 14. szakasza értelmében a finn és a svéd nyelv 
a Köztársaság nemzeti nyelve. 

A finnországi Aland sziget svéd autonómiával bír. 

Ezeknek a jogoknak biztosítása nem előfeltétele a földrajzi 
összefüggés, vagy távolság. Franciaországnak vannak tengerentúli 
megyéi, az Észak-Amerikai Egyesült Államokhoz tartozik, mint 
szövetségi állam, Alaszka és a sziget Jamaika, Oroszországhoz a balti 
állam Königsberg, ma Kalinyingrád stb. 

 

Abelovszky Erzsébet (Worthington, Ohio): 

MAGYAR FAJÚ NÉPEK: EURÓPA INDIÁNJAI 
Talán sokan meglepődnek előadásom címén, talán jobban ide 

illene ez a cím: „Magyarok Eurázsia indiánjai” vagy „Magyarok 
Európa őslakói”. 

Hosszú kutató munka és az amerikai indiánok életének növekvő 
ismerete, és a benne rejlő párhuzam bátorított fel arra, hogy ezt a címet 
válasszam. Az indiánok ugyanis nem kívánatos idegenekké lettek ősi 
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földjükön a félvilág nagyságú Észak-Közép- és Dél-Amerikában, ott, 
ahol évezredeken át megszakítás nélkül éltek. Őket is lehetett irtani – 
minden jogi következmény nélkül! Köztudomású, hogy Anglia a 
függetlenségi háború előtt az „új gyarmatra”, Amerikába deportálta a 
bűnözőket, akiknek „fun”, vidám cselekedet volt ölni őket, - különösen, 
ha kincseik is voltak. 

Gyakran váltak hontalanná anélkül, hogy elhagyták volna szülő-
hazájukat. Nevük is majdnem eltűnt, mert Kolumbusz földrajzi 
tévedése folytán „indiánok” lettek a hopi, shauni, cseroki, írókéz, 
navajo, pueblo s a többszáz másnevű törzs őslakó – autochton – tagjai. 
Ezt a tévedést 500 éven át senkinek sem jutott eszébe kijavítani. 

Vajon nem történt-e hasonló a mi népünkkel is? Egyszer az 
Atlanti-óceántól a Uralig, vagy máskor a Földközi-tengertől az Indus 
völgyéig terjedő őshazánk soknevű, soktörzsű, de egynyelvű népe ma 
ugyanúgy egy Csonka Magyarországgá összezsugorított rezervátum-
ban él a Kárpát-medencében, mint az egyre csökkenő lélekszámú 
indiánok őshazájukban. Az indián törzsek közül is sokan elvesztették 
ősi nyelvüket, eredet-tudatukat és azt a morális erőt, amelyet ezek a 
tulajdonságok és ismeretek képviselnek. 

Éppen úgy, mint a világban szétszórt eredet-tudatukat elvesztő ma-
gyarok, vagy azok, akik a számunkra kegyetlen XX. században 
többször átlépték a tiltott határt, vagy azok, akiket a határ lépett át, 
vagy a torz határon belül élő magyarság nagy százaléka! 

* 
Olyan korszakban élünk, ahol naponta új felfedezések születnek és 

cáfolnak meg alaposnak látszó – korábban tudományosnak hitt – 
tételeket. Ha ezek a felfedezések a lemérhető, tapintható tudományokra 
is vonatkoznak, a mikrokozmosztól, az emberi testtől, a mikrobiológián 
át a macrokozmoszig, a csillagokig, mennyivel inkább érvényes lehet 
arra az íratlan vagy már írott történelemre is, amelynek leírását a tények 
– érzelemből. vagy érdekből fakadó – elferdítése, esetleg nem tudása, 
vagy egyéb gyarló emberi és anyagi érdek diktálta le. 

A történelemben a nagy fordulópontok gyakran sűrűsödve jelent-
keznek. Pl. a renaissance diadala, a reformáció, és Amerika felfedezése 
kevesebb, mint egy évszázad alatt történt. Annak értékelése azonban, 
hogy miként és miért következett be mindez, más nézőpont kérdése.  

Csak egyet említek: az Amerika felfedezésével kapcsolatos, 
parádés októberi Kolumbusz-nap az amerikai indiánoknak gyászünnep! 

* 
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Kétezer évvel ezelőtt szintén nagy fordulópont volt Jézus 
születése, ami írott történelmünk dátumait is kettéosztja: B.C. és A.D. 
jelzéssel. Ebben az időben Európában, Kis-Ázsiában és Észak-Afrika 
nagy részén a Római Birodalom élte fénykorát. Kínában a (Hun) Han-
dinasztia, és az akkor még fel sem fedezett Amerikában a Maya kultúra 
virágzott (kb. 200 B.C. és 300 A.D.). Minden kutató szakember és 
szakkönyv tudomásul veszi ezeket a történelmi tényeket! 

Azt azonban már kevés régész írja le, hogy a Római Birodalommal 
azonos időben létezett a két világrészre kiterjedő hatalmas Hun 
Birodalom s a Skyta-Pártus Birodalom és Európában az erős és 
mérhetetlenül gazdag Avar Birodalom, amelyeknek nagysága, 
gazdagsága, földrajzi elhelyezkedése vagy kiterjedése ma már 
történelmi adat. 

Egy amerikai kutató (a nemrégen autóbalesetben elhunyt 
Shoumaker),  akiről az általa felfedezett üstököst is elnevezték, sokféle 
kutatómunkát végzett, többek között a nagy meteorok becsapódásának  
helyét és idejét kutatta,  s megvizsgálta annak társadalmi és politikai 
hatását is. Shoumaker szerint a Hun és a Római Birodalom bukását 
ugyanaz a meteor okozta, amely a mai Írország területére becsapódott 
és évekre kis jégkorszakot okozott a levegőbe jutott szennyeződés által. 
Ennek eredménye klímaváltozás, terméskiesés, tehát nyomor volt a fél 
Európában. Mindennek következtében ezek a hatalmas birodalmak 
meggyengültek, összeomlottak, vagy az összeomlás veszélye miatt 
kivonultak Nyugat-Európából. 

Vagyis: távolról sem valószínű, hogy a hunokat legyőzték és nagy 
részüket kiirtották. 

A catalaunumi vesztett csata meséje is már csak azért sem igaz, 
mert a hunok együtt harcoltak a rómaiakkal, Róma kérésére és 
megnyerték nekik a korábban kétes kimenetelűnek látszó csatát”! 

Ezt a történetet ez év februárjában (2001) a USA tv. által 
bemutatott Attila film is bizonyítja. Más kérdés, hogy a történelmileg 
analfabéta kortársaink mennyit értettek meg ebből?! 

A hunoknál ehhez a fent említett természeti katasztrófához még 
hozzájárult a zseniális hadvezér-pap-király, Attila, erőszakos halála is. 

Tehát ez a természeti katasztrófa is oka lehetett a hatalmas Hun 
Birodalom szinte apokaliptikus összeomlásának. A nemvárt 
trónöröklési probléma és sajnos, a ránk (magyar  fajú népekre) jellemző 
széthúzás,  az ezzel járó zűrzavar, ellenségeink ügyeskedése, és a 
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Shouma-keri kisjégkorszak  eredményezte a – szó szoros értelmében is 
– sötét középkor egész Európára kiható nyomorát! 

* 
Ha visszamegyünk 5000 évet, vagyis a Krisztus előtti 3000 évre, 

szintén nagy fordulóponthoz érkezünk, ami napjainkban egy kutató 
réteg élénk tudományos érdeklődése központjába került. 

Mezopotámiában ekkor indult virágzásnak a sumir kultúra és a 
civilizáció. A kerék felfedezése, a fémek ötvözése és feldolgozása, az 
asztronómia-asztrológia addig sohasem látott pontossága, a naptár-
készítés, az adózás, a szervezett vallás stb, mindez Mezopotámiához és 
a sumerokhoz kapcsolódik. 

A meglepő adatokhoz csatlakozik az is, hogy ez a sok változás 
nem történt lassan, tehát nem évszázadokig tartó fejlődési folyamatok 
eredménye, hanem szinte robbanásszerű, gyors változás volt 

Például, a sumerok áttértek a képírásról (pictograp) a majdnem 
absztrakt ékírásra (cuneiform) az egész birodalomban, rövidebb, mint 
100 év alatt. 

(Jegyezzük meg: mindez a –  jelenkorra jellemző – közoktatási 
módszerek és technikai vívmányok nélkül zajlott le! Csak összehason-
lításul mondom: a modern Amerika több mint 50 éve készül áttérni a 
metric szisztémára, vagyis a CGS [centiméter-gramm-secundum] 
rendszer kétharmadára). 

Ezt az ugrásszerű változást és annak a világ nagyobbik felére 
történő gyors elterjedését eddig többen azzal magyarázták, hogy az 
emberek nagy kiterjedésű területen, valószínűleg egy nyelven 
beszéltek! 

Sokan a „Babel tornya” előtti időnek, az „egyetlen anyanyelv 
korának” (The age of the single mother-tongue) nevezik ezt a 
korszakot. 

Azonban a történelmi Magyarországon folytatott ásatások és az 
eltelt időt meghatározó műszerek (C-14) arról beszélnek, hogy a Mezo-
potámiában hirtelen felbukkant kultúra Erdélyből került oda, mégpedig 
igen fejlett formában. S nem kőtáblákon, vagy kulturális kémkedés 
folytán, hanem a Mezopotámiába áttelepült székely-magyar őseink 
vitték oda. 

Ez a „kirajzás” lehet a túlnépesedés, vagy valamilyen nyugtalanság 
és/vagy egy természeti katasztrófa következménye. De az bizonyított, 
hogy Erdélyben a kultúra  már  cca. 2000 évvel korábban – tehát B.C. 



213 

5-6000 évvel azelőtt – virágzó kultúra volt! Pl. folyóvízzel és központi 
fűtéssel épített emeletes házaik voltak, ismerték a fémek ötvözését, mai 
napig is megcsodált arany kincseket készítettek. Az égetett edényeiken 
levő díszítés: a művészi kerámia, évezredekkel megelőzi ezt a görögök-
nek (keramicos-nak) tulajdonított edényipart! A bizonyítást erősíti az 
is, hogy a mai napig is így díszítik edényeiket a háziipari korongon 
alkotó székely cserépedény készítők. 

A most megjelent Krónikában erről írt remek cikket a kitűnő 
kutató: hg. Hohenlohené, dr. Toronyi Etel is. De szakmai cikkekben 
már gyakran olvashatunk e félét az utóbbi időkben. 

A nyugati régészeknek talán eszébe sem jut, hogy az ősmagyar 
kultúra  nyomait  találták  meg,  amikor  ilyen  mondatokat  írnak le: 
“Belgrádtól északra Yugoszláviába, a Duna partján találtak, a Kőrösi-
kultúrának nevezett Erdélyben kiásott építkezési és lakás kultúrához 
hasonló és azonos korú településeket”. Azt azonban csak a gondos 
uránnézők tudják, hogy “Belgrádtól északra”, tehát a Duna másik 
oldalán, magyarok éltek évezredeken át és 1000 évig Magyarországnak 
nevezték ezt a földet, egészen  Trianonig. Kivéve azt az időt, amikor 
Belgrád is hozzánk tartozott Nándorfehérvár néven! 

Amit Tatárlakán, a lelkes amatőr régész, Torma Zsófia kiásott és 
összegyűjtött, az egész világ régészei szemében ma sokkal rangosabb 
kincs, mint az 1800-as évek második felében a Tudományos 
Akadémián ülő, hivatalos tudósök összes munkája. Ők lenéző 
mosollyal mondták: csak ásson a kisasszony, úgy sincs egyéb dolga”. 

Milyen jól tette Zsófia kisasszony, hogy a gúnyos közöny hatására 
sem hagyta abba ezt a gyűjtést, mert ma már egyre többen mondják, 
hogy a Torma Zsófia által összegyűjtött táblácskák és cserép darabok 
teremtették meg a magyarság kárpát-medencei 7-8000 éves írott 
történelmét! 

Nemrégen olvastam Horthy Istvánné „Becsület és kötelesség” 
című könyvében, hogy amikor második férjével, aki angol katonai 
attaché volt Irákban, hosszabb ideig Bagdadban élt, gyakran kilovagolt 
az ottani ásatásokhoz, Ur, Uruk, Nimrud, Niniveh és Babilon 
környékén. A több, mint 30 éve ott ásó-kutató professzor, Heinrich 
Lenzen, a szavak magyaros hangzásával kapcsolatban – többek között 
– elmondta neki, hogy teljesen megfejtették az ékírást, de senkinek 
sincs fogalma arról, hogy a leírt szó hogyan hangzott, amikor 
kimondták?! 

Köztudomású, hogy a beszélt nyelv sokkal ősibb az írott nyelvnél. 
Feltételezhető tehát, hogy a kimondott szavakat a nagy kiterjedésű 
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lakott területen élő, egynyelven beszélők megértették, és az írás 
felfedezése után megtanulták leírni is. 

Vagyis az ott élő emberek közel azonos nyelvet beszéltek, valószí-
nűleg az emberiség ősnyelvét: a magyart! 

Azért merem ezt én is elmondani, mert erről beszélt – nálamnál is 
merészebben – nagy hazánkfia, Teller Ede is. Budapesten is elmondta, 
hogy szerinte felesleges munka az ősnyelv után kutatni, mert a magyar 
nyelv az emberiség ősnyelve. Legfeljebb az én jutalmam is az lesz, 
mint az övé: hazai tudósaink engem, a kis amatőr  kutatót is 
agyonhallgatnak majd, éppen úgy, mint a nagy tudós Teller Edével 
tették! 

* 
Nemcsak egyre épebb és „beszélőbb” kövek és egyéb időtálló 

tárgyak kerülnek elő a korábban jelentéktelennek hitt helyekről, hanem 
azoknak a korát meghatározó mérő műszerek is pontosabbak. Tehát 
tisztességes tudománnyal beleilleszthetők a finnugoristák által 
évszázadokra összezsugorított, de bizonyítottan sok évezredes 
történelmünk valódi távlataiba! 

Tizenéves koromban ismertem Baktay Ervint, Zajti Ferencet, 
Csalog Józsefet, akik nagyon érdekes – de az én érdeklődési körömtől 
néha messze álló – történelmi témákról beszélgettek jelenlétemben is. 

Sajnos, nem emlékszem, melyikük beszélt arról, hogy a ma 
Tatárlaka néven ismert erdélyi városka ősi neve Thoth-úr-laka volt, 
ahol ez a híres egyiptomi főpap gyakran megjelent. Valószínűleg 
szívesebben töltötte ott a nyarakat, mint a forró Egyiptomban! 

A jelenből nézve is sokkal valószínűbb a Thoth-úr-laka név, mint a 
Tatárlaka, mert ugyan hol voltak 7-8000 évvel ezelőtt a tatárok? 

A ma már széles körben rendelkezésünkre álló, idő-meghatározó 
módszerek tanúsága szerint ehhez a fentebb említett korszakhoz (B.C. 
3000 +/- 100 év) tartoznak a mai Anglia területén levő Stonehenge 
kövei, és az azt körülvevő töltések és árkok életkora is. 

Tehát a mai nyelven Heel Stone és Aubrey Stone néven ismert 
kövek is kb. 5000 évesek, de közel azonos korúak a velsziek, skótok, 
írek, gallok, kelták szent helyeiket jelző kövek is. 

Az angolszászoknak sem köveik, sem őstörténetük nincs! 
Itt meg kell jegyezni azt is, hogy a kelták neve nem a kelet szóból 

vagy abból, hogy  „onnan jöttek, ahol kelt a nap” mondásból ered, 
hanem a masszagéta névből, tehát ők az egyik legnagyobb szkita 
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csoport leszármazottai. Mint ahogyan Tisza folyónk neve is a kisebb 
szkiták: a Thysagéta szóból ered. 

Prof. Badinyi Jós Ferenc szerint a ki-ta sumer szó, vándorlót 
jelent. ki=eltávolodni, ta=föld. Ez elé a szó elé a görögök 
odabiggyesztették az S betűt, és így lett a mi népünk skita! 

Mas-sa-gé-ta sumer nyelven Mah-Sar-Ki-Ta= Nagy Királyi Kita 
Thy-sa-gé-ta sumerul = Tur-Sar-Ki-Ta = Kisebbik Király Kita 
Azonkívül, az ékiratokon a sumer nép önmagát mah-gar néven írja 

le, aminek jelentése = a tudás népe! Ideje, hogy megtaláljuk 
önmagunkat a tudományos tévelygések labirintusaiban is! 

Ez után a kis kitérő után menjünk vissza a B.C. 3000-be. 
* 

A felfedezések csoda-sorozataihoz tartoznak a Csendes-óceán 
mindkét partján talált cserépedények (pottery), nevezetesen a Dél-
Amerika nyugati partján, Equadorban és Keleten, Japánban talált 
edények kora és azok meglepő hasonlósága, és az erdélyihez hasonló 
díszítő elemei is. Bár sok régészkutató tiltakozik, de a radió-carbon-
dating ugyanilyen korúra becsüli a kínai Yang-Shao kultúra 
produktumait is. 

Ezek után már természetes, hogy Mezopotámia 
tőszomszédságában levő Egyiptom királya – a furcsa „idegen” nevű 
Menes! – ebben az időben egyesítette Alsó- és Felső-Egyiptomot! 
Szinte máról-holnapra! Ő építette a nagy piramist is. A nagyon pontos 
ősi egyiptomi feljegyzések és az újabb számítások szerint is, Ménes 
király korában épült a Great Piramid és nem ezer évvel később, mint 
eddig tudtuk. Ui. a Piramisba vésett adatok, mint dátumok, az 
állócsillagok 5000 évvel ezelőtti helyét mutatják! 

Ezekből az adatokból számították ki az equinox pontosan megha-
tározott jövőbeli dátumait, a tavaszi és őszi napéjegyenlőség idejét, a 
téli, nyári napfordulót (solstice), a nap- és holdfogyatkozások idejét, és 
a nap tavasz-pontját is (Vernal Point, ahol a nap a tavasz első napján 
delel) A szakemberek ma is le tudják olvasni mind a Piramisról, mind a 
Yucatán vagy a Stonehenge köveiről ezeket az adatokat! 

Tehát őseink korában a szent helyek nemcsak vallásos, hanem 
tudományos központok is voltak. 

A maya-származású amerikai matematika professzor, José 
Argüelles – aki tudja olvasni a maya írást és kalendáriumokat – kb. 15 
évvel ezelőtt írta a „The Mayan Factor: Path Beyond Technology” 
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című könyvében, hogy a mayák szerint  B.C. 3114, august 12.-én egy 
nagy kozmikus ciklus kezdődött, ami az öt részre elosztott teljes napév 
egyik, 4125 éves ciklusának a kezdő napja. Ez a ciklus A.D. 2012, 
december 21-én lejár! (A teljes napév 25.868 év, ennyi idő alatt 
„megy” végig a Nap Zodiákuson, az Állatövön, kb. 2100 évet időzve 
minden csillag-képben.) 

Argüelles szerint nem a világ vége lesz ez, de egy galaktikus  év-
szaknak (season) a befejeződése, egyben az új évszak kezdete is! 

(Mint érdeklődésre méltó adatot, még ideírom: Argüelles szerint 
„A Tulan (turán?) toltec formája annak a sok ezer éves szónak, ami a 
maya eredetközpont neve volt...maya szanszkrit szó. Buddha anyjának 
neve is Maya volt. De jelent nagyságot, értelmet, „magi”-t (mágus?) is. 
James Churchward, angol ezredes – aki évtizedeket töltött az akkor 
Angliához tartozó Indiában – azt írja: A titokzatos Lemuria (MU) szent 
iratait is maya nyelven írták!)  

Évekkel ezelőtt találkoztam egy amatőrrégésszel, aki szerint a 
maya kultúra magyar kultúra volt. Érdemes gondolkodni ezen is! 

A 25.868 évig tartó Nagy Napévet ismerték a sumerok és az ős-
hinduk is, azonban a hinduk ezt a kezdetet (Kali Yuga) 3102, február 
18-ra teszik. Tehát valamelyikük a több, mint 5000 éves idő távlatában 
12 évet tévedett. Valószínűleg az azóta eltűnt, vagy felszívódott 
kultúrák népe is tudott valamit ezekről, miután vallásukat csillag 
vallásnak  is nevezték. 

* 
Az utóbbi századok kutatásai és az agyagtáblák jelentésének meg-

fejtése előtt csak a mitológiák őriztek meg valamit számunkra ezekből, 
amit sok történész értelmetlen mesének tart. Mi, magyarok, már régen 
tudjuk, hogy nincs értelmetlen mese, csak mesét nem értő ember van! 

Brinsley le Poer Trench angol régész szerint a “mitológia besűrített  
történelem”. (Mythology is condensed history) 

* 
A legendákban gondolkodó sumerok és egyéb őseink – akik tiszta 

hittel és tapintható közelségben éltek az Istenséggel – nem babonásak, 
hanem hívők és nagyon műveltek voltak. 

Hogy csak egy példát említsek: A görögök számára – 
civilizációjuk tetőfokán, a Krisztus előtti évszázadokban! – a 
legmagasabb ismert szám 10.000 volt. 5000 évvel ezelőtt a sumerok 
egyik mester matematikusa 15 számjegyből (15 digit number) álló 
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matematikai képletet hagyott ránk egy agyagtáblán, amit 
Mezopotámiában a Kuyunjik dombon ástak ki! 

A sumer asztronómusok olyan pontosan térképezték fel a bolygók 
és az állócsillagok világát, amilyen pontosságot csak 4500 ével később 
ért el Kopernikusz és Kepler. 

Vallásuk is együtt fejlődött a tudománnyal. Egyes kutatók szerint 
az az ima, amire Jézus tanított, az elveszett őstudományból ered. 
„Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is”. 

Jézus imája a világmindenség rendjét és harmóniáját kívánja 
bolygónkra lehozni, lekönyörögni. S ez csak úgy lehetséges, ha imád-
ságos erővel párosul a tudomány. 

Einstein is eljutott ide élete végén, amit ilyen szépen fejezett ki: „A 
tudomány hit nélkül béna, a hit tudomány nélkül vak”. (Science 
without religion is lame, religion without science is blind.) 

Dr. Carl Sagan a nemrég elhunyt kutató, fiatal tudós korában 
együtt működött dr. Joseph Shklovski nevű orosz tudóssal, akivel a 
világegyetemben „valószínűleg létező” intelligens élet után kutatott. Az 
ősi sumer táblákról – ősi töredékeknek (ancient fragments) nevezett, 
első, emberi kézből eredő recordokról, ezt mondta: „A sumer 
civilizáció – a sumerok szerint – nem emberi eredetű! 

Ezeknek a tábláknak szövege szerint egy furcsa idegen lény jelent 
meg náluk, azzal a céllal, hogy őket mindenféle tudományra 
megtanítsa. Oannes volt a neve. Ennek a lénynek neve és küldetése 
hasonlít a bibliai Jónáséhoz, azonban a bibliai eredetű történetben Jónás 
szerepe – az ótestamentum szavai szerint – az volt, hogy „jövendöljön 
Niniveh ellen”. 

Az Ősi Töredékek szerint Oannes arra tanította a sumerokat, 
hogyan kell felépíteni Ninivéht! 

A babilóniai pap-történész, Berosus szerint „a sumerok úgy éltek, 
mint a mezei vadak, mindenféle rend és szabály nélkül, mindaddig, 
amíg a szuper intelligens, kétéltű hal-ember – Oannes – eljött hozzájuk 
és megtanította őket a következőkre: írás, természettudomány, 
művészet, asztronómia, geometria, templom- és házépítés, 
törvényhozás, földművelés, és minden egyébre, ami a jómodorú és 
humánus emberfajta kialakításához szükséges volt. 

Berosus szerint „az a hal-ember, Oannes, egész nap beszélt, 
tanított, de minden este visszatért az óceánba”. 

* 
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Maya, Eszkimó és Peru évezredes legendái szerint: „Istenek jöttek 
hozzájuk tanítani őket, fémszárnyú sasmadáron. Ez a sasmadár leszál-
láskor olyan hangot adott, mint egy ordító oroszlán, és mikor kinyitotta 
a csőrét, emberek jöttek ki a sasból, akik nem a mi törzsünkhöz 
hasonlók”. 

A guatemalai indiánok szerint: „ezek az égi emberek tudták és 
megtanították, hogy a föld gümbölyű, de minden egyéb titkát is tudták 
a világmindenségnek”. 

Akik Atlantisz létezésében hisznek, azt vallják, hogy azok, akik 
Atlantisz elképesztő pusztulását túlélték, azok az emberek tanították 
meg a tragédiák által állati szintre sodort későbbi embert – a régi 
tudományokra! 

Jao kínai pátriárka B.C. 2350-ben azt írja a „Sárga-folyó mellett is 
élő szkitákról”, hogy „fegyveres, harcos nép és az egyiptomiaknál is 
régebbiek”. 

Az ősegyiptomi kultúra népéről némely kutató azt véli, hogy az 
Atlantiszból kimentett tudományok ismerői voltak. 

James Churchward még messzebbre megy vissza az időben. 
Szerinte a ma is magyarfajú népnek ismert uighurok több tízezer éven 
át (egy helyen 26,000 évet ír) éltek a Csendes-óceán partjától, a mai 
Moszkváig terjedő területen. De láncszerűen kihelyezett „gyarmataik” 
(chains of settlements) az Atlanti-óceánig terjedtek ki. Hatalmas 
birodalmuk központja és fővárosuk, a mai Gobi-sivatag jó földekben és 
vízekben gazdag területén feküdt a Bajkál-tó (Bujkál) déli részén. Azt 
mondja: a teuton, kelta, ír, breton, basq és az „Igazi Atyáák” (ebben a 
szóban tűnik el a magyarság!) mind az uighurok leszármazottjai. Nem 
megyek tovább ebben a témában, mert nem előadás, hanem egy könyv 
lenne belőle. 

* 
A legújabb kutatások szerint nem a magyar nyelv lett a sumerból, 

hanem a sumerok vették át a mi – már évezredekkel azelőtt is fejlett – 
nyelvünket és ékírásunkat.  

S ha a világban létező, sokféle mitológiai töredéket összeillesztjük, 
akkor hinnünk kell abban, hogy nemcsak hatalmas, ősi kultúránk volt, 
hanem azt át is adtuk az emberiségnek, és krisztusi indulatokkal taní-
tottunk világszerte „tanítványokká téve minden népet”!  

Tehát eredeti tudatunk világtudat is volt! Ha a mai magyarságot 
vizsgáljuk, akkor szomorúan azt kell látnunk, hogy az eredettudat 
elvesztése következetességgel vezet a nemzettudat elvesztéséhez! 
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Őstörténetünket sokkal többen ismerik, mint ahányan hirdetik. 
Azok a külföldi régészek, akik a mai Magyarországon élő ún. tudósok 
közönyét vagy ellenséges magatartását látják őstörténetünkkel 
szemben, az egész magyar népet elmarasztalják ezért! Lustának és 
tehetségtelennek tartanak bennünket, akik elvárjuk, hogy dicső ősi 
múltunkat idegenek  ássák  ki  nekünk!  Főleg  a  francia  
sumerológusok  véleménye ez. 

Az emberiség nagy tanítóit többen vélik “nem földi lényeknek”. 
Dr. Roger W. Wescott a “The Divine Animal” című könyvében azt írja, 
hogy ezek a tanító lények az égből vagy az Atlanti-óceán alatti 
régiókból jönnek. 

Ezt csupán azért említem meg, mert szerinte az ő küldöttjei voltak, 
sokak között Buddha, Jézus és Attila the Hun is! 

Némelyek szerint – még a jelenlegi Magyarországon is – elavult 
igyekezet, vagy túlhaladott álláspont őstörténetről beszélni. 

Az idegeneknél – úgy vélem – lehet ez a felfogás egyfajta irigység 
is, hiszen a legtöbb európai népnek nincs őstörténete. 

Történelmi múltunk ellen dolgozó hazai “tudósokat” pedig egy-
szerűen nem értem. 

Belső és külső ellenségeink úgy akarták dicső múltunkat nem léte-
zővé tenni, hogy kitaláltak számunkra egy új származáselméletet. Ezt 
már Mátyás király korában elkezdte az akkori pápa, de csak 400 évvel 
később, a levert szabadságharc és az azt követő Bach-korszak 
rémuralma tette lehetővé a finnugor származástan ránk kényszerítését. 

Ez a cselekedet nemzeti megmaradásunkat is veszélyeztette és 
Trianonhoz vezetett – korábbi gyilkosaink oldalán. Sovány vigasz, 
hogy ebbe a galád összeesküvésbe a két hóhér-dinasztia: a Habsburg és 
a Romanov is belepusztult. 

* 
Az 1870-es években inkvizíciós szorgalommal irtották a népben 

még mindig élő eredettudatot. A Magyar Tudományos Akadémiára 
telepített ellenségeink pusztító munkáját még az eredetünket is jól 
ismerő, akadémiai elnök: Arany János hazafisága sem tudta 
megakadályozni.! 

Hunfalvy-Hunsdorfernek még a német neve is hun eredetre vall,... 
de tudjuk, hogy nem ő volt az első – sajnos – nem is az utolsó janicsár. 

Ezt a munkát olyan tökéletes eredménnyel végezték el, hogy még a 
mai Magyarországon is él ez a torz tudomány, kibírva több rendszer-
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változást: a kiegyezés utáni Monarchiát, a Horthy-korszakot, az 1945 
utáni változásokat, sőt még a 10 évvel ezelőtti rendszerváltást is. 

Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem ma is történelemként tanítja 
a finnugorizmust. Talán még Eötvös Lóránt is forog a sírjában emiatt! 

* 
Mit tanít valódi, csodálatos múltunk helyett a finnugor elmélet? És 

mi a célja ezzel?: a ma már többszörösen bizonyított ,  kb. 7-8000 éves 
kárpát-medencei  tartózkodásunkat és kultúránkat velünk elfeledtetni. 
Nem törődnek azzal sem, hogy az elmúlt évtizedek külföldi kutatói ma 
már ezt a tartózkodási időt a korai  kőkorszakig terjesztik ki, vagyis 
csak 40.000 évre. 

A finnugor elmélet szerint B.C. 2000 körül őseink leereszkedtek az 
Urál-hegység kétoldalán, s utána vándorló pásztoréletet folytattak. Azt 
azonban nem közlik velünk, hogy addig mit csináltak – semmihez sem 
értő őseink – az Urál-hegység csúcsain?! 

Ezután a leereszkedés után megismerkedtek bolgár, török, szláv 
stb. népekkel, akik megtanították őket a földművelésre és 
állattenyésztésre, vagyis azokra a tudományokra, amelyeket Európában 
őshonos (autokton) és soknevű őseink már akkor is tudtak, amikor az 
előbb említett népcsoportok még nem is léteztek. 

Prof. Badinyi Jós Ferenc, akinek nagy műveltsége, tudományos 
tisztessége és morális bátorsága világhírű, jól ismeri a messzi múltba 
visszanyúló történelmünket, és így védi meg az ellenséges 
támadásokkal gyakran nomád sorba kényszeríttet őseinket, hogy „a 
nomádság nem kultúrfok, hanem életforma”. Erről meggyőznek 
bennünket amerikai nomád ismerőseink is, akik lakó-kocsival járják 
kontinens nagyságú hazájukat, de magukkal viszik telefonúkat, 
számítógépeiket, fogkeféjüket stb. s lehet, hogy kultúrájuk jobban 
fejlődik, mint azoké, akik ki sem mozdulnak otthonaikból. 

Őseink addig folytatták nomád életmódjukat, amíg ismét kiala-
kíthattak ország- és városépítő körülményeket. S évezredek folyamán 
újra és újra gyönyörű városok építői lettek. 

De vajon mi lett ezekkel a városokkal? 
Sok helyen kaphatunk erre választ, többek között az ótestamen-

tumban is, ahol többször olvashatunk effélét, amit ez a néhány sor ír, s 
amit most szószerint idézek. (Mózes V. 3:3-11) 

„És kezünkbe adta az Úr Ógot, a Básán királyát és minden népét és 
úgy megvertük őt, hogy menekülni való sem maradt belőle. 
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4. És abban az időben elfoglaltuk minden városát: nem volt város, 
amit el ne vettünk volna tőlük; 60 várost, Argóbnak egész vidékét, a 
Básánbeli Ógnak országát. 

5. Ezek a városok mind megvoltak erősítve magas kőfalakkal, 
kapukkal, zárakkal, kivéve igen sok kerítetlen várost. 

6. És fegyverre hánytuk azokat, amint cselekedtünk Szihonnal, 
Hesbon királyával, fegyverre hányván az egész várost; férfiakat, 
asszonyokat, és a kisdedeket is. (Ismét egy magyar holocaust! Angol-
nyelvű bibliám még azt is hozzáteszi: „in every city”, tehát mind a 60 
városban.) 

7. De a barmokat és a városokból való ragadományokat (kincseket) 
mind magunk közt vetettük prédára. 

10. A síkságnak minden városát elvettük, az egész Gileádot, meg 
az egész Básánt, Edreitől Szalkáig, amelyek a Básánbeli Ógnak városai 
voltak. 

11. Mert egyedül Óg, Básán királya maradt meg az óriások 
maradéka közül. Íme az ő ágya vaságy, nemde Rabbathban, az Ammon 
fiainál van-é? Kilenc sing a hosszúsága és négy sing a szélessége, férfi 
könyök szerint”. (Egy férfi könyök közel fél méter hosszú volt!) 

Ez a néhány bibliai vers választ ad arra, hogy „időnként” miért 
lettek gazdag, művelt őseink nomáddá és szegénnyé! – Már aki életben 
maradt! 

De nemcsak a Szentírásban találunk nyomokat őseink múltjára 
vonatkozólag, ami gyakran volt tragikus. Arra a kérdésre, hogy miként 
tudtak kóborló primitív népek fejlett, gazdag, jólvédett városokat ered-
ményesen megtámadni, mindnyájan kaptunk választ 2001. szeptember 
11-én – itt Amerikában! 

Csak keresni kell egy gazdag ellenséget és kitalálni egy olyan 
istent, aki megjutalmazza a gyilkosokat, s biztosítani a zabrálásban 
rejlő, azonnali jutalmat! 

* 
Az „Archeology” című tudományos magazin értesít arról, hogy a  

United Arab Emirátus (UAE) Tell Abraq nevű városában, a közel 
múltban boldog meglepetés érte az ott kutatókat. Többek között 
többezer éves pártus edényeket (parthian pottery) és ritka indián 
ércpénzeket találtak a viszonylag ép sírboltokban. 

Ez a hely a korai bronzkorban (Early Bronze Age) B.C. 2500- 
2000 Magan néven volt ismeretes. Kultúrája összefügg Mezopotámia, a 



222 

mai Irán, Arábia, Afganisztán és az Indus völgyi kultúrával, vagyis a 
Pártus Birodalommal. 

A Krisztus előtti évszázadok kevés anyagot őriztek meg a több-
szörösen kifosztott sírokban. Ezért okozott nagy örömet az ott talált 
leletek épsége és gazdagsága. Így mondták a kutatók: “Az ősi Magan 
népe önmagáért beszélt a B.C. harmadik évezred végéről”! 

Az ős sumer legendákban “Enki és a világrend”, és “Enki és 
Ninhurság” című írott legendákban Enki isten (god) így kiált fel: 
“Magan hajói kibővítik a horizontot”! 

Sokat tudnék erről is írni, de a cél csak az volt, hogy arról 
beszéljek: hogyan lettünk újra, meg újra nomád nép! 

Magan kincsei gazdag, kultúrnépről beszélnek, akikről a Perzsa-
öblöt Magan-tengernek nevezték és 32 várost építettek fel a partján. A 
most kiásott Tell Abraq egyike volt ezeknek a városoknak. A sírboltok 
épségét valószínűleg a felette levő 3-4 méteres homoksivatag őrizte 
meg. De a történelem tud fosztogató háborúkról is abban a térségben. 

A finnugoros ingoványba süllyesztett, és nagyon lerövidített 
ősőstörténetünket teljesen félre kell tenni, ha tudni akarjuk, hogy kik 
tanultak és kitől pl. modern földművelést? Ennek érdekében idézem 
Anne Morelli belga őstörténész szavait, aki így oktatja ki az ősi jogaikat 
követelő  wall és flamand ellentétek harcosait: 

“Nincs értelme a területi vitákhoz kapcsolt ősi jogokról beszélni 
Belgiumban. Ui. a legrégibb időkben nomád népek vándoroltak ide-oda 
Belgium területén. Ezeknek a nomádoknak a neve ma még ismeretlen, 
de Kr.e. 5250-4900 között (tehát 7000 évvel ezelőtt) magyar földműves 
csoportok vándoroltak be Belgium területére a Balaton környékéről és 
Dél-Magyarországról”. 

Köszönjük meg ennek az okos asszonynak, hogy nemcsak azt  
kutatta ki, hogy magyar földműves csoportok mentek Belgiumba, 
hanem azt is, hogy már 7000 évvel ezelőtt szorgalmas művelt 
magyarok éltek a Balaton mindkét partján és Dél-Magyarországon, 
amihez minden bizonnyal a mai Horvátország és a Dalmát-tengerpart 
környéke is hozzátartozott.  

Ha megnézzük azokat a térképeket, amelyek a Dunai-kultúrával 
foglalkoznak, akkor láthatjuk, hogy a jól kibővített történelmi Magyar-
ország délen a mai Szerbia, Horvátország és Szlovénia, északon és 
nyugaton a mai Cseh-Lengyel-Német-Franciaország egy részével és 
Svájccal Belgiumig, a Dunai-kultúra része volt. Tehát nemcsak költe-
mény, hogy: “Nagy volt hajdan a magyar...” 
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Jó volna tudni, mennyire volt egységesen szervezett állam ez a 
Duna-Kultúra, de hiszem, hogy legalább olyan jól működött, mint a 
jövőbeni Egyesült Európa valaha is majd együttműködik! 

* 
A finnugorizmus nemcsak áltudomány, hanem a magyarság 

kiirtására létrehozott veszedelmes harci fegyver is. Ha nem 
szándékosan gyilkos fegyver lenne, hanem tudomány, akkor elfogadná 
a világhírű tudós professzor Hideo Matsumoto kutatási eredményeit. 

A kitűnő japán tudós szerint a markergének 40 generáción 
keresztül, tehát kb. 1600 évig megőrzik a faji jelleget. Prof. Matsumoto 
9000 vérmintából bebizonyította , hogy a magyarok vérképe, marker-
génjei olyan erősen különböznek a finnugorok génjeitől, ami kizár 
minden embertani rokonságot vagy származást! 

A nyelvi hasonlóság is már régen összeomlott. Björn Collinder 
svéd nyelvész erősen cáfolja a magyar nyelvközösséget a 
finnugorokkal. Szerinte a magyar nyelvkészlet és a hangkészlet annyira 
különbözik tőlük, hogy semmi bizonyíték nincs együttélésre, vagy 
nyelvközösségre. Pl. az ún. finnugor nyelvekben nincs sem igekötő, 
sem határozott névelő! 

A legmeggyőzőbb adat pedig a következő: 
A finnugor ABC-ben 14 hanggal van kevesebb, mint a magyar 

ABC-ben. A hiányzó betűk a magyar hangkészletre legjellemzőbb 
hangok: á, é, ó, ö, ú, ü, í, cs, gy, ny, ly, sz, ty, zs! 

Szerinte a nyelv és kultúra nem északról délre, hanem délről 
északra terjedt és amint a sumer ékiratos táblák is bizonyítják: a 
Kárpát-medence, a Káspi-tó és Aral-tó vidéke, s Mezopotámia 
hatalmas háromszöge egynyelvű kultúrnépek hazája volt.  

Egyre több kutató meri leírni, köztük a nagy tudású, de az elnyo-
más miatt gyakran meghátráló dr. László Gyula is, hogy: „Nincs közös 
finnugor régészet, nincs közös nyelv, nincs közös embertan”  és  „nincs 
olyan terület, amelyet a nyelvtudomány az uráli finnugor korról 
feltételez és soha nem is volt”. (őstörténetünk) 

De azt már többen leírták – és ezt hirdetik a finnek is – hogy az ős-
Európában volt olyan időszak, amikor csak két nép létezett: északon a 
finnek, tőlük délre a magyarok. Az összes többi nép vagy tőlük 
származik, vagy bevándorolt. 

A finnugor nyelvtudós, Hajdú Péter szerint is: „finnugor nyelv 
nincs, ilyen nem létezik”. Tehát ő egy nemlétező nyelv tudósa! 
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Ezek után ne csodálkozzunk azon sem, ha elsikkasztott múltunk 
útján haladva valaki majd kutat eszperantó nép és ország után! 

„A magyar nép őstörténete” címmel könyvet író dr. Bartha Antal 
meghamisított őstörténetünket még „modernizálta” is. Őstörténeti 
adatok helyett ui. Marx és Engels „tudományával” bizonyít. 

Érdekes lenne kinyomozni, hogyan kerül szocialista történész a 
feudális-elnyomó Habsburgokkal és a Római Egyházzal egy csoportba? 

Aeneas Piccolini ui., aki II. Pius néven lett pápa Mátyás király 
korában, a magyar nép finnugor származását ex orbi et urbi kihirdeti, 
így keresett ősöket az emberiség legősibb népének, a magyarnak! 

II. Pius pápát még meg is lehet érteni, mert Mátyás király a 
„nemzeti vallás” visszahozásával fenyegette meg a belügyeinkbe 
gyakran parancs szóval beavatkozó és bennünket mindig őspogánynak 
nevező római egyházat. Ezt a nemzeti vallást, őstörténetünkkel 
foglalkozó Corvináiban Mátyás király részletesen le is íratta. (Lehet, 
hogy ezért tűntek el a Corvinák?) 

Azonban ennek a ránkerőszakolt hamis történelem tanításának a 
nevetségesség fokáig vannak ellentmondásai is. 

Már leírták, hogy nincs ilyen nyelv, nem volt ilyen haza-néprajz-
embertan, de ragaszkodnak ahhoz, hogy a magyar nyelv ebből a légüres 
térből fejlődött gazdag világnyelvvé!?  

Ennek a botcsinálta tudománynak egyik nevetséges adatából az is 
kiderül, hogy őseink finnugorul sem tudtak. Ui. a Magyar Tudományos 
Akadémia által kiadott „A magyar nyelv történelmi és etimológiai 
szótára” szerint „őseink nyelve 8.5%-ban volt finnugor. 8%-ban az 
akkor még nem is létező török, és a megmaradó 83.5% „ismeretlen 
vagy vitatott eredetű”. 

Hazánk szülötte, Neumann János, ennek az „ismeretlen eredetű” 
ősnyelvnek, a magyarnak logikájára építette fel a számítógépek 
(computer) logikáját is! 

Sir John Bowring angol nyelvész, aki több nyelven beszélt és 
kutatott s jól ismerte a mi nyelvünket is, többek között ezt írta: „A 
magyar nyelv a nemzeti önállóságnak, és a szellemi függetlenségnek 
legrégibb és legfényesebb emléke”. – Ha ennek a mondatnak 
jelentéséből kutatjuk a finnugoros politikát, azonnal megértjük, miért 
akarják némelyek a finnugor posványba fullasztani a szellemi 
függetlenségre és önállóságra kifejlődött vagy arra született népünket: 
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A jelenkori magyar nép nagy részét kizárták az eredettudatból, 
ennek következtében ma már a nemzettudat is veszélyben van. S ha 
ezzel a sekélyes nemzettudattal lépünk be abba az Európába, amely 
általunk lett, száz év sem választja el a magyar népet az eltűnéstől! 

* 
Az amerikai indiánok történetét kutatva, megtudtam, hogy kb. 500 

indián törzs élt a három részes Amerikában, akik közül talán 200 
megértette a másik törzs nyelvét is. 

Nem régen láttam egy indián előadást, ahol az egyik művésznő 
előadta a „Miatyánk” kezdetű imát indián süketnéma jelbeszéddel.  
Megkérdeztem tőle, hogy a jelenkorban hány törzs érti meg ezt a 
jelbeszédet? Azt felelte, hogy „talán mindenki, mert jeleink régebbiek, 
mint a szó! 

* 
Mióta elhagytuk hazánkat, mindnyájan találkoztunk magyar 

népnevünket jelentő idegen szóval. De változtat-e magyarságunkon az, 
ha Hungarian, Ungarisch, Hongroise, Ungaro, Unkeri, Vengerszki, 
Magyarszki, Üngürüsz és a többi sok ezer nyelven beszélő nép szavai, 
akik saját nyelvükön neveznek minket magyaroknak?  

Hunor és Magyar népe is így lett sabir, szapir, (fény arcú), sumer, 
skita, szittya, székely agatirs, etruszk gall, kassita, kusita 
kelta=massagéta, tiszagéta, sarmata, pártus, méd, úz, hun, avar, 
magyar. Sőt, a románok ősi jogokat követelő eredete is megdőlt, mert a 
dákoromán számazás első név-tagja a daha-daka-dák formája a szkita 
nép névből ered. A bibliai Jób története is a mienk. Mély hite, az ő és 
barátainak asztrológiai tudása is – aminek segítségével kikutatták, hogy 
sokáig él majd – sumer tudomány! Tehát neveink felsorolása is több 
oldalnyi lenne. 

* 
Sokan kérdezik, hogy a számos nép-felekezetre ágazott magyar 

fajú népben miért nem volt olyan hatalmas nemzeti erő, hogy 
megmaradjon a világ legnépesebb nemzetének, mint pl. a mai Kína. Az 
oknyomozó történelem szerint lett volna, ha módjában áll hazatérése 
után is megtartani és Jézus tanításával újra megerősíteni ősei tiszta 
hitét!? 

Történelmünk kutatása közben logikailag is nyilvánvalóvá lesz, 
hogy nemcsak őstörténetünk, hanem csodás őshitünk is volt. Szerintem 
ősvallásunk szépsége és igazsága megérdemelne egy egész 
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kongresszust. Azonban egy előadás kerete túlzottan szűk még arra is, 
hogy nagy vonalakban ismertessük. 

Most csak Nimród-Nimrud atyánkról ejtsünk néhány szót. A Bib-
liában ezt találjuk Nimródról (l. Mózes 10: 8-12): 

„Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön. 
Ezért mondják: Hatalmat vadász az Úr előtt, mint Nimród. Az ő 
birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh (Uruk) Akkád és Kálnéh a 
Sineár röldjén (ez Mezopotámia). E földről ment Asszíriába és építette 
Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht és Reszent, Ninivé és Kaláh 
között: ez az a nagy város”. (Egyes kutatók szerint Nimród kb. 800 
évig élt. Ui. ez volt a pátriárkák kora, s ilyen temérdek munkához 
kellett is ennyi idő! 

A következő oldalon a Bibliában ezt olvashatjuk (l. Mózes 11:1): 
„Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt”. 

És ez így volt a Bábel-torony legendáig! 
De vajon miért építették a tornyot és utána miért széledtek szét az 

egynyelven beszélő városépítők? Vagy a toronyépítés közben 
következett be az a világ-katasztrófa, amit régóta özönvíznek 
nevezünk? 

Egyre több kutató szerint az özönvíz előtti kusita Nimród ugyanaz, 
mint a sumer Gilgames, a görög Herkules vagy az egyiptomi Oziris! 

Őszülő kutató társainkkal együtt, még így tanultuk a két 
világháború között, hogy Hunor és Magyar Nimród fiai voltak. A 
Tarih-i „Üngürüsz” című könyv is így közli velünk (végre magyarul is). 

* 
Mindezek ismeretében mindnyájunk számára természetes lehet az 

is, hogy az özönvíz tragédiáját túlélő nép kora, történelme és vallása 
minimum 8-10 ezer éves! 

A csodás városokat építő Nimród olyan tökéletesen élte le hosszú 
életét, hogy jutalmul csillag lett belőle. Most, mint Orion, az égbolt 
egyik legfényesebb csillaga és az „Ég hűséges pásztora” vigyáz a tőle 
hamis tanításokkal távoltartott népére. 

Hosszú ideig – évezredeken át – csak pozitív jelzőkkel illették 
Nimródot, de később azt terjesztették róla, hogy fellázadt Jehova ellen, 
és a sémi-akkár-zsidó hagyományokban lázadóként szerepel, nemcsak 
ő, de fiai, Hunor és Magyar népének leszármazottjai is. Ez a Bibliában 
nincs benne, de van egy angol nyelvű bibliamagyarázó könyvem, abban 
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benne van. Az amerikai fundamentalista hívőktől is így hallottam 
néhány évvel ezelőtt. 

A Krisztus előtti századokban ismét mitológiává sűrűsödött a 
történelem. Látszólag keveredett a valósággal is. A valóság pedig az, 
hogy a görögök átvették annak a népnek a kultúráját, vallási hiedelmeit, 
amelyre rátelepedtek. Jó néhány évszázad alatt a “művelt” görögök 
teljesen kitörölték a történelem lapjairól azoknak a népeknek a nevét, 
akik az ő kultúrájuknak tudományos és mitológiai alapot adtak. 

Hérodotosz szerint Herkulesnek három fia volt: Agatirs, Gelon és 
Szkita. (Az Agatirs néha Agaturs-ként van leírva) Egy helyen azt írja: 
“Agatirs leszármazottjának hazája Transylvánia (a mai Erdély) és ezek 
az etruszkoknak rokonai”. 

A Biblián kívüli ősi zsidó írásokban Jézus, mint Nimrud fia 
szerepel: rabbi Ben Panther = a Párduc Nimrud fia. A régi misztkusok a 
Párduc-Nimródban a „szentlélek sugarát látták”! 

Prof. Morton Smith a Jézus-i Utolsó Vacsorát a „vérszerződés”-hez 
hasonló misztériumnak nevezi. Szerinte, az ősi misztikus iskolákban a 
beavatás egyik formája volt a vérszerződés – a vérben egyesülés. 

Jézus, aki tudta, hogy ez valóban az utolsó vacsorája lesz, a 
kenyeret saját testének, a bort saját vérének nevezte, Isten-i erejével 
azzá változtatta. Így adta át tanítványainak: „Ez az én testem, mely 
tiérettetek megtöretik” és „ez az én vérem, igyatok ebből mindnyájan”. 
Prof. M. Smith még hozzáteszi: „A Kis-Ázsia területén élő népeknél 
régóta bevezetett, beavatási misztérium volt ez a vérszerződés. 

Az ősi sumer legenda szerint Nimrud, a Föld Istenének, En-lil-nek 
a fia volt, amit több nyugati kutató is elfogad. 

* 
A Biblia is említi (l. Mózes 6:4), hogy óriások valának a földön 

abban az időben, mikor az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz 
és azok gyermekeket szültek nekik. Ezek (a fiak) ama hatalmasok, akik 
eleitől fogva híres-neves emberek voltak”. 

Az eddig nem említett egyik törzsi nevünk a filiszteus is. Ez a név 
is sok rossz jelző kapott, de némi segítséget nyújt az angol nyelv valódi 
múltját kideríteni.  Köztudomású, hogy az angol ember úgy szedte 
össze nyelvét, mint a birodalmát: időnként más népektől elvett valamit. 
Eltorzított kiejtéssel adott népi karaktert nyelvének, amit Oxford-
szinten ma is elszántan véd! Azonban a filiszteus szót így ejtik ki: 
filisten. Nem kell túl élénk fantázia, csak egy kis magyar nyelvtudás 
ahhoz, hogy magyarul halljuk ezt a szót: filistin-fél-isten! 



228 

Ezek a hatalmasok voltak az Isten fiaitól és az emberek lányaitól 
született fél-istenek. Ilyenekkel van tele a görög mitológia is. Bár a 
görög istenek gyakran inkább pajzán, mint istenes természetűek voltak, 
a görög nép azonban boldogan és kényelmesen élt imperfect isteneivel. 
Valószínűleg, az ősmagyar hiedelmekből átvett isteneiket az akkor élő 
görögök teremtették meg maguknak, vagy átgyúrták őket saját képükre 
és hasonlatosságukra. 

Az ősmagyar vallás hatalmas fél-istenei – szerintem – az akkori 
világrend, az akkori műveltség és életforma szerint az erkölcsi elit 
legjobbjai voltak. Éppenúgy, mint írott történelmünk legendás hírű 
vezérei! 

“Finnugorizált”, összezsugorított történelmünk utolsó témája a 
magyarországi ásatások világszenzációt jelentő eredménye és azok 
hazai visszhangja.  

A hazánkban talált leletekkel kapcsolatban az elmúlt évtizedekben 
sokkal több külföldi kutató írt pozitívebb hangnemű cikkeket, 
könyveket, mint a háború utáni, hazai kutatók. – A külföldi írók 
városaink nevét ékezettel írják le, pl. ilyen szövegben: Érd, Tata, 
Istállóskő területén talált leletek bizonyítják, hogy ezekről a helyekről 
indult el Európában a civilizáció (Evan Hadingham: „Secret of the Ice 
Age”). 

Prof. Grover S. Krantz bebizonyítottnak véli, hogy a magyar nyelv 
Európa eredeti nyelve (native language), és a magyar nép, a tőlük 
északra lakó finnekkel együtt Európa őslakója (J. Baldwin: „Pre-
Historic Nation”). 

Dr. Marija Gimbutas szerint „a magyar nép sehonnan nem jött, 
őshonos nép (autokton) Európában”. Több kutatótársával együtt a 
Tatárlaka-i írásos amuletteket 7000 évesnek találta, amit a C-14 az azt 
viselő ember szerves maradványaiból is kimutatott. 

A Vértesszöllös határában talált 350.000 éves ősembert R. Andrey: 
„The Hunting Hipothesis” című írásában „Early Hungarian”-nek 
nevezi. A tudományos körök „homo erectus/sapiens paleohungaricus”-
nak nevezték el ezt az őst. Dr. László Gyula szerint azért, mert az 
embertan nem tudta megállapítani, hogy csak felegyenesedett, vagy 
már értelmes ember is volt hazánk őslakója?  

Persze az is lehet, hogy a finnugor történelembe nem fér bele a 
Kárpát-medence 350.000 éves embere!? 

Idézem kutatótársunk, a kitűnő néprajzos, Tóth-Kuruc Mária 
tanulmányának néhány sorát, amiben ő egyedül elég erős ahhoz, hogy 



229 

szaktudományi adatokkal megcáfolja az irányított történelem 
képviselőit. Az ő szavai szerint: „A Kárpát-medencében talált 
ősműveltség leleteire ráaggatják az azokkal egyidős, vagy fiatalabb 
nyugati barlangkultúrák szerszámainak elnevezéseit. László Gyulával 
ki is ásnám a harci bárdot épen a vértesszöllösi ősember miatt, mert az 
említett és nagyszerűen szerkesztett könyvében („Vértesszöllöstől 
Pusztaszerig”) megemlíti, hogy „E kor emberét és műveltségét 
általában a pekingi ősember (Sinanthropus pekingensis) alapján ítélték 
meg. Mintegy félmillió évvel ezelőtt élt, használta a tüzet és eszközeit 
feltört patak-kavicsból készítette”. 

Azután ismerteti ezt a pekingi embert és közli embertani adatait. 
Ebből megtudjuk, hogy „koponya-térfogatának középértéke kb. 1050 
köbcentiméter”.  A vértesszöllösi ember hasonló adatainak 
ismertetésével azonban dr. László Gyula adós marad. Itt keletkezett 
nálam az a gyanú, hogy a lehetetlen finnugorosítás érdekében otthon 
még ma sem szabad közölni olyan adatokat, amelyekkel a kárpát-
medencei ősiség kidomborítható. 

* 
Nem azért hívják a vértesszöllösi ősembert „homo sapiens’-nek, 

mert kétség támadt arra vonatkozóan, hogy csak „felegyenesedő” volt, 
vagy már értelmes, hanem azért, mert az embertan megállapította, hogy 
a koponya térfogata 1400 cm/3-nél nagyobb. (A mai emberé 1450 
cm/3.) Ezt már nem közli László Gyula? 

Talán nagyobb szeretettel kellett volna fogadni ezt a kárpát-
medencei „értelmes embert” és talán azért is, mert a vele egyidős 
pekingi társág sok szakember már proto-kínainak nevezi”. (Eddig az 
idézet Tóth Kuruc Mária írásából.) 

De 300.000 évvel később sem jobb a helyzete a hazai őskori 
leleteknek. Ég tudja, miért? A hazai kutatók nehezen tudják elfogadni, 
hogy ott, ahol több, mint negyedmillió évvel ezelőtt éltek emberek, ott 
30-40.000 évvel ezelőtt is volt emberi életet tápláló környezet? 

A geológia szerint hazánk területén a földkéreg átlag 10 km vastag, 
szemben a világ átlag 30 km-es vastagságával. Ezért van olyan sok 
meleg forrás, „héviz” és meleg barlang a történelmi Magyarországon. 
Egyre több bizonyíték van arra is, hogy tekintélyes létszámú ember 
átélte a jégkorszakot a Kárpát-medence meleg barlangjai és „hév-
forrásai” közelében. Az állattenyésztés és földművelés nyomait is 
bizonyítja a lakóhelyek közelében talált, háziasított állatok nagy 
mennyiségű csontja és a primitív földművelésre alkalmas szerszámok. 
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A finnugoros irányított történelmi szemlélet miatt, ezek a leletek 
sem szabadítják fel a hazai kutatót, hogy egyéni és logikus 
következtetést vonjon le azokból. Bükkben, a Subalyuk közelében talált 
nő és gyermeke csontjait „kifinomult” Neander-völgyi ember 
csontvázának nevezi Gáboriné Csánk Vera. Még az sem zavarja ebben, 
hogy a csontvázak korát a radio-carbon-dating 33.000 évre becsüli és a 
mai tudomány szerint a Neander-völgyi ősember 100.000 évvel ezelőtt 
kihalt. Tehát 67.000 évvel korábban. 

Az embertan szerint azért halt ki, mert elkorcsosodott, és 
olyannyira eltűnt, hogy a genetika mai állása szerint, még a csimpánzok 
génjeiből is több van a mai emberben, mint a Neander-völgyi ősember 
génjeiből. Tehát a „kifinomult” Neander-völgyi ember egy fából 
vaskarika! 

* 
Nem a kiásott csatabárdok emberei vagyunk mi itt valahányan, 

hanem a megtartó igazság keresői, talán modern lármafák! A magyar 
nép még vészesen csökkenő lélekszámával is alvó óriás. Ennek az alvó 
óriásnak a felébresztése a mi feladatunk és azok feladata is, akik a mi 
és hozzánk hasonló apostoli régészek írásai és kutatási eredményeinek 
hatására viszik véghez az ébresztés munkáját – talán a 24-ik órában. 

A magyar népnek el kell végeznie azt a feladatot, amelyre kor-
szakokon, talán eon-okon át készítették fel a magasabbrendű hatalmak. 
Ez nem tetszőleges feladat, hanem olyan kötelesség, amelynek 
elmulasztása nemzeti öngyilkosság is lehet, mert ellenkező esetben 
„Igazság szerint hullunk ki a kegyetlen óriás Rostán... kedvét nem 
töltvén az időnek (Ady) 

Mi is itt mindnyájan kötelező feladatot teljesítünk, a nekünk adott 
talentumok mértéke szerint. Szilárdan hiszem, ha jól végezzük el ezt az 
önként vállalt s talán soha meg nem köszönt munkát, az út végén vár 
ránk a jutalom: „Jól vagyon jó és hű szolgám, sokra bízlak ezután, mert 
hű voltál a kevesen is!” 
Felhasznált irodalom: 

Biblia 
Badinyi Jós Ferenc: Pártus Jézus 
Badinyi Jós Ferenc: Igaz történelmünk... Árpádig 
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Arnold J. Toynbee: A Study of History 
Henry H. Halley: Bible Handbook 
Henry Lincoln, R. Leigh, M. Baigent: Holy Blood, Holy Grail 
Archeology magazinok 2000-2001 évfolyam 
José Argüelles: The Mayan Factor, Path Beyond Technology 
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Dr. Veress Ferenc (Morrisonville, NY): 

SZENT ISTVÁN ÉS A KERESZTÉNY 
MAGYARORSZÁG KIALAKULÁSA 

A magyar történelmi hagyományok és a magyar 
valóságtörténelem,  amit ma meg lehet írni, több helyen ütközik. 
Revizionista történeti szemlélet irányzata, amit a kor ideológiája 
megkövetelt, részleteiben éppúgy, mint egészében, ellentmondók és 
sokak számára az identitás zavar alkalmas bűnbakja vagy forrása lett. 

A magyar történelem első kora a keleti, közel-keleti etnikai és 
politikai események érája, a második a Conquest  (895) és utána 
következő 106 év, amit az Árpád-kor katonai és politikai 
térhódításának győzelmi eseményei emelnek ki. A harmadik kor Szent 
István keresztény monarchiájának a megszületésétől máig a keresztény 
Magyarország, regnum Hungaria eseményeit foglalja magába. 

A keresztény regnum vagy monarchia, amit nem a dux/vajk  
(Vajk/bajk a kutatások tükrében nem mint személynév, hanem 
méltóság- kisebb fejedelem  rangjelzése) István, majd az István 
nagyfejedelem 998-ben történt megválasztásának dátumától számítjuk, 
hanem a koronázás 1001. január 1-én történt aktusától. A szentágostoni 
ideológia  rex iustus, pius et pacificus, az igazságos, kegyes, és 
békeszerető keresztény királya  az ellenálló és levert Koppány dux, 
másod-unokatestvérének népét szolgasorsba dönti és utána majdnem 
haláláig harcban áll a hagyományos társadalmi szellem örököseivel. 
Elveti a magyar nyelvet és a római birodalom ekkor már dekadens 
szellemét „megreformáló” és politikai erejét magához ragadó Új Róma, 
a pápák civitas dei földi reflexiója hatalmi székének vallási nyelvét a 
latint veszi át. Üldözi a magyar nyelv szellemi termékeit, mivel azok a 
régi, ancien régime ideológiáját tartják színen, és veszélyt jelentenek 
koronája számára. Közel ötszáz évig a magyar nyelv halódik és csak a 
föld alá kerülő népi hagyományokban továbbélő nemzeti szellem a 
forrása. Tűzzel-vassal keresi a rovásírással írt termékeit a régi törzsi 
magyarságnak. A magyar birodalom segítői a nyugati lovagok és főleg 
a németek. A germán behatás majdnem teljes és hűbéri rendszer 
vazallus rendjében, - a nyugati arisztokrácia (és ezekkel együtt a latin 
egyház) – óriási birtokokhoz jut. István központi uralmát ezek 
biztosítják, uralma így szilárd, amelynek regionális haszonélvezői az 
advenák (bejött idegenek) „magyarokká” vállnak és nagyjából az új 
magyar arisztokrácia, vezetőréteg kitevői. Ennek az új politikai és 
társadalmi életformának a szentistváni irányzattal ellentétes Vazul–házi 
királyaink visznek nemzetibb tartalmat, de lényegében nem juthatnak 
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érvényre a hagyományos szellem mosósító erői a nemzetközi és 
globalizáló nyugati kereszténységgel szemben.  Az Árpád-ház végét 
1301-ben III. Béla halála jelzi és megszűnik az új nemzeti ideológia 
forrásának és mítoszának lenni. Az ország a vegyesházi királyok után a 
Habsburgok kezébe kerül, akiknek „bölcs” uralma biztosítja majd, 
hogy a Mátyás korai 5 milliós magyarságát, amelynek lakossága az 
akkori Angliával azonos, vagy azt felülmúlta, a mai magyarság 10-15 
milliójára csökkentse  és a magyar nagybirodalom helyett végül is a 
sztálini vazallus, satellite állam sorsára jussunk, amelynek bolsevik 
mételyétől csak 1989-90.ben tudtunk megválni nem minden  
megrázkódtatás nélkül. Ezek a negatívumok. De emellett a pozitív 
képmás árnyalattal bukkan elénk és számunkra, a történész számára 
mindkét  oldal fontos. 

A Szent István-i reneszánsz 
A hagiografia vallásos  kerete és  a hivatalos történetírás Szent 

István-jának képe, mint az ájtatos szent király  elfedi a kemény 
reálpolitikus magas intellektjét és államszervező zsenialitását. 
Mesterien kikerüli a kor hűbéri, feudális buktatóit és a germán 
hercegségek benső viszályait saját hasznára használja ki. Modernosítja 
az államszervezet majdnem minden részletét. A „feudális” terminus a 
19. század szüleménye.  Nincs rendszer a hűbér formáiban, azt csak a 
magyar - és külföldi - történetírás járatlansága állítja, hogy itt egy jól 
kialakult egységes rendszerrel állunk szemben.  A feudális  rendnek 
egyik alapja a lovag, a fegyveres, jól felszerelt lovas  és ennek a 
lényege a ló és a vagyon a felszerelésre. Mi alapjában véve lovas nép 
voltunk és a lovag alakja és idealizált eszmevilága egy organikus 
velejárója volt mindennapi életünknek. A szétesett Róma területén 
kialakult  germán, barbár államok a szaracén, viking és magyar 
támadások során és egymás közötti harcaikban elnéptelenedtek és 
elszegényedtek. A központi hatalom meggyöngülésével a regionális 
arisztokrácia magára maradt és szükségszerűen alakította ki haderejét.  
Pénz híján a föld jelentette azt a vagyont, amin lovasságot állítottak ki. 
A magyar állam még a megerősödő nyugat szemében a Lech folyó 
menti veszteség után is, az erő és hatalom jelképe maradt.  

A keresztényállam eszméje 
Szent István keresztényállam eszméje apjának politikai extenziója 

volt, de egy új magasabb formában.  Minden vallásos máz ellenére 
több, mint valószínű, hogy a politikai meggondolás játszott döntő 
szerepet István minden tettében. E korban a kereszténység, mint eszmei 
és politikai alap éppúgy összefonódott, mint a mai politikában az ún. 
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demokratikus új világrend eszméje a napi politikában. Hogy egy nép, 
nemzet , állam szerepet játszhasson bárhol,  a demokrata felszínt el kell 
fogadnia, különben kiesik  a politika játszótérből és nemzetközi páriává 
lesz.  

A magyar a korai műveltség új formáit rohamos lendülettel alakítja 
ki, kolostoraiban az új írásbeliség magasformájú művelődését 
figyelhetjük meg. A kor jelesebb művelőivel tart kapcsolatot és Európa 
anyagi és szellemi javait hozza be. 

Az akkori írásbeliség magyarországi emlékei bizonyítják a magyar 
kancelláriumok újító fejlődését. A Merovingi kor majdnem 
olvashatatlan latin írását a Karoling kancelláriumok  Alcuin vezetésével  
módosítják és bevezetik a Karoling kisbetű használatát . Nálunk egy 
sajátságos latin írás fejlődik ki, amely Szent István decrétumának  
lapjain látható és  a pannonhalmi  apátság alapító oklevelének kisbetűs 
írásán (csak 13.sz.-i átírásában van meg a korai anyag,  de az írás 
formáját pontosan másolják). A magyar latin nyelvű írásunkat  
természetesen a nyugati iskolák termékeinek mondják, de  nyilván ezen 
keresztül áthat a szentistváni  rendszer  hatása. Építőművészetünk 
hasonlóan dramatikus erővel bontakozik ki és a kor szellemének 
megfelelően a templomok díszítő elemeiben és az épületek formájában 
leli kifejezését. 

Néhány szót a Szent István-i feudális rendszerről 
Sok félreértést okoz, a feudális kötelezettség és politikai hatása 

általában nemcsak hazánkban, hanem általában európai viszonylatban 
is. A 9-10. sz.-ban különösen, ami minket érdekel, Szent István  és 
birodalmának a Géza-i politika még máig is tisztázatlan öröksége, 
elkötelezettsége   a nyugati hatalmak  felé. Egyesek úgy érvelnek, hogy 
a feudális rendszerben kialakult vazallus, vagy hűbéri viszony nem 
alakulhatott ki – legalábbis nem alakult úgy ki, ahogy azt a germán 
történetírás árnyékolja. Ebben azt az érvet hozzák, hogy István háborút 
viselt a bajor és más stem duchy-k (német törzsi hercegségek - 
Franconia, Swabia, Bavaria és Saxonia) ellen. A kor hűbéres  komplex 
rendszere ezt nem zárja ki. Jánosi Mónika (Törvényalkotás a korai 
Árpád-korban, Szeged, 1996) azt a képtelen állítást  hozza, hogy „Az 
ezredfordulón a feudalizmus már mind a gazdasági-politikai 
szervezetben, mind az ideológiában többé-kevésbé kész sémákat, 
modelleket szolgáltatott...” Mi sem áll messzebb az igazságtól. Hogy 
tisztán lássuk a helyzetet, nézzünk meg néhány  korabeli példát.  A 
feudális rendszer a germán comitatus és a római feudum keveréke, de 
ehhez hozzá kellene adni a Bizáncon keresztül bejövő közel-keleti 
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pártusi, szasszanida formát is. Champagne grófja vazallusa volt 
Franciaország királyának, Burgundia hercegének, a szent római 
császárnak, Reims és Sens főérsekének, Langres, Chalon, Autun és 
Auxerre püspökének, mivel mindezektől volt birtoka vagy hűbére.  Egy 
későbben kialakult terminus liege homage szerint  egyik úrnak személy 
szerint tartozott,  a másiknak csak a birtoka után  volt elkötelezettsége.  
Így, ha a gróf a királynak volt a személyes elkötelezettje  és egy másik 
úr ellen ment háborúba, akiknek a gróf   csak egyszerű hűbérese volt, 
akkor személy szerint a király mellett harcolt, de ugyanakkor egy 
bizonyos számú csapatának a király ellen kellett mennie. Zavaró, de így 
volt ez akkor.  

István, amikor a Garam folyó mentén felövezték, a kor hűbéri 
szokása értelmében vazallusa lett a sváb vagy bajor lovagoknak. 
Ugyanakkor a nyertes Koppány elleni harc után az adott birtok 
jellegében és értelmében a lovagok lettek vazallusai Istvánnak. De a fő 
hűbér így is a germán hűbérúr volt. 

Mi az értelme a Szentistváni keresztény magyar állam kritikai 
kiértékelésének? 

Szent István magyar volt és Árpád-ház tagja, történelmünk nevével 
összefonódott, minden magyar tagja volt latin rítusú alapokra 
átszervezett társadalmának. Fontos, hogy megértsük mit jelent ez 
számunkra.  Történelmi tényt sem elfogadni, sem tagadni nem lehet. 
Megtörtént. De vakon elfogadni kihatását szintén nem logikus. A 
történelem alakít és tanít.  

Alternatívák 
A Géza-i nyitás kérdését már fentebb érintettük.  Sokan a mai 

történészek közül azt a modellt fogadják el, hogy Gézának az útja volt 
az egyetlen a magyarság megmaradására, különben a többi ún. 
nomádállam sorára jutottunk volna. Először a nomádállam terminusa 
ellen kell szót emelni. Másodszor a kereszténység szükségszerű 
elfogadása a probléma.  Géza nyugati orientációja mellett a Gyulák 
keleti államában a keleti rítusú bizánci egyház már létezett.  Volt e 
harmadik út? Bulcsú kialakuló koncepciója lehetne a legelfogadhatóbb. 
Ha csak a vallás szerepét vesszük, talán a japánoknál kialakult  
vallásszabadság  elve volt meg, ami a magyarság türelmességét 
jellemzi. A japán rendszerben többszintű vallási forma él egymás 
mellett és nem ritka, hogy egy embernek több valláshoz van kötődése, 
keresztény,  sinto és buddhista hit szépen megfért egymás mellett. 

Másik a Lech-mezei vereség. Minden történelmi ténynek van egy 
tükörképe.  A veszteség nemcsak a gyengeséget árulja el, hanem az erőt 
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is.  I. Ottó nem támadja meg  Magyarországot az Augsburgi-csata után 
mivel egyrészt belső politikája nem volt olyan zavartmentes mint azt 
vallják. Másrészről a stratégiai gondolkozás világosan megmutatta a 
germán katonai vezetőségnek, hogy Bulcsú csak a magyar államok, 
federativ magyar államoknak csak egy részét képviselte. Másik oldala, 
hogy a magyar hadi gépezetnek múlt hadjáratai,  megmutatta erejét, és 
az is tudott volt I. Ottó udvarában, hogy a Hétmagyar nemzet  erejét 
Augsburg nem meríthette ki.  

Miért nincs többé háború a nyugat ellen Bulcsú halála után? Az ok 
nem a magyarság kábulatba meredt tétlensége és a nyugati történetírás 
által hangoztatott félelme, hanem a kialakult politikai helyzet.  

Kalandozó hadjáratok terminusa máig is bénítja gondolkozásunkat. 
Soha nem volt ez egyedi magyar  rablóhadjárat.  Minden nagyobb 
hadjárat előre kigondolt szövetségi jellegű hadvezetés volt.  Az I. Ottó  
által kialakult szent római birodalom megváltozott külpolitikai klímája 
és érdekszövetsége  párosulva a megváltozó magyar belpolitikai 
helyzettel ez ellen érvelt. Egyszerű a modell. 

Géza nyugati nyitása 
Géza nyugati nyitása a kezdet és a koronázással megpecsételt új 

államrendszer központosító hatalmi rendje a vége ennek a korszaknak.  
997-ig a magyar nép duzzadó öntudata és önbizalma a magyar 

krónikák későbbi szabadabb időkben írt sorai mutatják, hogy mi hittünk 
abban, hogy a választott nép vagyunk és isteni rendeltetés, hogy e 
földön a hazánkat és népeket uraljuk. A nagy Atilla Róma  
tönkretevőjének  győzhetetlen népe vagyunk. Nemcsak a római 
birodalom romjain építünk hazát, de  azoknál jobbak vagyunk. Botond 
a bizánci birodalom kapujába veri harci baltáját.  És harci erőink a 
kalifa ellen támadt az európai Iszlám területén, Spanyolhonban. Ennek 
a harci szellemnek és expanziós öntudatnak vet véget a kegyes 
uralkodó és lép a nyugati hűbéres világ germán világába. A feudális és 
antifeudális (ez a terminus modern, de jellemző a korra) szentistváni 
kor, ahol a magyar vezetőrétegnek hűségét biztosítva azokat a királyi 
birtok részesévé teszi, ugyanakkor ellenük a miles réteg kibővítésével, 
és megszervezésével biztosítja ellenük hatalmát. Külföldi szerzetesek 
és velük bejött számunkra idegenek világa a magyar hagyományos 
világ  milleniumi világvéget váró pusztulás és szokásrend alkonya 
érkezett el. A régi világ alkonyát az új keresztény világ virradata követi 
és a magyar nép túléli, dinamikus erejével átvészeli a változást. Hogy 
milyen megrázkódtatást jelentett ez, azt csak sejteni tudjuk.  
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Néhány szót a keresztény vallásról.  
A kereszténység keleti eredetű vallás és kelet, ahonnan mi is 

jöttünk. Ismeretes volt már több százada népünknél. A keleti Jézus 
képlet, ha túlméretezett is és túlzott, az emigrációs történetírásban 
jellemzően rajzolódik. Krisztus, mint pártusi szent, vagy mint a nagy 
megváltó Buda-Buddha másképe az emberiséget megváltó 
emberszerető és békés isten. Ellentétje a haragos, és büntető, ijesztő 
ótestamentumi istenképnek, amin a nyugati kereszténység felépül. 

Post-Karoling anarchia és az Európa szervező magyar hadjáratok 
A Habsburg történelem szellemében alkotott történetírásunk a 

magasabb nyugati kultúráról szól és a hódító, európaszervező magyar 
hadjáratokat a germán magas kultúrát „veszélyeztető”  
kalandozásoknak mondja, de nem értékeli ki eléggé a nyugati irodalom 
idevonatkozó adatait. Csak példának erről a magas kultúráról Nagy 
Károly későbbi kapituláriumai 807-ből már szomorú képet hoznak -,írja 
Barraclaugh- (The Crucible Of Europe) éhség, rablócsapatok 
fosztogatásáról szól, barangoló koldusok ezrei lepik el a “magas 
kultúra” fellegvárait, spekuláció, zsarolások, engedetlenség a hatalom 
iránt, a katonai szolgálat megtagadása, a szegények kihasználása. 
Orleansi Theodulf versei a végső szétomlásról szólnak. Ebbe a 
szétomló post-Karolingi világrendbe hoz rendet a magyar korai Árpád-
állam serege és politikai akarata. 

Ennél a pontnál most szükségszerű, hogy eltérjünk a szentistváni 
állam eseményeitől, és röviden szóljunk az államot körülvevő területek 
egymástól különböző történetéről. Történetük a modern európai 
országok kialakulásához alapvető fontosságú.  A kialakuló germán 
államok a post-Karolingi anarchia szülöttjei akkor, amikor a magyar 
állam már  jól szervezett  renddel és határokkal létezett. Beszélni  955-
ig még a lehetősége sem volt meg annak, hogy egy Németország 
szülessen. De beszélni Franciaországról vagy Itáliáról és 
Bajorországról valójában illúzió és mai megfogalmazások.  Komplex 
viszonyok, hercegségek, egymással ellentétben álló és majd kapcsolódó 
politikai és etnikai képződmények, amelyekkel szemben áll az 
egységes, federative és erős Magyarország. Ez az egyetemessége és 
szervezettsége a hazánknak, amely különleges helyet biztosit számára 
akkor is, ha a nyugati történetírás és nyomán a magyar történetírás   a 
magyar negatívumokat egyedi honi sajátosságként írja le. 

Még  néhány gondolatot itt, befejezésül meg kel tennünk.  Szent 
István a laza szövetségben, konfederációban lévő Árpád-szervezett 
magyar birodalmat, impériumot akart integrálni, és visszaállítani a 
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Géza  stratégiai tervének  alapján a nagyfejedelemség  ( a kori 
terminusban  a császársággal azonos jelentés) meggyöngült 
államformáját. Az új ideológia, a kereszténység politikai struktúrája, 
globalizációja, feudális átrendezése folytán a nagyfejedelemség a 
regnum christianum formájában  nyert helyet. Ezzel a nagy Árpádi  
Európai egyensúlyt biztosító egyenrangú hatalmából a keresztény 
commonwealth egyik,  másodrangú állammává váltunk.  Árpád 
nagysága kétségkívüli. Árpád uralma a történelem egyik legnagyobb 
sikere volt. Ezer év után egész Trianonig , változásokkal ugyan, de 
megmaradtak a birodalom határai úgy aminek a nagy uralkodó 
kijelölte. Mégis, a magyar nép hiányolja az évi Árpád ünnepnapot.  Az 
amerikai történelemben, Lincoln átalakította a res publica társadalmi 
képletét de a haza atyja, George Washington maradt.  Az amerikai 
állam, az Amerikai Egyesült Államok mítoszban vessző atyjának képe 
a nép rajongásának eszményképe és tiszteletének évente áldoz.  

Árpád alakját homály fedi, sokat nem tudunk még róla, de Árpád 
vezette hadát győzelemre és magyar népünket biztonságban, 
gyermekeinkkel, anyáinkkal, és öregeinkkel a Vereckei hágón át. Ő 
alkotta meg Kárpát medencében az imperium Hungaria  nyugateurópiai 
hatalmát és alapította meg a magyar államot. Árpád és honfoglaló 
vezérkara, államférfiai adtak Pusztaszeren alkotmányt. Szent István 
csak az egyik jeles utód aki elvette a nyelvünk, üldözte és börtönbe 
tartotta aki használta, és ötszáz éven át a latin nyelv irrealitásában  
veszett el 5 évszázad  koraszülött magyarnyelvű  szellemtermékeinek 
többsége, irtotta ősi vallásunk, tömegakasztással gyomlálta zsenge 
Latin kereszténységünk,   eltörölte régi alkotmányunkat,  útszélre dobta 
ősi törvényeinket.  Jól megfontolt politikával, azokat az idegen, főleg 
germán katonai vezetőket, helyezte felénk  akik segítették,  a színtiszta 
magyar ellentábor hőseinek, katonáinak a lemészárlásában ( a vesztes 
magyar  harcosoknak még a feleségét és gyermekeit sem kímélte, 
rabszolgasorsba döntötte).  

És, - kreált   egy „újmagyar” arisztokráciát  akiknek szerepe a 
magyar lendület és siker lefékezése volt, az imperium Hungaria 
minimizálása és le redukálása regnum Hungariává. Mindezt nagy 
sikerrel és inzseniutással végezte el, főleg azzal, hogy intézményeink  
adminisztrációs átszervezésében idegeneket  helyezett  fölénk, akiknek 
uralma egész  1945-ig, de  hatásában máig kísért. 
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Dr. Veress Ferenc (Morrisonville, NY): 

SZENT  ISTVÁN  KETTŐS  TÖRTÉNELMI  ALAKJA 
A  HATALOMÁTVÉTEL  ÁLLAMCSÍNYE 

A fiatal uralkodó-jelölt nem várt az alkalomra, apja Géza nagy 
fejedelem elhunytakor a „handpicked” tanács jól megrajzolt 
hatalomátvétel tervével cselekvésre lépett . Mi hozta létre ezt az erélyes 
fellépést, és mi hozta létre a magyar nemzet ezer évre visszamenő 
súlyos válságát? A válasz talán túl könnyű, a hatalom magnetikus ereje 
és húzása. 

A már nem egészen túlfiatal István de még dux címen a 
krónikáinkban maga számára azonban és Géza kormányzatában 
királlyá választott, hatalmi személye trónbitorló a hagyományos 
ellenfelek számára, erélyes  jellem, királysága még nem élvezi a 
keresztényi felkenés rítusát. Tehát király koronázás nélkül. 
Legitimitását a hatalom erőszaka adta meg. Hol van már a vérszerződés 
vox populi, vox dei elve. Érdességét ennek ambivalens logikája is 
fokozza. A magyar honfoglaló nemzet törvényét semmibe vevő  István 
alkotja a  monarchia, Regnum Hungaria első törvénykönyvét. Ha 979-
et vesszük születése évének, akkor 997-ben 29 éves, ha 975 a 
legújabban elfogadott dátum a helyes, 22 éves és ez ebben a korban 
már meglett harcos. Ne felejtsük el, III. Ottó, akitől a koronát megkapta 
23 éves korában már halott. Istvánt Győrben felövezik a német lovagok 
és a német nehézlovassággal megindul Koppány ellen.  Jobban mondva 
Koppány és anyja Sarolta ellen. Sarolta, amint a mai kutatás azt 
bizonyítja nem volt ellene Koppány férfias bűvének. Kristó szerint a 
felövezés a fegyverforgatásra való alkalmatosságot jelenti, ami 
kétséges. Miért kellene egy meglett férfit, akit csecsemő korától kezdve 
fegyverforgatásra tanítanak, 22 éves korában erre felhatalmazni. Az  
aktus  egyszerűen és minden teketória nélkül a kor feudális szokása 
szerinti homage szertartása és fealty kérdése. István a német feudális 
rendszerbe való beilleszkedésének a rituális, történelmileg rögzített 
momentuma ez.  A kor rendszerébe ez a lépés –, amit oly kevesen 
értenek meg a mai történészek közül –, nem azonos a mai értelmű 
vazallus jelleggel. Nem jelenti az ország átadását. Ez hasonló a mai 
amerikai hatalmi erő korában, a hatalom csúcsát és a világot 
gazdaságilag és katonai erővel támogatott politikai szisztémájának 
érvényrejuttatása. Például a francia Chirac elnök vagy Tony Blair 
British miniszterelnök washingtoni tisztelgése és szövetségre való 
lépése hasonló a fealty vagy homage feudális képletéhez. Ez még nem 
jelenti Anglia behódolását területileg, de nyilvánvaló a Bush elnök által 
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kijelölt új világrend katonai segítségére való felajánlás és a politikai cél 
elfogadása. 

István államférfiúi tehetsége gyorsan kibontakozik szinte szemünk 
előtt.  Világosan felméri a hűbéri rend roppant bonyolult fordulatait, 
árnyait és ragyogási felületeit és ebben a saját útjának a következő 
lépéseit előre körvonalazza. 

Ebben egy másik roppant nagy előnye és tehetsége is segítette, 
hiszen a kárpát-medencei magyar birodalmat megalapító és alkotó 
Árpádok véréből származik, akiknek katonai és államszervezői 
zsenialitása hozza létre Európát, még akkor is így van, ha ezt a 
germanofil és szlavofil történelmi gondolkozás ezzel merő ellentétben  
tagadja. 

A zsenialitás, amit fentebb említettünk ez az Árpád-i szellem 
István remek organizációs képességében rejtőzik. Kevés uralkodónak 
adatott meg ez.  Nyilván a szerencse is kedvezett neki és itt nincs vita. 
Koppány merész és félelmetes ellenfél volt, a római pápadiplomácia 
sötét konspirációs termeiben lelt történelem-propaganda felnagyította a 
katolikus egyházzal való ellenségeskedést. A latin egyház az ő 
interpretációjuk szerint és csak az övékében Koppányt erkölcsi 
vádakkal tették alkalmatlanná, személyében támadták, így sem, annak 
igazi nagyságát sem szellemi, katonai és államszervezői  gondolatát 
nem ismerjük csak  körvonalaiban tudjuk megrajzolni. 

A német zsoldos lovagok és fegyveres erők Wasserburgi Vencel 
alatt István magyar seregével együtt sem  jelentettek oly túlerőt, amit 
ne lehetett volna legyőzni vagy megállítani a federativ,  akkori magyar 
birodalom elleni István vezette germán, nyugati keresztény katonai 
gőzhengert . Ami segített Istvánnak az a Koppány-i katonai kör 
alapvető félrelépése volt, alábecsülték István elszántságát és erejét. Itt 
most nemcsak a katonai erőre gondolok, hanem arra a konspirációs 
hangulatra, amikor egy hatalom átváltás történik. Egy arisztokrata 
nézetű és királyi vér jogos urában, Koppányban a Bulcsú-i hatalmi, 
társadalmi átszervezés és a federativ politikai reformáció szellemében 
összefogó kibontakozás nagy erőt képviselt. Az ellene felhasznált Géza 
által kidolgozott kémszervezet és a Taksony-Géza párt ellenfelek 
hamissága teremtette káoszban alul maradt. A csatában orvul megölt 
Koppány négybe való hasításának a szokása még akkor is, ha Györffy 
és más rokonnépek, vagy keleti népeknél keres hasonlatot nálunk nem 
volt meg. A halott tisztelet népünknél veleszületett vonás és különösen 
a nagybácsi testének meggyalázása nem volt alapvetően magyar erény. 
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Fenyegetést a szomszédos részmagyar királyságoknak lehetett 
volna küldeni másképp is, ha ugyan ez volt a cél. Szadizmus és 
gyűlölet, mint karakterjelleg itt már feltűnik. Nem valószínű, hogy egy 
Gyula, akinek a fekete magyarok országa szolgált, megrettent volna, 
amikor a negyedtestét Koppánynak meglátja. Inkább a méreg és az 
elszántság, lebecsülés és elkárhozás forgott az agyában István iránt 
semmint félelem. Lehetséges volt hogy a mai történészek valójában le 
merik írni ezeket a sorokat? Azok a magyar főrangúak, akiknek az élete 
a harc volt és harcosoknak, akik nem mást, mint halállal szembe nézve 
nevelődtek fel, most hirtelen megrettennének? Hasonló, - itt jegyzem 
meg, az gondolat, hogy a nyugati büntető hadjárataink megszűnése is a 
magyarok misztikus félelmének a hatására történt. Itt inkább a nyugati 
hatalom, katonai szervezettség és az otthoni rendszer változása jelentett 
igen fontos okot.  

Az avarokhoz hasonlóan és más katonai birodalmaktól nem 
egészen különbözve a  magyar államszervezettség  lazulásának a 
felszínre kerülése szövődött össze az akkori Európa egyik 
legnagyobbszabású katonai vezérének, Bulcsúnak és hasonlóan kiváló 
hadvezéri karának Lehelnek és Surnak az elvesztése.  Gondoljuk csak 
meg, ha még a mai korban is egy államfő és hadvezéri köre lezuhan 
vagy árulás folytán fogságba kerül, mi történne. A katonai támadás 
megszervezése és a politikai szövetségek megkötése és megteremtése 
személyi.   

Így a fentiek teremtette ideológiai és állampolitikai helyzet 
vákumja zárta le a magyar birodalmi hódítás hadjáratainak a 
folyamatát. 

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A NAPI POLITIKUS ISTVÁNRÓL           
A nagy király, a szent király és amint azt augusztus 20-án 

énekeljük „István téged magyar kíván” alakja nem lehetett oly nagy 
imádatnak a központja. Először is a magyar nyugatot Bulcsú 
királyságának népét szolgasorsba hajtotta és az emberek ezreit 
kaszálták le a jóindulatú germán bajor, sváb, szász lovagok. Dühüket az 
évszázados félelem táplálta. Minthogy mi sem felejtjük el az 1525-ös és 
utána való török uralmat vagy a mohi csatát vagy a szabadság leverését 
a labanc németek ellenében éppúgy a magyarság iránti gyűlöletnek a 
nyomai máig megmaradtak a germanofil történelmi írok nagy részénél. 

A most már uralmat kapott István erélyesen látott hozzá a latin 
keresztény állam megszilárdításához és ebben az „Intelmek” is adnak 
némi útbamutatást. „Szeresd fiam a külföldieket, mivel a soknyelvű 
ország erős”, mondta valahogy így a bölcs király és azóta is a 
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mágnások, akik a magyar nép sorsát igazgatták a mai siralmunkig 
sanyargatták a jó magyarokat. 

István valójában proletárszerelmét és magyar-ellenességét (és saját 
magáét) Pauler Ákos   émelyítő sorokkal írja le, hogy István milyen 
emberi volt...a szláv szolgákkal szemben azoknak ezreit szabadította fel 
„a kegyetlen magyar” rabszolgaság és kihasználás alól.  

Szent István az ember 
Nehéz kifürkészni az alapvető elemeket István életéből. Complex 

ember volt, a határozott, erőteljes István késő korában meghasonlott,   
számunkra is elérhető, közeli lelki problémákkal-telinek tűnik elő. 
Meghasonlott lelkű és ebben nemcsak fia halálának tragikus volta az 
ok. Valószínű erélyes és erőszakos belpolitikai megfontolások során 
tett cselekvéseiért is bánkódhatott. Ki tudja nem volt-e a terhére és 
okozott életének vége felett gyötrődést rokonainak véres vége? Nem 
lehetetlen, hogy ekkor az 1030-as évek végén önmagára maradt és 
nagybátyjának négyrevágott szelleme kísértette. Nem lehetetlen, hogy 
életének utolsó évtizedében az ellen összeesküvő Vászoly 
megcsonkítása és Vászoly társainak kivégzése eszébe jutatta, hogy a 
nép, akinek nevében uralkodott és gyakorolta hatalmát nem szerette, és  
zsarnoknak tartotta. Krónikáink betegesnek, gyengének és sírásra 
hajlamosnak írják le. Nagy birodalmának a jövője utódválasztása 
komoly krízist jelenthetett Nem kétséges, hogy a nyugati germán 
hatalompolitika kiváló ismerője belátta, hogy végül is alulmaradt és az 
utolsó sakkhúzása egy sakkmat vagy pat helyzetet teremtett. 
Lehetetlen, hogy fel ne bukkanjon agyában a gondolat, hogy 
leánytesvérének fia, hadseregének általa kinevezett vezetője, Péter, 
nem lesz alkalmas az általa oly bravúrosan alkalmazott katonapolitikai 
lépéseit sok sikerrel kivitelezni. Diplomációjának ügyességét, 
külpolitikai érzékét megtartani, amivel a két akkori domináns politikai 
képletet, Bizáncot és a nyugat-római császárság bajorpártját ügyesen 
egyensúlyban tartotta Péter képességét túlhaladja. És szinte látnoki 
erővel látta hogy, erőtlen már más választásra és a Vászoly-i 
merényletnek előre kellett vetítenie a Péterrel szembeni benső 
ellenállás gondolatát. A hatalom erélyében született sikereket sikerekre 
halmozó és kegyetlen erőszakot bátran alkalmazó szentnek, akinek 
tekintélyét III. Ottó, a pápa és az akkori Európa udvarai elismerték, fel 
kellett ismernie, hogy a bizánci vazallus Velence elűzött fiának a 
nemzetközi összekötetései túl erőtlenek ahhoz, hogy élete munkáját 
felszínen tudná tartani.  Érdekes mellékoldala, talán árnyoldala a 
hatalom lelki benső kényszerének, hogy ez a hatalom complexum  
szinte átveszi a halódó test széthullásra ítélt mását , ebben születik ujjá. 
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Így a végleges elmúlás lett a része, kétszer hal meg személyében és 
munkájában a centralizált magyar birodalom hatalmi bukásában. 

A nemzet nem hull szét ugyan,  mivel a szentistváni centralizáció 
eggyé kovácsolta a számára oly fontos magyar népet, de várni kellett 
egy másik szentre, aki furcsa módon a bosszú isteni angyalaként annak 
a rokonnak, Géza fia Istvánnak szentté emelését teszi erkölcsi 
kötelességévé, aki kivégzi nagyapját, megcsonkítja apját, Vászolyt, és 
ez nem más, mint Szent László.  

Milyen ember is volt István?  Vagyis inkább fordítva, nézzük meg 
a szenté csontosult és merevült Istvánt, mint embert. Minden emberi 
lényben meg van a kettősség és belőle sem hiányzott. Biográfiájaiban, a 
legendákban és a krónika lapjain egyfelől a kegyetlen, erőszakos és 
hajlíthatatlan, célratörő elhatározott uralkodó jelenik meg. A 
legyőzöttekkel nem kegyes, hisz  az ellene támadó Koppány egész 
népét sújtja, hatalma pedig a győzelem sikere megenyhítethette volna 
és a vezetők elleni megtorlás elég  jutalom. De ő nem kegyes a 
legyőzöttekkel szemben, haragosnak és bosszúállónak tűnik fel A 
megbocsátás keresztényi erénye nála a „pogányokkal” szemben 
egyszerűen nincs meg. Nincs elnézés, aki nincs vele az ellene van. 
Akasztott magyarok díszítik az utak szélét. A másik kép a kegyes és 
jámbor fejedelem, a legkeresztényebb, aki a szegényeknek kenyeret 
oszt és oltalmazója az elesetteknek. 

Morális analízisnek - sokan úgy vélik -, nincs helye a tárgyilagos 
történetírásban, hisz a moralitás szempontját a helyfoglalás nézete 
határozza meg. Itt elég annyit mondani, hogy a történelem 
meghatározza a kort, a nemzeti történetírás magát a népet és nemzetet, 
tükrözi a nemzet erkölcsi hagyományfeszültségét, a régit-
hagyományost az újjal-modernnel szembeállítva. 

Ha a moralitáson túlhaladunk, egy olyan történelmi de kevéssé 
meghatárolt probléma István életében az orvosi diagnosis. A kérdés, -
finoman árnyékolva kirajzolódik a korabeli írásokban, - megőrült-e 
István?  Depressziós tünetei világosan kirajzolódnak a krónika 
lapjairól, de milyen végzetesek voltak? Mennyiben folyásolták be 
életének további lefolyásában? Komornak vagy komolynak és nem 
mosolygósnak mondták. Komorság-komolyság a későbbi depresszió 
előrevetítése? Prodroma, bevezető szimptómája az öregkori 
elmebetegségének?  

A válasz nyilvánvalóan nem egyszerű és nem végleges. A lelki 
gyötrődése Imre fiának halálához kapcsolódik a magyar történeti 
munkákban. De ha az Imre halálának eredménye, vagyis a trigger 
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egyetlen fiának elvesztése volt és ez depressziót okozott akkor, mint a 
tünettel gyakori, bűntudat a velejárója.  A lélektani, elmegyógyászati 
hármassága a depressziónak a szeretet tárgyának elvesztése, a merev 
kötelességi normák -superego és a hajlíthatatlan erkölcsi  normáknak az 
öntudatra gyakorolt- kritikája az,  aminek  az eredménye az önkínzás, 
lelketmarcangoló önítélkezés, bizonytalanság, az öntudat zuhanása.  
Mennyi szörnylélek rohanhatta meg  benső tudatvilágát, nem tudjuk. 

De ebben a képben, az  elvégzett forradalmi reformjába ,korát 
túlhaladó” alkotásában, a nagy államszervezési géniusz  emberibb és 
hozzánk  közelebbi vagy épp velünk azonosuló ember  néz ránk, 
rajzolódik meg. 

BOSSZÚÁLLÓ KIRÁLY VAGY BÖLCS URALKODÓ 
Időállók az elfogultságok és talán emberi mivoltunkban rejtőzik  

ideológiai hozzáállásunk szívóssága. A szentistváni eszme és 
világnézet már kezdetén - itt most Taksony nagyfejedelem-király 
korára és személyére visszamenve - megosztólag hatott. Előrevetítve 
újabb, modernebb?,  de mindenesetre más államvezetési rendszer 
alkalmazását. Ez Géza korában polgárháborúra vezetett, ma már 
ismeretlen részleteiben, de még homályos leírásaiban is kivehetően 
nem volt teljes eredményű, így fiára várt, hogy befejezze. Itt tehát nem 
egy hirtelen kiinduló „somogyi lázadásról” beszélhetünk. A 
Pannonhalma-i oklevél nyilvánvalóan még a megkoronázatlan I. István  
néven hozza, és mint Magyarország királya -Stephanus I. rex 
Hungariae és a magyarok Isten kegyelméből lett királyaként - Stefanus 
suprerna providente clementia ungrorum rex.  Tehát nem a magyar nép 
által. Az oklevél továbbiakban azt is leírja, hogy a háború vihara a 
magyarok és a teutonok, vagyis a germán nyugati politikai és katonai 
gépezet ellen irányult: ...bellorum tempestate qua inter Theotonicos et 
Ungaros  seditio maxima excreuerat... Hogy ki volt ennek a vezető 
ereje és feje? Az oklevél bölcsen nem akarta még a nevet sem 
felemlíteni, így könnyebb eltemetni az emlékét az ellenzéknek. Itt csak 
a somogyi grófságot, comitatust említi meg. 

Még itt azonban az oklevél szükszavű sorain keresztül is a 
panaszkodó fiú az apjának köpönyegébe  kapaszkodva szól: - uolente   
comitatu ...nomine Sumigiense  paterna me sede repellere.  

„Atyám székéből akar kirúgni ez a somogyi grófság” - nem említi 
nagybátyja Koppány nevét. 

A továbbfolytatódó immár 30. évében járó polgárháború, amit a 
nagyfejedelem, Taksony fia a Quedlingi Canossa járása után kezdett 
meg I. Ottó nagy örömére, 997-es halálával úgy tűnhetett a kortársak 
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előtt, hogy végre béke lesz. Géza vezette benső küzdelem 
monumentális történeti pillanata ez. Vajk nevű fiát sajátkezüleg és 
önkényesen trónráültető Géza halála  997-ben már azért is sorsdöntő 
volt, mivel sokan azt várták, hogy a hagyományos államszervezet 
jogszabályai visszatérnek a vérszerződés és a Szeri pusztai elrendezés 
pontjaihoz (e megelőző két esemény krónikai visszaemlékezés a korai 
államszervezésre és lehetséges, hogy Attila udvarához hasonlóan 
nálunk is megvolt nagyfejedelmi kancellária, ahol pontosan 
rögzíthették  Árpád népének társadalmi és jogi szabályait.) Ugyanakkor 
az is egy lehetőség volt, hogy István nem riad vissza továbbfolytatni  
jogfosztó apja politikáját. Mindkét oldal ugrásra kész volt. 

Koppány ebben az évben kezdi érvényesíteni jogát összevont 
katonai egységeivel vagy a támadást az Istváni párt kezdte el. A 
valószínű az utóbbi.  István jelleméből nem következik, és nincs is róla 
szóló írás, hogy István hajlandó lett volna tárgyalni a már Géza által a 
főúri tanácsra ráerőszakolt, elfogadtatott trónöröklésről. Félt a 
Koppány-i politikai kör karizmatikus nemzeti mozgalmi erejétől? 
Nehéz lenne erre most megfelelni. Még mindig bizonytalan képet fest 
meg a Pannonhalmi okmányban: – „amikor a polgárháború veszélye 
fenyegetett” – cum civilis belli ruina  urgerer, a sorok a ravasz vagy 
inkább az információ korai nagy mesterének propaganda szólama hat 
át, az elhagyott kicsi fiú, gyámoltalan és veszélynek kitett alakja jelenik 
meg szemünk előtt Meg kell magyarázni, okot kell adni lázadásának a 
német nagyhatalomtól való függésének, amikor arról szól, hogy 
bizonytalan és háborgó, félelemteljes  lelkének tanácsra, segítségre volt 
szüksége és ezt vitte rá a következő lépésére.  

Itt most a magyarázatát kapjuk, miért apjának nyugati nyitása miért 
az ő nyugati orientációja.  

Nagy bizonytalanság fogott el írja az oklevél.  És ekkor , mintha ex 
nihilo színpadi képletében a semmiből Hont, Pázmány és Orci vagyis 
Vencellin sváb katona-politikai vezetők , nem utolsósorban Domonkos 
érsekkel a katolikus egyház ugrott a színpadra. Íme ezek a remek, 
önzetlen emberek kelnek segítésére a gonosz sötét pokol támadóival 
szemben.  Itt most azt is elmagyarázta, végül is ezeket meg kellene 
tisztelni adományokkal, mivel önzetlen munka jutalmat érdemel. Az 
ellenzék akkor és szinte dramatikus módon ma is másképp lát. Hosszú 
évszázadok nem homályosították el a kereszténység vallási, erkölcsi 
palástja mögé megbúvó hatalmi érdekoldalát és uralmi vágy 
nemzetmegosztó pártpolitikája okozta nemzeti tudatzavart. A baloldal , 
a marxista történészi csillagok, mint   Molnár Erik, a liberális Hóman 
és a később moszkvai követ Szekfű Szent István érdemeit gyanúsan 
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túlfűtött módón feldicsérik egy szelet fújva a reakciós  liberális  
Habsburg klerikusokkal, akik számára a nemzeti érzés  nacionalista, és 
faji jelleggel szerepel és az internacionalista egymással megalkuvó 
eszme világában bele nem illőnek kategorizálja. A magyar csak az 
alulmaradó barbár származású finnugor halászó-vadászó nép, bugris 
maradt. És a kis klerikusok a kispapok magyar nyelvű és érzésű 
értelmesebbjei  a nemzeti jobboldal, nacionalistáknak megbélyegzett , 
lelkületükben az aranykort visszasóvárgó népe, pártja áll, aki nem 
szereti azt a globalizációs politikát,  amiben a magyar legtöbbször, ha 
háborúra kerül a sor mindig a rövidebbet húzza még akkor is ha  
népében és szellemében és szívében ellene volt.   

Miért e nagy gyűlölet népünk és hazánk ellen? Nehéz ezt teljesen 
kianalizálni és talán nem teljesen ebbe a tanulmányba illik. De annyit 
érdemes leírni és hitet vallani, hogy a magyar nép zsenialitása és 
szellemisége, birodalomalkotó és kulturális elsőbbsége veszélyezteti a 
sokfejű hidraként csúszó-másszó nyugat népeit. Titokban tudják és még 
mai is elrémiszti őket a tisztaság és politikai nagyság, amelyet legutóbb 
Attila hun birodalma kreált Európa közepén és valójában elsodorta az 
elkorhadt és bomlásnak már végső pontján halódó nyugat-római 
birodalmat. Aetius és Attila - jó barátok, a kataleunumi csatából távozó 
két nagy hadvezér – között nincs harag, sőt a helyzetet a későbbi 
események mutatják. A római kémelhárítás bizonyíthatta és tudta, hogy 
Aetius   nem volt ellene Attila világhódító terveinek, aminek tisztaságát 
a mai kor úgy féli, hogy még nevének említése is borzadályt kelt 
bennük.  Mikor Aetius a csatából hazatér a római császár egyszerűen 
meggyilkoltatja. Attila a hun kultúra és politika Drang nach 
Abenlandes nagy tervei közepette, valószínűen gyilkos kezektől halt 
meg. A fekete hun birodalom helyébe az avar-hun birodalom lépett. És 
végül a magyar-hun ezeregyéves birodalma következik. 

Csak az idő változik, a nép marad. 

ISTVÁN SZEMÉLYE: A LÉLEKTANI EMBER 
Kevés igazi jól rögzíthető leírás maradt fenn a sablonon kívül az 

igazi Istvánról. Érdekesen nagy történész-régészünknek László Gyulá- 
nak van egy-két jó megfigyelése, aki tanulmányozta a róluk fennmaradt 
művészeti tárgyakat. Így feltűnt neki a Szent Jobb gracilis kis keze, ami 
görcsbe szorulva, mint ököl maradt fenn és ma a keresztény ereklyéink 
megbecsült tiszteleti tárgya.   

Laskai Osvát írja le Szent Istvánt, hogy „alacsony termetű, bátor, 
harcias, okos és Krisztust tisztelő (LGY „Milyenek voltak az Árpádok” 
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p.80-2) László a koronázási paláston hímzett Istvánról írja: ...Zömök 
termetűnek, széles arcúnak, szakállasnak látszik. 

A paláston megrajzolt István szeme meredt, teljesen kinyílt, 
szembenéz velünk, de nem néz szemünkbe, hanem a távolba mered 
rajtunk keresztül. Fájdalom és rettegés benne szinte egész közel van 
hozzánk a megtört és testi? vagy lelki bánattól teli szent király. Ha 
bűntől való ez a depressziós kinézetű arc, akkor ez a fennkölt és 
lelkiismeretes személy egyéni tragédiájának szinte a görög 
királydrámák lelki komplexumát hozza elénk.  

TÁMADÁS A MAGYAR NEMZET ELLEN 
A magyar ember az István viták-ban és más keresztény színezetű 

adatokban... 
A kisebbik legenda (vita) 2. részében így olvashatunk: „Nos, mikor 

a magyaroknak barbár nemzete a hitetlenségben már régóta 
tévelygett”... Milyen lenéző és tudatot romboló kifejezés valójában az 
idegen szívéből támad.  6. fejezetben az Istváni szigor kegyes királyát 
mutatja be: ...”Miután ítéletüket elnyerték, és az ország minden táján az 
utak mentén kettesével felakasztva meghirdetett igazságos törvényében, 
így jár. Hallották a föld lakói az ítéletet, mellyel a király intézkedett, és 
megrettentek”.  

Szükséges megrettenteni egy szent királynak népét? Kérdés lehet 
modern, de alkalmazható akkorára is. 

A nagyobbik legenda: ..az éber isteni kegyelem a veszedelem és 
tudatlanság fiaira, a faragatlan, kóbor népre,..vagyis hát a Pannónia 
földjén lakó magyarokra..., 4. rész a „zabolátlan nép” a kitétel és így 
tovább. Ez egy ájtatos írás, amelyet a magyar népnek hallgatnia kellett 
az idegen nyelvű papoktól, a faragatlan germán éhenkórász egyház 
embereitől, akiket nemcsak az isteni kegyelem és mennyekbe való 
felszállás vezetett, hanem a földi jutalom és az István-i keresztény 
ország kincstárának bősége is. Vagy azoktól a szláv, megelőző 
rabszolgáktól kapták, akik a magyar vallás ősi hitét vallották és most 
rajtuk állott, hogy szellem szigorának a bosszúját sújtsák rájuk. 

A KERESZTÉNY VALLÁS TÉRÍTŐJE 
A VALLÁS EMBERE: ISTVÁN A SZENT 

A nagyszabású államférfi és briliáns katonai stratégosz, hadvezető 
alkotását tettében és tárgyilagosan kiértékelve maradandóan beleírja 
nevét nemcsak hazánk történetébe, hanem a világtörténet nagy alakjai 
mellett áll. Talán többet nyerne, ha jelzője így jelölné meg, hogy Nagy 
István. 
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Latin kereszténységet terjesztő alakja ma már másképp is 
megközelíthető, mint ahogy a Habsburg-dinasztiák római 
katolikusságában inspirált kegyetlen, barbártipró - mondd és értsd -a 
magyar nép elleni akciók hősi alakja.  A mai kor 
felvilágosodókorszelleme hajlandó  a vallást elválasztani dogmatikus 
bürokratikus jellegétől, és a vallásnak megadni a spirituális, lelket 
emelő,  lélektani szükségletet kielégítő kényszerét-hasznát. 

Ez a liberális, haladó szelleműség érdekes módon a hagyományos 
magyar szellemmel és az  ősinek vélt magyar vallásnak különböző 
formáit újra felszínre vető mozgalmaival együtt jelentkezik. Nem 
állunk távol attól a lehetőségtől sem, hogy a latin és ortodox 
katolicizmus leválása az állami ideológiából nyitott erre teret. (A 
bolsevik uralom nemcsak az egyházat üldözte, hanem magának az 
Istennek a fogalmát és a nemzeti vallásosságot is  bármilyen 
formájában, és az ok erre egyszerű, sztálinizmus-bolsevizmus nem 
társadalmi program, hanem egy egyedi beteges vallásos obszesszió, 
aminek a lényege a mészárlás politikai-katonai terrorral jelentkező 
szadizmusa, egy kínzó újraszületése az emberáldozásnak. Csakhogy 
ellentétben az ősibb formával, itt milliókat áldoztak). 

A keresztény hős, alakja nem a katonai hős a nemzet külső 
ellenségeivel bátran harcoló alakját idézi, hanem a magyarság nemzeti 
karakterét, ősi hagyományainak és kultúrájának szétverőjét és elszánt 
üldözését. Nem a kereszténység békés és a Krisztusi szeretet jegyében 
álló térítés volt az Akció Catolica, - hogy a modernebb de más értékű 
fogalmat ide vetítsük - célja, hanem a nyugati germán politika 
térnyerítő ideológiájában leledző hatalom kiterjesztése. István nem volt 
ugyan engedékeny. Valószínűnek tartható, hogy tisztában volt és el 
tudta választani a politikát a spirituális tartalomtól. Amikor az 
„államszervezői” harcok elálltak már halott. De még halála előtt 
világos volt előtte, – hiszen zseniális államférfiúi képessége volt –, 
ennek a kettősségnek logikája nem lehet rejtett. De nehéz volt számára 
a kettőt egymástól teljesen elválasztani. Így politikája rendkívül 
nehéznek látszik és lehetett akkor is. Engedményeket kellett tennie, 
mint a nyugati elit vagyonrablása, területfoglalása és hatalomba való 
beilleszkedése. Szilárd határokkal fejezte be életmunkáját, de hűbéri 
rendszer globális jegyében. Mint másutt már kifejtettük, hűbériség nem 
azonos területi hatalomátvétellel vagy állami szuverenitás 
megszűnésével, még akkor sem,  ha ez egymásnak ellentmondónak 
hangzik a mai átlagos ember számára, aki a középkori vazallus 
rendszert nem érti meg. 
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Az átértékelésnek a latin kereszténység Istvánjával kell  kezdődnie 
és végződnie. Nem a keresztény király ellen. Nem lehetne a keresztény 
bajnok Athleta Christiani ellen szólni, hisz a szeretet törvényének 
vallási erejét támadni nemcsak hiba, hanem bűn. De a Gyula, Koppány 
és mások keresztényi mivoltának pogány jellemzése és ellenük való 
harc jellege a Római pápa politikai harcának ideológiai és hatalmi 
kegyetlen büntető hadjárata volt ellentétben a kereszténység alapvető 
tanaival. A latin vallás büntetőosztagai és hadjárata az iszlámi jihad 
fanatikus hódítását idézik. És a Krisztusi szeretetben hivők mészárlása 
a római katolikus mennybejutás nevében játszódik le. A bizánci 
ortodox keresztények még máig is a gyűlölet tárgyai annak ellenére, 
hogy közeledés van a Vatikán és az Ortodoxia között. 
 

Soós József  (Baltimore, MD): 

A SZABAD MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGE 
MILLENNIUMI PÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYE 

A Szabad Magyar Újságírók Szövetsége a millennium alkalmából 
(2000-2001) meghirdetett pályázatára 95 pályamű érkezett – elbeszélés, 
vers, történelmi korrajz, tanulmány –, többségében az elszakított 
területekről: Erdély, Felvidék, Délvidék, de kaptunk szinte a világ 
minden részéről.  

A pályázaton minden olyan mű szerepelhetett, amelynek tárgya a 
magyar millennium, a magyar államiság megalakulása és az ország 
ezeréves fennállása. Sajnos, a pályázatok kb. 60%-a nem foglalkozott a 
millenniummal. Ezzel kapcsolatban a bíráló bizottság egyik tagja a 
következőket írja: „Első benyomásom, hogy a pályázók nagy része nem 
értette meg, vagy félreértette a lényeget.  

Ennek ellenére valamennyi pályázatot áthatja egy izzó haza- és 
magyarságszeretet. Büszkék magyarságukra és szeretik is azt”. 

A meghirdetett díjak: I. díj 200 dollár, II. díj 100 dollár, a III. díj 
50 dollár és díszoklevél minden díjhoz. A következő öt legjobb 
pályázat dicsérő oklevelet kap majd. Mivel a jelölések nem voltak 
egyöntetűek, ezért a díjakat megosztották két első, két második és két 
harmadik díjra.  

A díjazottak nevei és műveik: 

I. díj megosztva Bezzegh Alpár Kőszegszerdahely (Magyarország): 
„Irány Európa! avagy Szent István és a keresztény magyar állam 
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megszületése”, és Borosjenői Kádár István (USA): „Szent István 
jelképei”. 

II. díj megosztva: Kamoncsa Márta  (Felvidék): „Magyar 
államiság megalakulása, az ország ezeréves fennállása, különös 
tekintettel a Szent Korona-tanra”, és Fülöp Mónika (Erdély): „Egy 
magyar ifjú gondolatai a magyar állam ezeréves fennállásának 
ünnepén”. 

III. díj megosztva: Mészáros Zoltán (Délvidék): „Hogyan lehetett 
Magyarország a középkor egyik európai nagyhatalma, és mit tehetünk 
mi most”,  és Erőss István  (Erdély): „A magyar állam megalakulása és 
az ország ezeréves fennállása”. 

Dicsérő elismerésben részesültek: 

Karvanszky Mónika (Felvidék): „Millennium”., Lévay Papp László 
(Erdély): „A király álma”,  Czirják Edit (Erdély): „Millennium”. (vers), 
Dávid Árpád István (Kanada): „A magyar millennium”, Miklós András 
(Franciaország): „Mennyei Uram” (elbeszélő költemény) című 
munkáik. 

 A bírálóbizottság tagjai: Szalay Gyula író, újságíró (Florida),  
Nyitray Katalin tanárnő (Baltimore), Ormay Gabriella tanárnő 
(Torontó), Ditroiné, dr. Csibi Éva újságíró (Kanada). 

A Szövetség a beküldött pályaművek egy-egy példányát három 
magyarországi archívumban helyezi el.  

Ezek: a budapesti Széchenyi Könyvtár, a lakiteleki Emigrációs 
Gyűjtemény és a szegedi Somogyi Könyvtár amerikai gyűjteménye. 
Egyet a Szövetség megtart saját archivumában. 

Ez volt sorrendben a Szövetség harmadik pályázati hirdetménye. 

Az első 1996-ban az 56-os forradalom emlékére (akkor mindössze 
26 pályamű érkezett. 1998-ban az 1848-49-es forradalom tiszteletére 29 
pályázatot  kaptunk.  

A Szövetség nevében köszönetet mondok a pályázóknak, a 
bírálóbizottság tagjainak és az írott és elektromos sajtónak, amelyek 
közzé tették hirdetményünket. 

Soós József 
főtitkár 
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Dr. Mester Fiore (Toronto, Ontario, Kanada): 

GALILEI  SZELLEMISÉGE  ÉS  PÁZMÁNY 

1. Pázmány tanulmányi évei: 

 Ha elengedett nyugodtsággal olvassuk Pázmányt, feltűnhetik  
gondolatainak és kifejezéseinek folyamatos  és  rendkívüli világossága.    
Ahogy a zenében beszélhetünk abszolút hallásról, Pázmány esetében 
beszélhetnénk ‘absolút intelligenciáról’, logika és tartalom szét-
választhatatlan koherenciájáról.  

Érdekes módon, a korabeli virágosan gazdag meditációs stílus 
korában a szenvedélyes szónok Pázmány még csak egy hasonlatot sem 
használ racionális nyelvre lefordítható jelentés nélkül.  Az érzelmeket 
mozgósító egyházi szimbólumoknak,  mint  a  dicsőség  gondolatának 
is,  lehetőleg logikus értelmet ad.  Például azt írja, hogy Istennek nincs 
szüksége arra, hogy dicsőítsük  A felebarát szolgálatával kell Istent 
dicsőíteni. 

Pázmány  ‘abszolút   intelligenciájú’  gondolkozása   eredeti   
gyökerének  a  magyar  gazdálkodóra    jellemző,   Pázmány   ki-
fejezése   szerinti   ‘józan észt’,  a lényegesre és  ‘kemény  realitásokra’ 
irányuló hozzáállást tekinthetjük, amelyet Pázmány otthonról sajátított 
el és nagyon tisztelt. További gyökerek Pázmány veleszületett 
intelligenciája, valamint jezsuita kollégiumban  nevelkedése,  majd  
kiképzése. 

Az   itt   tárgyalt   tézis  szerint   Pázmány  gondolkodása  római  
tanulmányi évei alatt  bontakozott  ki  tudományos  színvonalú,  
módszeres   problémamegoldó   képességgé.  

Pázmány 1570-ben született, nagybirtokos családba. A már árva 
tizenéves a kolozsvári  jezsuita  kollégiumban  nőtt  fel,  és  18  éves  
korában lépett be a jezsuita rendbe.   Krakkóban  és  Jaroszlávban  volt  
novicius, majd Bécsben és Rómában folytatta, illetve fejezte be a 
tanulmányait. 1594-től 1597-ig  tartózkodott  Rómában. Itt, a ’Szív  
iskolájában’, a vallási megérlelődés és a skolasztikus  teológiai  és  
filozófiai  tanulmányok mellett  legalább  háromféle  más  fontos  
szellemi  hatás  is  érte. 1594-1595-ben a római angol kollégiumban, a 
Collegium Anglicanum-ban tanított.  Kimutatták, hogy Pázmány 
fejtegetései közelebb állanak a nyugati belga és angol pragmatikus 
írókéhoz, mint a déli olaszokéhoz.  Az angol gondolkodók hatása 
elősegíthette az otthonról hozott tapasztalati és gyakorlati 
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gondolkodásmód továbbfejlődését empirikus, pragmatikus, és 
öntudatosan  induktív  módszerű gondolkodássá. 

Továbbá, Pázmány Rómában a racionális etikát képviselő antik 
szerzők, mint Seneca, Cicero és a Socratesen alapuló görög 
gondolkodók írásainak szinte tökéletes ismeretére és alkalmazására  tett  
szert.   Szerinte az antik szerzők ugyanazt a morált képviselik, mint 
amit az Anyaszentegyház kíván tőlünk. 

A harmadik és talán legfontosabb olaszországi hatást a 
tudományos és technikai gondolkodási szellemű atmoszféra jelentette, 
amit elsősorban a Páduában működő, de Rómában is elismert Galilei 
képviselt,  A Collégium Romanumban Pázmány spirituális rektora a 
későbbi kardinális, szent, Egyházdoktor és főteológus Bellarmini 
Robert volt, aki kapcsolatban volt Galileivel és később Galilei 
jóindulatú kritikus figyelmeztetője és az inquiziciótól megmentője volt. 
Az egyik matematikus jezsuita, Christian Clavius,  pedig  sűrű  
levelezést  folytatott  Galileivel.   Pázmány  tehát a leghaladóbb 
tudományos  légkörben fejezte be a tanulmányait.     

2. Galilei és a kopernikuszi tan 
Galileit  (1564-1642) különösen tisztelték mérnöki találmányai 

miatt. A hajózást forradalmasító iránytűre, valamint a csillagászatot 
tökéletesítő teleszkópra, és még a kezdetleges hőmérőre is, a világ 
különböző részeiről jött megrendelés. Galilei maga azonban élete fő 
feladatának a kopernikuszi heliocentrikus tan bebizonyítását tartotta.  
Egyúttal rendszeresen támadta a túlhaladott arisztotelészi fizikát és a 
logikai-fogalmi érvelésű spekulatív megismerési  módszert, amelyik 
nem vette figyelembe azt, hogy az anyag matematikai természetű és 
egyenletekben és függvényekben lehet leírni. Galilei szerint, míg a 
vallási igazságokat a kinyilatkoztatáson  keresztül  ismerjük meg, Isten  
azért teremtette az intellektust, hogy a természeti világ tanulmányozását 
az ember feladatává tegye. . 

Kopernikusz  a  Ptolemaus-i  felfogás  hibáit  akarta   kiküszöbölni,   
amikor a napközponti  rendszert  felfedezte.  1543-ban   III. Pál  
pápának   ajánlotta  a    munkáját.     III. Pál   és   a   következő   pápák   
Kopernikusz felfogását lelkesen  támogatták. Mindezeknek a pápáknak  
magasfokú matematikai vagy mérnöki képzettségük is volt. 
Tudományos  szakemberek  is  voltak.  Luther  és  Melanchton   
azonban   ellenmozgalmat  indítottak, mivelhogy  a kopernikuszi tan 
nem egyezett meg az Isten által diktált  bibliai szövegekkel, mint Dávid 
királynak  Istent a  Föld örökre mozdulatlan mivolta miatt dicsőítő 
zsoltárával, vagy, Józsua esetében, a nap mozgásának a leállításával.  
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Végül is 70 év múlva,  1616-ban,  a  támadó   ellentábor   győzött,  
amelyhez az arisztotelészi és ptolemausi katolikus szakértők 
csatlakoztak. Egy ’semleges’ egyházi bizottság, amelynek a döntéséhez  
Bellarmini szerint a pápáknak is engedelmeskedniük kellett,  
eretneknekségnek nyilvánította a helio-centrikus világrendszer  
elfogadását.  

Mielőtt még ezt a döntést köztudomásra hozták volna, 1615-ben, 
Bellarmini magához hívatta Galileit, és főinkvizítorok jelenlétében 
közölte vele a Bizottság határozatát.  Megígértette Galileivel,  hogy az 
új tant, mint hipotézist  tanítja és nem védi meg.   Ugyanakkor 
Bellarmini, V. Pál pápa, majd a későbbi elítélő VIII. Urbán pápa is, 
szóban és  írásban továbbra is biztatták és dicsérték Galileit. VIII. 
Urbán pápa, aki régebben dicsőítő verset írt Galilei géniuszának, még 
1824-ben is ‘gyönyörködve’ felolvastatta magának és engedélyezte a 
kezdetben világsikert, majd tragédiát okozó  ‘Dialógus’ kinyomtatását.  
Urbán pápa szerint egy heliocentrikus világ teremtése nem  ütköznék  
Isten  mindenhatóságával.  

Időközben   azonban,  a   Galileit   támogató   főpapok,   mint  V.  
Pál   pápa,  Bellarmini,  Cesi  kardinális,   valamint   az   osztrák  
főhercegnő,   Krisztina Magdaléna,  aki  a  mi  II.  Ferdinánd   
királyunknak   és  egyúttal   Pázmány barátjának, a  testvére,  Galilei  
főnökeinek,  Medici  Cosimonak   és  Medici  Ferdinándnak    pedig   a   
felesége,    illetve   édesanyja   volt,    mindezek  a készenlétben  álló   
védelmezők meghaltak. Ezáltal  az  arisztotelészi  tábor egyre erősebb  
lett.   Végül is,  amint  ez  a  vatikáni  Irattár  megnyitása  óta kiderült, 
1633-ban egy Bellarmini nevére hamisított dokumentum alapján az 
inkvizíció elé idézték és életfogytiglani börtönbüntetésre, illetőleg 
rabságra és vezeklésre  ítélték  Galileit.  

3.  Mit szólt a világ, és mit tett Pázmány? 
      Déscartes, Gassendi, Torricelli, Milton és mások elképedtek az 

igazságtalanságon.    Déscartes   óvatosságból    elállt   a    Le   Monde  
című könyve  közlésétől.   Milton  meglátogatta  az  öreg  rab  Galileit.    
1641-ben pedig, még Galilei halála előtt, éppen a protestáns 
Hollandiában, Leidenben, kinyomtatták legújabb konyvét a  “Két  új  
tudomány”-ról, amelyet  Galilei a legtudományosabb munkájának 
tartott (mechanika és mozgástan).   Ekkor  Pázmány  már  nem  is  élt .   
(1637-ben halt meg.) 

A   mai  ‘postmodern’  kultúrában  elvileg  mind a  két nézet 
egyaránt relatív és elfogadható. Azonban mégsem alternatívok,  
minthogy  rész  és  egész  viszonylatban  állnak  egymással. A  
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napközponti  perspektíva  magában foglalja a  számunkra  gyakorlatilag  
fel  nem adható  földközponti  nézetet, mint  részszempontot.   Koestler  
Artur   ‘holon’-láncolat  fogalmát alkalmazhatjuk.  Minden  egység  
egyidejűleg kezelhető  mint  egész, és mint egy nagyobb egész része is.   
Így a  mi  esetünkben:  Föld, naprendszer,  galaxis,  univerzum. 

Pázmány poziciója: 
Pázmány hívően Arisztotelész tisztelője volt, de feltehetően    

nyitott szellemben és minden  ellenségeskedés  nélkül.  Arisztotelészt 
is, aki a világot szükségszerűnek és kezdetnélkülien örökkévalónak 
gondolta, Pázmány kritikai szemmel magyarázta. A hazai egyházépítői 
és ellenreformátori gondjai közepette a nem fizikus Pázmánynak sem 
lehetősége, sem szüksége nem volt arra, hogy behatóan foglalkozzék 
Galileivel. Tény azonban, hogy a Kalaúz 1613-ban, Galilei 
fénykorában megjelenő első kiadásának a címét az 1623-as második 
kiadásban megváltoztatta  “Az isteni igazságra vezető Kalaúz”-ról 
csupán “Az igazságra vezető Kalaúz”-ra.  Ezzel hallgatólagosan 
kifejezte azt, hogy az ámbár Aquinói Szent Tamástól javasolt kettős 
igazság gondolatát nem fogadja el, nem áll Galilei pártján.  Továbbá, 
későbbi írásaiban Pázmány a protestáns vallásokat gúnyosan  “új 
tudományoknak” nevezi, és ezáltal a vallási eretnekségek osztályába 
sorolja a tudományos eretnekségeket is. Mondhatjuk tehát, hogy 
Pázmány tartalmilag elválasztotta magát Galileitől, míg ugyanakkor 
átvette a tapasztalaton és koherencián alapuló tudományos gondolkodás  
szellemét.   

4. Hasonlóságok és különbségek Galilei és Pázmány között 
Hasonlóságok: 

1.) Mind Galilei, mind Pázmány odaadóan, kétely nélkülien, hívő 
katolikus volt.  

2.) Mindketten szilárdan hittek tudomány és vallás összeférhe- 
tőségében. 

3.) A természeti törvényeket mindketten megváltozhatatlanoknak 
tartották. Pázmány szerint Isten  nem változtatja meg a 
Gondviselés  törvényeit  azért, hogy csodákat tegyen.  
Pázmány száz évvel Christian Wolff előtt írja, hogy  ’Isten  
mindenhatósága  nem  terjed   ki  a   lehetetlenre’.  Számunkra 
ugyan érthetetlenek a csodák,  de a természeti törvényeknek 
megfelelően, a lehetőség keretén belül jönnek létre.  

4.) Mind  Pázmány, mind  Galilei,  pragmatikusok és az  
indukciós módszer hívei.,  amelynek  a  fő  tényezői  a  
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tapasztalat  és  megfigyelés   (fizikában a  kísérletezés),  
valamint a  kombináció,  kontextusban  elrendezés, 
összehasonlítás, és az analógia.  A Kalaúzban  Pázmány  fő  
módszerének vallja az induktív módszert, amelyet ugyanazzal  
a  hasonlattattal  ír  le,  mint  később,  1622-ben  Bacon  az  
Organonban.    Nem  a  pókot  utánozzák, aki a saját  beleiből 
építi a házát, hanem a méhet, aki sok virágról gyűjtögeti a 
mézet.  Pázmány az induktív módszert nemcsak 
ismeretszerzésre, hanem meggyőző érvelés céljából is 
alkalmazza.   1608-ban,  a  királyhoz  való feliratában, a 
vallásszabadság szankcionálását támogató 21 érve többsége 
induktív.   

5.) A tapasztalatot és a pragmatikus érveket mind a ketten a merő 
logika és ideológia  fölé  helyezték.  Pázmány  például  
feltételezi,  hogy ámbár  Szent János apostol előírja az 
eretnekek  üldözését,   valószínű,   hogy   az   apostol   csupán  
az  újonnan  keletkező  vallásokra  gondolt.    Ha  ugyanis  a 
másvallásúakat  (mind) üldözzük, csak kevés lélek marad, aki 
dicsőítse Istent. Pázmány szerint nem az a fontos, hogy de iure 
mi a jogos, hanem az, hogy a tényeket nézve, de facto mi 
lehetséges és ajánlatos.  Továbbá, az idős Pázmány tanúsította, 
hogy  semmi  olyant  nem  tanított,  amit  sajátmaga  is  ne  
tapasztalt volna.  És ugyancsak kifejezte, protestáns testvéreit  
védelmezve, hogy az elme-élesítő iskolai (skolasztikus) 
vélekedések a lelki épülésre nem szükségesek.  

6.) A    realitással   megegyezés   fő  ismertető   jele  Pázmány  
szerint  is  a koherencia  volt,  ami a tudományos 
megismerésnek is kritériuma.   Az ‘igaz vallást’  az  egész  tan  
‘koherenciájáról’,  beleértve  az  egyházatyákkal megegyezést 
is, lehet megismerni. Pázmány fő érve a protestáns 
tanításokkal szemben  töredékességük, konzisztenciájuk 
hiánya.   Valószínű,  hogy nagy fokban  éppen  tanításainak  
logikai  és tapasztalati koherenciája folytán volt Pázmány 
legyőzhetetlenül félelmetes vitatkozó az ellenfelei  számára.  

7.) Nem hagyhatjuk ki a Pázmány és Galilei közötti hasonlóságok 
felsorolásból a lelkiismeretességükkel is összefüggő,  
jellemzően   önálló gondolkodásra   törekvést.  Ez bizonyos 
makacssággal is járt Pázmánynál.  Nem hibás, de mégis önálló 
stílusú érvelései miatt, évekig elhalasztották teológiai 
doktorátusát és jezsuita fogadalomtételét.  
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Különbségeik:  
A legfőbb különbség metafizikai szemléletükben volt. Már 1597-

ben a gráci egyetemen Pázmány Arisztotelész fizikáját tanította; míg 
ugyanakkor Kepler adta elő a kopernikuszi nézeteket. Pázmány nem 
vette tekintetbe Galilei nézeteit tartalmukban. Amint felismerte a 
kettős, isteni és természeti igazság gondolatának a veszélyességét, elállt 
tőle.  Galilei tehát csak közvetett,  gondolkodásmódbeli  hatással  volt  
Pázmányra. 

5.  Összefoglalva  
Pázmány átvette Galilei szellemiségéből a módszeres, precíz, és 

gyakorlatilag is igazolható tudományos érvelés ideálját, a tapasztalatra 
alapozást (mint a személyes tapasztalatot vagy az Egyházatyák 
konszenzusát és kodifikálását), és a koherencia-kritérium alkalmazását. 

A módszeres gondolkozás mintegy kötelező, lelkiismereti  
követelmény  lett  Pázmány számára is a tudományokért lelkesedő, 
római szellemi atmoszférában. Tartalmi vonatkozásban viszont, a 
nélkül, hogy Galileit egyáltalán megemlítette volna, az ámbár  
enciklopédikus műveltségű Pázmány hallgatólagosan, de félreért-
hetetlenül, elkülönítette magát a Galilei féle kettős igazság 
feltételezésétől, és egyáltalán a kopernikuszi tanokkal való 
foglalkozástól. 
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Lauer John (Cleveland, OH) angol nyelven ad elő 

„BorsodChem Hostile Takeover” címmel.  (Somogyi Lél) 
 

John N. Lauer (Cleveland, OH): 

THE RUSSIAN HOSTILE TAKEOVER 
OF BORSODCHEM RT. 
The First in Central Europe 

“Russian tanks may have left 
but Russian briefcases have returned” 

The following slides were part of the presentation given at the Hungarian Congress. 

Recent History 1990-2001 
• Raw Materials & Sales – Eastern focused 
• 1990 – Kovacs F. Laszlo returns as CEO 
• 1993 – Hungarian Government privatizes BC via IPO, fully 

subscribed 1,800 HUF/share – retains minority, EBRD, APVRt, 
& Management = Board – major shareholders: 80% in USA & 
West Europe 

• Challenges: productivity, modernization & poor EHS – markets 
in west where no BC infrastructure exists 
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Significant Investments 
• Modernization & Expansion of PVC 
• Value added PVC films, pipe, profiles 
• Environmental, Health & Safety improved to European 

Standards 
• Marketing infrastructure into West 
• Long-term raw material contracts from Ukraine & TVK – via 

pipeline 
• New MDI facility – expanded twice 
• Acquire Czech Aniline producer 
• Acquire major share of TVK 
• New TDI facility 

Resulted in Profitable Growth 
• Transformed BC from unprofitable, Eastern dependent & 

focused to the most profitable PVC based company in the world 
• Sales Revenue more than doubled $400 million 
• Highly profitable 10% of Revenue to Net Income 
• Share price soars to over 10,000 HUF per share (3.5 X’s IPO 

price adjusted for inflation) 
• Hungarian Government sells minority shares at excellent profit 
• Major tax contributor & employer to Kazincbarcika & Borsod 

County 

Why were we able to do this? 
• Hungarian Government forgave all debts in 1990 
• Bod Peter Akos hired an excellent, industry experienced & 

honest executive in Kovacs 
• When BC was started, invested in American (BFG) & later in 

Japanese (Mitsui and Sumitomo) world class technology 
• Invested in upgraded control systems with Hitachi world-class 

software 
• Opened up market channels throughout Western Europe 
• Paid excellent wages to the workforce 
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Events of 2000 
• Russian financial interests accumulate share position in MOL & 

TVK want pipeline 
• Templeton Fund & Croesus acquire 24% share position in TVK 
• BC approached by Merrill Lynch to acquire TF & C positions in 

TVK (cash & BC shares) – TF & C prohibited from selling BC 
shares w/o company approval 

• MOL & BC acquire TVK majority 

Takeover Events of 2000 
• Milford Holdings (Russian executives of Gazprom) with Cyprus 

registry buy 24.8% of BC 
• Russian Sibur acquires shares of TVK 
• MOL hires JP Morgan, BC hires Chase-Flemings for anti-

takeover defense 
• BC board works very closely with PSZAF 
• BC CEO physically & financially threatened 
• Russian backed Austrian financial interests acquire another 

17.8% stake in BC – estimate of total Russian backed shares at 
60-75% 

2000 Takeover Events 
• BC Share price plummets 50% to 5500 HUF as soon as Russian 

interest identified 
• Russian financial linkage does not provide Hungarian 

Government with “clear & concrete legal basis” for action – so 
they take none 

• Sibur + Russian owned MDM Bank + Hungarian owned CIB 
Bank + Russian backed Austrian interests: VCP & CEOG force 
takeover with 67% of shares 

• Hungarian Government does not intervene 

January 2001 EGM 
• New directors elected by Russians – 5 of 8 are Russian backed  –  

Kovacs forced out as Chairman, remains CEO – CFO resigns 
• Hostile Takeover complete of one of the most successful & 

highly regarded chemical firms in Central Europe 
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• Russian Lukoil acquires Ukrainian RM – Russians now control 
15-20% of MOL, 45% of TVK & over 80% of BC 

• Hungarian oil & petrochemical industry clearly under Russian 
influence & control 

Epilogue 
• Hungarians pass stricter takeover laws in July 2001 
• Promise to tighten anti-money laundering legislation – only 

OECD member on list 
• Hungarians lose ownership control of key chemical raw material 

pipeline system & the two largest petrochemical producers 
• “Russian tanks may have left but Russian briefcases have 

returned” (supported by very sophisticated Global Investment 
Bankers and financial advisers) 

John N. Lauer is an IPO Investor and Former Member of the Board of 
Directors of BorsodChem Rt. Mr. Lauer is Chairman and CEO of Oglebay 
Norton, a diversified Cleveland-based industrial minerals company.  
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IX. 
BEKÜLDÖTT  ELŐADÁSOK 

 

Lángi Mária (Budapest):  

A CLEVELANDI 
MAGYAR KONGRESSZUS JELENTŐSÉGE 

Évtizedek óta minden évben november végén rendezik meg 
Clevelandben a Magyar Kongresszust. A világ minden tájáról eljön oda 
a magyarság színe-java, hogy elhozzák a lelkükben megőrzött magyar 
értékeket és bizonyosságot tegyenek magyarságukról az idegen 
világban. 

Az “Irodalmi és Művészesten” a szellemi élet képviselői 
meggyújtják a lángot a magyar lelkiség ébrentartására, hagyományaink 
és a magyar nyelv megőrzésére. 

Csak annak a nemzetnek vannak magasztos és kimagasló szellemi 
kincsei, amely az évszázadok megpróbáltatásait átélte és kitermelte az 
igaz értékeket, amelyek a költők, az írók és művészek alkotásaiban 
nyilvánulnak meg. Amikor a politikus elcsügged, a harcos elfárad, 
akkor a költő, az író, a művész lelke még szárnyal és műveivel lángra 
gyújtja az elfáradtakat.  

Petőfi így szólt a magyar politikusokhoz: 

Hozzátok képest, mikor égtek, 
A költők csak kicsiny csillagok. 
E messze csillámló szikráknál 
Százszor nagyobbak lángitok! 
De hamvatokat is midőn már 
A szellők régen elvivék, 
A távolságban a kis csillag 
Még akkoron is egyre ég! 

A trianoni megcsonkításban az írók, költők, művészek tették a 
leghitelesebb tanúbizonyságot, amikor a határok fölötti szellemi 
egységet, az összefogást megteremtették és egy új írónemzedék 
növekedett fel.  
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Nemzeti tragédiánk felemelő és megváltó is lehet, ha a szellemi 
alkotások a magyarság törhetetlen erejéről, megmaradásáról és őseink 
dicső múltjáról szólnak. 

A Magyar Találkozók további célkitűzése és feladata az volt, hogy 
távol a hazától fenn kell tartani a magyar nyelvet és szellemet, s ezáltal 
a magyar egységet, a fennmaradásunkat biztosítani. 

A nyugati magyarság megőrizte a hazájához való hűséget, ősei 
kultúráját és ezáltal méltó képviselője lett a magyar népnek. De ez a 
küzdelem még nem ért véget! A négy évtizedes rendszer bukása után, 
csak szavakban van szabad sajtó, miközben halkan zeng a „walesi 
énekesek dala”. Túlharsogja a liberális sajtó, amelynek egyeduralma 
nem szűnt meg a szabadság hajnalával sem, mert a baloldal nem 
engedte ki kezéből a hírközlést. Tudjuk, amit ők még jobban, hogy 
korunk legnagyobb mozgatója: a sajtó és a pénz! 

A Magyar Kongresszusnak továbbra is nagy jelentősége és szerepe 
van. A rendszer összeomlása után még inkább előtérbe került az új 
nemzedék félrevezetése, a magyar öntudat, nemzeti értékeink és 
hagyományaink leértékelése. 

A megmaradásunk elleni támadások kivédése csak úgy lehetséges, 
ha testvérként megfogjuk egymás kezét, mind itthon, mind távol a 
hazától. A széthúzás és a megosztottság árnyékát is el kell kerülnünk és 
minden öncélú, önző, hiú érdeket távol kell tartani magunktól. 

Elérkezett az az idő, amikor csak egy cél lehet előttünk: 
megmaradásunk és a magyarság jövője! Ezt a küzdelmet vállalnia kell 
minden igaz magyarnak, különösen az új nemzedéknek, még pedig  
lángoló hazaszeretettel! 

Tudjuk, hogy fiatalságunk magyar öntudatát elvették, 
történelmünket meghamisították. Elszakított területeink magyarságát is 
a „beolvasztás” politikája fenyegeti és kemény harcot vívnak elszakított 
testvéreink nyelvükért, kultúrájukért, megmaradásunkért, őseink 
földjén. 

Mindennek ellenére nemzetünk ifjúságának éreznie kell, hogy 
rájuk hárul a feladat, hogy tovább vigyék a fáklyát, amely bevilágítja 
szomorú, de dicső múltunkat, kultúránkat és ősi nyelvünket, amelyet mi 
– a megfogyatkozók,  a nehéz megpróbáltatások között – az idegen 
világban is hűségesen megőriztünk! 
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Szeretném a mi értékes, tehetséges és utat kereső fiatalságunknak 
átadni és a lelkükbe vésni a hettita népek tragédiáját és eltűnését, hogy 
abból okulva találják meg az utat a hazához, fajtánkhoz és őseinkhez. 

Az ókori Kelet harmadik nagy országa volt a hettiták birodalma. 
Csodálatos, humánus törvényeik még a ma emberét is ámulatba ejtik. 
Ez az óriási birodalom örökre eltűnt a történelem süllyesztőjében, mert 
elfelejtették a múltjukat, a történelmüket, a nyelvüket és őseiket!!! – 
Azt, hogy valaha is létezett a Nagy Hettita Birodalom, már csak az ősi 
kövek őrzik, és nincsenek már élő tanúk: nők, férfiak és gyermekek, 
akik történelmüket, kultúrájukat, nyelvüket megőrizték és továbbvitték 
volna! 

Hettita ballada... 

Amikor a hettiták elfelejtették atyáik nyelvét, 
A szárnyas, bikatestű, szakállas bölcsek 
Derüs arcukat elrejtették a homokdombok hűvösébe. 
Kinek lenne kedve mosolyogni 
A férfiak és asszonyok hűtlenségén! 
Amikor a hettiták elfelejtették az őseik nevét, 
Az istenek szeméből kiesett az azúrkő, 
A fekete üregek megteltek könnyes iszappal, 
Nem akarták többé látni a fiak és unokák hűtlenségét! 
Amikor a hettiták már nem emlékeztek az útra, 
Amelyen idáig jöttek... Az útjelző bálványok 
Kifordultak a helyükből, bebújtak a föld alá, 
Mert szégyellték az utat felejtő vándorok hűtlenségét. 
Amikor a hettiták nem emlékeztek a dalra, 
Melynél nagy tüzek mellett, őseik vigadoztak, 
Az aranybika két szarva között elpattantak a húrok, 
És nem kísérte hárfa az apák, fiak és unokák hűtlenségét! 

Ozsvald Árpád, pozsonyi költő verse 

Nemzetünk ifjúsága ha nem képes meghallani és megérteni 
haldokló népünk segélykiáltását, nem őrzi meg hűséggel őseink 
örökségét, a hagyományokat és nyelvünket, a magyar lányok nem 
teszik magukévá az anyaság szent hivatását, hogy felelősek egy fogyó 
nép létéért, akkor mi, magyarok is a hettiták sorsára jutunk és a költő 
látomása beteljesül: 

„A sírt, hol nemzet süllyed el, 
Népek veszik körül, 
S az ember millióinak 
Szemében gyászkönny ül...” 
                                    MAGYARSÁG 
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Ft. dr. Miskolczy Kálmán Sch. P. (Derby, NY): 

MINDSZENTY  ÉLETÁLDOZATA 
A Szentévben emlékeztünk meg Mindszenty bíboros halálának 25. 

évfordulójáról, de most a Nagypéntek és a Feltámadás ünnepei után is 
érdemes elgondolkozni azon, milyen hősi elszántsággal vállalta sorsát, 
amelyet keresztény hite és főpapi állása rótt ki rá. Észre kell venni a 
párhuzamot az ő élete és Jézus között, ami egyébként fellelhető minden 
hitéhez és Krisztushoz hű keresztény életében.  

Összeütközése e világ Heródeseivel és farizeusaival, akiket 
felháborított az ő magasabb eszméivel meg nem alkuvó és szókimondó 
egyénisége, a hatalom által elnyomott, jogfosztott, megkínzott népéért 
való jajkiáltása. Elmenekülhetett volna előlük, mint Jézus is megtehette 
volna, hiszen előre látta, mi vár rá, de átérezte, mint Mestere, hogy „a 
Pásztor nem hagyhatja el a nyáját” a ragadozó farkasok prédájának. 
Karácsony másnapján, Szent István vértanú ünnepén hurcolta el az 
ÁVO, a rettegett kommunista titkosrendőrség pribékjei, édesanyja 
jelenlétében, aki éppen olyan hősiesen viselte anyai sorsát, mint Jézus 
anyja a keresztfa alatt. Felvonultatták ellene a csőcseléket, mint 
Krisztus ellenségei, akik megrendülésükre „Feszítsd meg őt” helyett azt 
kiáltozták: „Munkát, kenyeret, Mindszentynek kötelet!” A világ jobb 
érzésű népei megdöbbentek: „Lehet ezt tenni egy bíborosi méltóságot 
viselő, s egy keresztény népet képviselő főpappal?” Mindenki tudta, 
hogy a vádak igaztalanok és eltúlzottak. Hogy egy ún. „kirakatperről” 
lesz szó. Hát még ha tudtak volna arról a sátáni kegyetlenségről, 
amellyel „kezelésbe vették”, hogy „bűnvallomásra” kényszerítsék. 

Álljon itt röviden az ő beszámolója, hogy mi történt vele a szovjet 
mintára berendezet kommunista kínzókamrában, a hírhedt Andrássy út 
60-ban. 

„Közben írták a jegyzőkönyvet, de nem az került bele, amit én 
mondtam. Az aláírásra elém került szöveget, mindazt, amit mondtam, 
meghamisították. Természetesen megtagadtam az aláírást. 

Décsi: „Jegyezze meg, hogy itt nálunk a vádlottak nem azt vallják, 
amit ők akarnak, hanem amit mi akarunk!” Intett a fejével és kiadta az 
utasítást: 

– Tanítsátok meg vallani! 
Az őrnagy visz be a cellába. Lehet, úgy éjfél után 3 óra. Két őr az 

asztalt gyorsan elrángatja a szoba közepéről, utána az őrnagy megáll 
velem szemben és rámkiált, hogy vetkőzzem. Nem vetkőztem és nem is 
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mozdultam. Int a legényeinek. Segítségükkel maga húzta le rólam a 
csíkos zubbonyt és nadrágot. Utána elhagyják a szobát. Hallom, hogy 
kinn a folyosón lázasan beszélgetnek valamit. 

Röviddel ezután belép a szobába egy magas, tagbaszakadt, bivaly 
nyakú és vadtekintetű politikai rendőrtiszt, aki csak annyit vet felém: 

– Én partizán voltam. 
Beszél ugyan magyarul, de az arca nem magyar. Gyűlöletét már 

régóta gyűjthette ellenem. Nézni sem jó romlott, gyűlölködő arcát. El is 
fordulok. A mozdulatából azt sejtem, hogy kissé eltávolodik tőlem. 
Egyszerre nekem fut és csizmával egész erejével belerúg födetlen 
gerincembe. Ő is, én is a szemközti falnak esünk. Többet akkor – úgy 
látszott – nem is tudott rúgni, valami luciferi örömmel arcán, pihegve 
mondja:  

– Életem legboldogabb pillanata volt ez. 
Hogy a valóságot mondta, azt le tudtam olvasni kéjesen eltorzult 

arcáról. 
Most újra az őrnagy jön be. Kiküldi a partizánt, gumibotot vesz 

elő. Sohasem gondoltam, hogy a gumibotig is eljutok egyszer 
éltemben. Legyűr vízszintesen s elkezd ütlegelni. Talpomon kezdi és 
megy mindig feljebb. 

A gumibot suhogásaira a szomszéd szobából és a folyosó felől 
hallom a kórusszerű, diadalmas kacajt. Nők és férfiak vegyesen vannak 
a közelemben, s jól tudok a harsogó kórusszerű kacajból következtetni, 
úgy most sokkal többen vannak jelen, mint amennyien a kihallgató 
helyiségben voltak... Az őrnagy továbbra is egymás után méri rám az 
ütéseket; bár kimerülten liheg, de nem hagyja abba kínzásomat, hiszen 
nagy gyönyörűsége lehetett abban, hogy végre elérkezett az óra, amikor 
Magyarország hercegprímását levetkőztetve botozhatja. 

Összeszorítom a fogaimat, de a hangot nem sikerül mindig 
visszatartanom. Nyöszörgök fájdalmamban. Elég a testnek a  magáé, de 
mintha a lélek még jobban égne. 

Egyszer aztán már nem tudom tovább számlálni az ütéseket. Arra 
ébredek, hogy fellocsolnak, azután érzem, hogy felelemelnek és 
leültetnek a díványra. 

Hogy mennyi ideig vertek, és mennyi ideig maradtam eszméletlen, 
nem tudom megmondani. 

* 
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Ugyanezt művelték a kárpátaljai, az erdélyi és a délvidéki magyar 
püspökökkel és papokkal, a hazájukhoz hű katonatisztekkel és 
civilekkel is. Ő felettük szemet hunyt a világ, de most kénytelen volt 
felháborodni azon a barbári kegyetlenségen, amelyre a sztálini 
egyházüldözés kiáltó példát nyújtott. Tiltakozásban nem is volt hiány, 
de ma már láthatjuk, hogy ez csak „színpadi kellék” volt a világpolitika 
színházában. 

Hogyan is érthetné meg a világ, hogy Mindszenty életáldozata 
tudatos volt, hogy  ő felajánlotta szenvedéseit – mint Jézus tette – 
népéért, amint a fent idézettek után maga is írja: “Kínzásom alatt 
emlékeznem kellett a töméntelen szenvedésre, ami népünkre szakadt, 
köztük a tömegesen megerőszakolt magyar lányok, apácák és 
édesanyák sorsára és lelkiállapotára”. 

Háromszor gumibotozták meg, míg végre aláírta a hamis 
vallomást, de utána tett két betűt: c.f. “coactus feci” vagyis kényszerítve 
tettem. Kínzói hamarosan rájöttek, mit jelent a két betű, s a kínzás 
folytatódott. 

A többit tudjuk: Az 56-os szabadságharc egy kis időre visszaadta 
szabadságát s – jellemzően az Örök Főpapra, Jézusra, – első szava a 
megbocsátás volt. “Nincs bennem harag vagy gyűlölet senki iránt”. 

A 16 éves “házirabság” után, amelyet a budapesti amerikai 
követségen kényszerült elviselni, végre kijutott a világon szétszóródott 
magyarjai közé s töretlen lelki erővel hirdette az Igét, vigasztalva, 
bátorítva népét egy jobb jövő reményeivel. 

Boldoggá avatási pere megindult és sokak véleménye szerint, ha 
nem is szenvedett halált kínzóitól – nem rajtuk múlt –, mégis 
vértanúnak tekinthető, mert megvolt benne a szándék s Isten előtt ez a 
döntő szempont. 

“Adalék”-ként még ide kívánkozik az a bizalmas közlés, amely e 
sorok írójának közeli barátjától származik, s mivel ő már nincs életben, 
nyilvánosságra hozható. 1949 és 1950 telében vagyunk és az egész 
művelt világ tele van tiltakozással, de a kommunista sajtó rájuk se 
hederít, csak fújja az előírt szöveget. “Elrettentő példát adunk a 
bíborosi talár mögé bújt reakciónak”. S akkor jön egy távirat Franco 
tábornoktól, a spanyol nép vezérétől az esztergomi postahivatalhoz, 
ahol az említett barát akkor dolgozott. A szöveg valahogy így hangzott: 
“Mindszenty bíboros letartóztatásának hírére a következő kommunista 
bűnözők kivégzését rendeltem el. S itt következett öt név. (Franco 
tábornok börtöneiben ugyanis több tucat halálraítélt kommunista ült, 
akik bestiálisan legyilkolták a velük együtt nem értő civil lakosságot, 
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köztük papokat, és apácákat. E sorok írója rendjének, a Piarista 
Rendnek tagjai közül több, mint kétszázat!) A távirat így folytatódott: 
“Amennyiben Mindszenty bíboros halálos ítéletet kap, a következőket 
végeztetem ki”: s itt jött 15 név, legtöbbje bizonyára kedvencei az ún. 
kommunista “testvériségnek”. Mint ez a barát bizalmasan közölte: 
másnap a sajtó hangja megváltozott, már csak életfogytiglani büntetést 
követelt a bíboros számára. Tény, hogy Franco tábornok tudta, hogyan 
kell a kommunistákkal tárgyalni, ti. az erő oldaláról. Elvtársaik élete 
kedvesebb volt számukra, mint a “reakciós főpap” kivégzése. 
 

Hetyey Sándor (Melbourne, Ausztrália):  

FÁJÓ VISSZAEMLÉKEZÉS... 
Közeledik karácsony ünnepe, keresztény hitünk legszebb, leg-

bensőségesebb ünnepe. Ötvenhat év hazátlansága után, megőszült 
fejjel, mit is írjak nektek, hasonló megőszült hazátlanoknak olyant, ami 
mosolyt varázsol a sors által barázdált arcunkra, vagy – talán, ha nem 
látja senki sem – fájó könnyet csal szemünk sarkába, amit igyekszünk 
onnan gyorsan eltüntetni... 

Nekünk, öregeknek már nincs rózsaszín, reményteljes jövőnk.  
Álmatlan éjszakáinkat nem világítja be a ragyogó jövő reménysége, a 
régmúlt felejthetetlen gyermekkor, a sokszor keserű évek 
viszontagságai – megszépülve a feledés olykor sötét, jótékony ködében 
– csupán ez maradt, amibe kapaszkodhatunk... 

Az emlékezés mélyéből fülünkbe cseng az orgonaszó, mosolyt csal 
az ajkunkra a csillogószemű betlehemes gyerekek éneke. Szinte 
érezzük a konyhában fortyogó töltött káposzta szagát, elvegyülve a 
karácsonyfa mennyei illatával. Halljuk a halkan suhanó szánkók 
siklását, a lovak vidám csengőit. Látjuk szinte a behavazott háztetőket, 
a jégvirágos ablakokat, a deres faágakat. Mind, mind... szép volt, 
felejthetetlen szép, de mindez elmúlt. 

Látjuk szinte a behavazott háztetőket, a jégvirágos ablakokat, a 
deres faágakat...Mind, mind... szép volt, felejthetetlen szép, de mindez 
elmúlt... 

Aztán halljuk, vagy legalábbis hallani véljük a bömbölő szirénákat, 
a repülőgépek búgását, bombák robbanását... Látjuk a romba döntött 
házakat, amelyekben egykor születtek, éltek és szerettek boldog 
emberek. Halljuk az ágyúk bömbölését, előbb messziről, majd egyre 
közelebbről. Látjuk a menekültek szekereinek gyötrelmes sorát, a 
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hazátlanná vált asszonyok és gyermekek szomorú hadával. Halljuk az 
elfoglalt falvak lakóinak szégyensikolyát. Aztán mi is útrakelünk, 
összekapkodva a legszükségesebb darabokat és ottfelejtve olyasmiket, 
amelyek egykor az életet és a szabadságot, meg a boldogságot 
jelentették nekünk.    

Aztán átléptük a határt, mögöttünk a vérző ország, amely egykor 
azt jelentette nekünk: otthon, haza...S előttünk meredezett a nagy 
idegenség, a nagy semmi, a jövőtlenség, a hazátlanság, a kivetettség, az 
éhezés... 

Felmerülnek előttünk arcok, barátok és bajtársak arcai, amelyek 
már csak elhalványult képek; családi fényképalbumok kísértő 
szellemei, akik egykor éltek, velünk voltak, együtt énekeltünk, együtt 
mulattunk. Őket elvitte a magyar sors vihara, mi pedig itt maradtunk 
egyedül, elhagyottan, kiéheztetve, megtetvesedve. 

Gyűlölt bennünket barát és ellenség. Kidobott bennünket a 
meggyötört Európa. Megindultak velünk az öblös rabszolgahajók, hogy 
elvigyenek idegen ég alá, idegen országba. Mély gondolatokba merülve 
szemléltük a hajó körül játszadozó gyermekeket. Vajon hova érkezünk? 
Mi lesz a sorsunk? Tudunk-e mégegyszer hazamenni. Látjuk-e még 
valaha a síró édesanyát,  a mosolygó, dalosajkú kislányt?  

Aztán jöttek a könyörtelen munka évei. Sokszor napi tizenkét óra, 
vagy még több. Szorított az idő. Fészket raktunk és nőttek a fiókák, 
etetni kellett őket... 

Mi történt ezalatt otthon? A világ legnemesebb emberfajtájából, a 
kérgeskezű, de örökké élcelődő magyar parasztból csináltak otthon üres  
fejű, nagypofájú proletárt; Arany János nyelvéből elcsúfított, 
összekevert zagyvalékot. S ami egy egész fiatal nemzedéket tartott 
évekig lázban; tilos volt arról beszélni, hogy Párizs mellett lelketlen és 
buta emberek szétszabdalták a Mindenható legszebben megalkotott 
fölrajzi egységét: Magyarországot! 

Múltak az évek! Ráncosodott az arcunk és fehérebb lett a hajunk. 
Kerestük egymást, embereket, akikkel közös volt a múltunk. Több, 
mint ötven évig szorítottuk a kinyújtott kezeket és együtt varázsoltuk 
vissza a vigasztalanul elszállt régi időket.. Őriztük azt a kis nemzeti 
érzést, amit az újabb nemzedék sehogy sem tud vagy akar megérteni... 

Ma sokkal magánosabbak vagyunk, mint ötven évvel ezelőtt. 
Barátságra kinyújtott kezünk – lassan – üres levegőbe markol. Egyedül 
maradtunk... 
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Magánosan átvirrasztott éjszakáimon, mint színes szivárvány lebeg 
a visszasírt gyermekkor; a mindig féltő édesanya simogató keze; a 
szigorú, de jóságos édesapa intelmei, amelyeket a hosszú séták alatt 
öntött a lelkembe, miközben szemem szeretve simogatta a dűlő szélén 
kibújt búzavirág kékségét; mikor egymás mellett ültünk a Sebes-Körös 
partján és tanítgatott, hogyan kell fogni “aranykárászt” vagy 
”pirosszárnyú keszeget”; az iskolaévek; dr. Pásztor József történelem 
órái, mikor annyiszor csalt könnyet a szemünkbe; a vidám katonaévek, 
a felejthetetlen cimborák, a „Gólya”, az „Ubul”, meg a ruszki gránáttól 
széttépett „Buksi”. Eszembe jut a háború; a sok-sok elesett bajtárs  
kisértet-arca... A szörnyű pillanat, amikor átléptük szülőföldünk 
határát, a hadifogság koplalása, meg a tetvei. Időről időre feltűnik 
mind, mint láthatatlan komputer mélyen elraktározott adathalmaza. 
Szörnyű az ébredés, amikor szétfújja a szél a tarka látomást. Egyedül 
vagyunk! 

Néha lázadozunk, hogy minek kellet ilyen sokáig élnünk, ennyi 
keserűség között? Ilyenkor azonban mindig túlárad bennünk a 
belénknevelt kereszténység örök reménye. 

Újra látunk régi tájakat, látjuk a házat, ahol gondtalan gyermek-
éveinket töltöttük boldogan, a házat, amelyet azóta régen szétrágott az 
idő vasfoga. Újra előjönnek régi arcok a feledés ködéből most már 
nevetve...ígérve a viszontlátás örömét. 

Újra látjuk a régi tájat, de érezzük, hogy a hótakaró alatt 
megújulásra vár a föld és hamarosan kibújik alóla az első kis ibolya. Itt, 
délen, tavaszi pompával virágzanak a fák, zöldül a mező, jön a nyár. Itt 
is él a remény... 

A betlehemi jászol kisbabája vigasztalást hozott mindnyájunknak. 
Elhozta az örök élet ígéretét! Itt és az egész világon ez az ígéret 
mindnyájunknak szól, nekünk és az egész emberiségnek. 

Nekünk már nem kell várni sokáig, rövidesen elmúlik mind a 
magányosság, a hazátlanság, az elhagyatottság érzése. Rövidesen ott 
leszünk, a többivel...akik majd nevetve várnak ránk s ajkunkon újra 
felzendül majd a már majdnem elfelejtett régi dallam, a vidám 
katonanóta. S halhatatlan lelkünk együtt száll majd a régi tájakra, nem 
lesz előttünk vámőr, és határsorompó. 

Üdvözöl majd bennünket ott a mindig váró édesanya. Nevet ránk 
újra a búzavirág. Boldogan fodrozik a Tisza vize az örök tavasz 
leheletében... Várnak ránk a régi bajtársak... 

Kedves Bajtársaim! Szívem mélyéből kívánok nektek igen boldog, 
kegyelemteljes karácsonyt és nagyon szerencsés, magyar újesztendőt!  
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Máriássy Zoltán: 

JUBILEUMI KÖSZÖNTŐ 
- Ébredj, Nemzet,  
ha élsz még! 
Borulj fölénk 
te, kék ég! 
Tündöklő nap,  
ragyogj ránk; 
csókold könnyes,  
bús orcánk! 

Tokaj dús nedve,  
élessz 
az ezer s egyszáz  
évhez, 
hogy mit szív s lélek  
érez, 
te hangolj  

köszöntéshez! 

– 
Száz éve már, hogy hála s kérés hangzott... 
De most halálba hulltak a harangok. 
Egy sem kondult meg ezer s egyszáz évre, 
mintha e honban egy magyar sem élne (!) 

Pozsony, Kassa, Szabadka, Kolozsvár... 
Elöntötte az ellenséges ár; 
s mert a magyar nem állta már a vártát, 
idegené lett népet-védő Kárpát. 

Északon tót, keleten meg oláh 
készített nekünk bús Kálváriát... 
...és elmondhatná Bácska-Bánát-föld, 
hogy szerb gyűlölet hány magyart megölt. 

Csonka az ország, roncs benne a nép, 
a rabszolga-sors elvette eszét. 
Midőn szabad lett lehelet időre, 
elnyomóira szavazott a dőre. 

Vörös vérszopók “nyugat-táncot” járnak 
és nincs vége lopásnak, hazugságnak. 
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Ezer s századik esztendőhöz érve 
úgy látja s érzi, hogy mindennek vége. 

– 
- Ébredj roncs Nemzet! Hallod? 
Most van születésnapod! 
Nyomorék lelked s tested? 
HITET S REMÉNYT KELL LELNED! 

Hazára leltek 
őseink, 
ellent legyőztek 
hőseink, 
gyermeket szültek 
véreink 
és talpra állottunk 
megint! 

Magyart irtott 
tatár vasa, 
elárvult a 
magyar haza; 
150 évig 
török volt, 
halált lehelt 
az ozmán hold; 
német s orosz 
gyilkolt, rabolt, 
ám hőstetteket 
is csiholt: 
rákosi-horda 
s vörös had (?) 
EZERKILENCSZÁZ- 
ÖTVENHAT!!! 
Úgy tündökölt 
A SZABADSÁG, 
rajongott érte 
a világ! 

- Roncs voltodban 
is ünnepelj! 
Istennek 
hálával felelj. 
Ő éltet, mert 
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AZ ÉLET – Ő! 
Általa lesz 
JOBB JÖVENDŐ. 
Általa, mint 
phönix madár, 
megújulsz, mert 
Ő rád talál! 

Te is találd meg 
Istened. 
Kezdj igaz, 
tiszta életet. 
Ne tűrj meg senkit, 
aki gaz;  
szóval – tettel  
JÓ-ra szavazz! 
Távolits szádból 
rút agyart; 
ne fúrj...SZERESS 
MINDEN MAGYART! 
Születésnapunk 
bús, szerény? 
ISTEN meg EGYSÉG 
s lesz –: REMÉNY!  

Ha megnémult 
a “torony-hang”, 
CSENDÜLJÖN MINDEN  
SZÍV-HARANG! 

- SZÜZ MÁRIA! 
SZENT PÁTRONÁNK! 
Bús Nemzeted kér; 
nézz le ránk, 
újítsd meg lelkünk 
s életünk. 
KÖNNYEK KÖZÖTT IS 
ÜNNEPLÜNK. 

Köszönjük, hogy még 
létezünk, 
hogy új századba 
léphetünk, 
hogy megfoghatjuk 
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szent kezed, 
hogy számunkra még 
van „LEHET”; 
hogy SZIKLA-HIT KELL,  
semmi más, 
ebből fakadó 
AKARÁS: 
nagy KRISZTUSI 
HONFOGLALÁS, 
GYŐZŐ 
MAGYAR FELTÁMADÁS!!!  

Langenzersdorf, 1996. június 25. 

 

Ábrahám Mariann (Budapest): 

MAGYAR ZENE A ZONGORATANÍTÁSBAN 
1900 – 2000 

„Magyar zene a zongoratanításban 1900 – 2000” címmel került 
forgalomba 1995 decemberében egy zongora-pedagógiai antológia, 
amely 36 magyar zeneszerző darabjából mutat be válogatást 
zeneiskolás gyerekek és fiatal zongorista növendékek előadásában 240 
perc időtartamban.  

Ezt a gyűjteményes kiadást – nem kis büszkeségünkre – az 
UNESCO kitüntette a kiemelkedő értékeket megkülönböztető kulturális 
emblémával. 

Röviden szeretnék a kazetta létrehozásának előzményeiről beszélni 
és magát a kazettát néhány percben bemutatni. 

Ahhoz, hogy egy kezdeményezés eredménnyel tudjon végződni, 
legalább két olyan tényezőnek szerencsés találkozása szükséges, ami 
megadja a kezdeti nehézségek elhárításához nélkülözhetetlen lendületet 
és a későbbiek folyamán biztosítja a folyamatos aprómunkához 
szükséges türelmet. 

E két tényező szerencsés találkozásának hátterében ebben az 
esetben ott húzódott még egy harmadik is: ez pedig a kezdeményezés 
fontosságába vetett hit volt. 1992-ben egy olyan videokazetta 
elkészítését terveztem, amely a XX. században zongora-pedagógiai 
céllal komponált darabok legjavát gyerekek előadásában bemutatja. 
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A fent említett két tényező szerencsés összetalálkozása pedig az 
ezredforduló közeledte volt, valamint készültünk arra, hogy Magyar-
országon rendezik meg 1996-ban a Világkiállítást. 

A kerek dátumok tehát összegezésre sarkalltak. A XX. századi 
magyar zene egyik integráns vonulata a zongorairodalom, ezen belül 
pedig zongora-pedagógiai darabok, amely területen nemzetközi 
viszonylatban is páratlan értéket mondhatunk magunkénak. Zongora-
pedagógiánknak történelmi értékei egészen Liszt-ig húzódnak vissza. 
Amikor Bartók Béla megkezdte új hangjának kialakítását, folytatta 
Liszt kísérletező kedvét. Bartók már pályája kezdetén is komponált az 
ifjúság számára. Kapcsolatát a fiatalsággal a zongorán keresztül találta 
meg. Nagy számú és jelentős zongoraművével beírta nevét az 
egyetemes zenetörténetbe. Kodály a vokális műfajban találta meg a 
kapcsolatot a fiatalokkal. Minden zeneszerzőnek igen nagy feladat 
könnyen játszható nemes zenét írni. Hogy miért? A gyermeki lélekkel 
való kapcsolat mindig titok marad egy felnőtt számára, hacsak nem tölti 
az egész életét az ifjúsággal.    

Ha a XX. század zongora-pedagógiai irodalma Bartók művein 
kívül nem tudott volna mást felmutatni, akkor is csábító feladat lett 
volna a világ előtt való bemutatkozás gondolata. A háború után 
azonban özönével születtek olyan könnyű zongoradarabok, amelyek 
átvették Bartók kísérletező kedvét, de mondanivalójukkal az akkori, 50 
évvel ezelőtti zenei nyelven öntötték formába. Egyik kiváló kortársa 
volt Bartóknak Weiner Leó, akinek zongora-muzsikája rengeteg ötlettel 
gazdagította ezt a zongora-pedagógiai irodalmat, gazdag harmóniákat 
vonultatott fel csiszolt formakészséggel és sok kitűnő kompozícióval 
örvendeztette meg a fiatalságot. Emellett több, mint 20 szerző 
komponált darabokat a háború után kiadott két zongoraiskola számára. 
Ezeknek a műveknek szerzői megpróbáltak olyan zenét írni, amely 
hiteles, beszédes, kifejezésben gazdag és hihetően, remélhetően időtálló 
is. Ezeket a műveket két generáció kis muzsikusai kedvvel játszották és 
játsszák még ma is. 

A hetvenes években pedig az akkori fiatal zeneszerző nemzedék 
ismét új zenei nyelvezettel hozott létre számtalan kitűnő alkotást. 
Kurtág György teljesen új úton, új pszichológiai és zongoratechnikai 
megközelítéssel indította útjára a kezdő kis muzsikusokat. 
Megdöbbenve kellet az én generációmnak tudomásul vennie, hogy ami 
nekünk, felnőtteknek néhány évtizeddel ezelőtt nagy nehézséget 
okozott, azt a mai (az akkori) tizenévesek könnyen elsajátítható zenei 
matériaként tanulták meg és játszották. Különösebb nemzeti öntudat 
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nélkül is elmondhatjuk, hogy zene-pedagógiai művek gyűjteményét 
illetően szinte egyedülálló kincs birtokában vagyunk. A felvételek 
folyamán és a tanárok búvárkodó munkája nyomán jobban 
megismerhettük, melyik generáció mit tett az ifjúság zenei nevelése  
érdekében. 

Tanároknak, növendékeknek egyaránt lelkesítő lehetőséget kínált 
tehát, hogy létrehozzunk egy filmszerűen összeállított videokazettát. A 
fiatalok nem versenyszerűen fogták fel ezeket a koncerteket, hanem 
mint találkozást a jó, az értékes zenékkel. A tehetség az ég adománya, 
így nem volt az előnyös helyzetben levő fővároshoz kötve az, hogy 
milyen növendékanyagból válogassuk ki a darabok előadását. Az egész 
országból, bárhonnan, bárki játszhatott az erre a célra meghirdetett 
hangversenyeken, aki vállalta a megmérettetést. A felvételeken 
egyenrangú partner volt Magyarország minden zeneiskolája. A 
rengeteg professzionális felvételből pedig egyetlen szempont szerint 
válogattuk ki, hogy melyik mű és kinek az előadásában kerüljön bele a 
végső válogatásba: a szempont a zenei előadás szuggesztivitása és 
őszinte belső tartalma volt. A nemes versengés fontos, mert erőt 
koncentráltat, és ebben az esetben a felkészülésnek csak a pozitív 
oldalát élte meg mindenki. Kisebb léptékben ugyanis, csak néhány perc 
időtartam alatt is, elegendő volt kiváló minőségben megnyilvánulni. 

Egy 100 év alatt felhalmozódott óriási nemzeti érték akkumulálása 
volt ennek a felkészülésnek az időszaka. A két év folyamán – amíg a 
hangversenyek felvételei folytak –, a tanárok munkájának 
megbecsülése is jobban kidomborodott, mint bármikor. Emberileg-
szakmailag alkalom adódott egyfajta kapcsolat megteremtésére, művek 
alaposabb megismerésére, megismertetésére, olyan versengésre, 
amelyben nincs vesztes. Az ügyben rejlő lehetőséggé vált vélhetően a 
kortárs művészet befogadására alkalmas közönség nevelése is.  

Anyagi támogatást adott erre a célra a Zeneakadémia, Kulturális 
Alapok, de mindenekelőtt a Varró Margit Alapítvány, amelyet 1992-
ben hoztam létre az USA-ban elhunyt nagy magyar zenepedagógus 
munkásságának neve alatt. Én hittem abban, hogy a magyar 
tehetségben van annyi sokféleség, színesség, erő, hogy fel lehet építeni 
egy ilyen megálmodott programot. Nem adtam feladatot senkinek, 
mindenki azt a művet tanította meg növendékének, amit akart, arra az 
alkalomra jelentette be szereplését, amelyre felkészülni tudását 
biztosítva látta. 

A felvételek rangos helyszíneken készültek: a Zeneakadémián, a 
Liszt Ferenc Emlékmúzeumban és a Bartók Béla Emlékházban. Öt 
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generáció műveiből készült a válogatás. A műsor végén pedig az volt a 
célom, hogy felsorakoztassak annyi és olyan sokféle muzsikáló 
gyermekarcot, amennyit csak lehet. Az ötödik generáció képviselője – 
az akkor 18 éves zeneszerző növendék – erre a célra komponált egy 
zongoraversenyt. Ezzel zárul a felvétel 1995. március 15-én. Egy 
kétnyelvű kísérő kiadvány csatlakozik a műsorhoz. 

A Magyar Közművelődési Alapítványból pályázaton elnyert 
összegből Magyarország több, mint 300 zeneiskolájának zenei 
könyvtára megkapta az antológiát ajándékba. Így Magyarországon 
közkinccsé válhatott a XX. századi zongora-pedagógiai irodalom. 
Hittel és gyermeki buzgalommal muzsikáló kezek, arcok örökítik meg 
a jövő nemzedékei számára az elmúlt század zenei világát. A kazetta 
angol feliratozású, a masterkazetta mind Pal/Secam, mind NTSC 
formában elkészült és sokszorosítható lenne a továbbiakban is. 

Mintegy ezer fő működött közre azokon a hangversenyeken, 
amelyeket az előkészületek számára szerveztem. Mindenki ingyen, 
térítésmentesen dolgozott. A Varró Margit Alapítvány célja lenne a 
továbbiakban a kazettában munkájukkal közreműködő tanárok és 
növendékek jutalmazása. Sokan közülük nem zenei pályára mentek, a 
kazetta műsorában való szereplésükben azonban minőségileg 
egyenértékű teljesítményt nyújtanak azokkal, akik ezt a hivatást 
vállalták. 

Az Alapítvány alaptőkéje nagyon kevés, miután a magyar televízió 
az anyagot fillérekért vette meg. Ez az összeg kamatozik a további 
célokra. A tv 25 részletben már kétszer leadta az egész anyagot. 

Szerettem volna az Önök tudomására hozni ennek a 
gyűjteménynek létét és közös gondolkodás tárgyává tenni a jövőjét is. 
Remélem, sorsát a jövő kijelöli majd.   

 

Szentmihályi Szabó Péter (Budapest): 

KIS NYUGDÍJ, ROSSZ EGÉSZSÉG 
A mai magyar társadalom leginkább meghatározó része a 

nyugdíjasoké, ha pártjuk is lenne, s egységesen rá is szavaznának, ők 
lennének a politika hang- és irányadói. Bizonyos mértékig most is ők 
azok, hiszen a különböző politikai fórumokon fiatal arcot csak elvétve 
látni. A politika az idős emberek „hobbija”, szórakozása, bosszúsága 
lett, ők ülnek a parlamentben és az önkormányzatokban, s ők nézik 
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kritikus szemmel a televíziós közvetítéseket, ők írnak és telefonálnak a 
különböző szerkesztőségekbe – hiszen „ráérnek”. 

A mai posztszocialista-prekapitalista társadalom egyik legnagyobb 
szégyene, hogy nem tud mit kezdeni időskorú állampolgáraival (sem). 
A hazug rendszerváltozás óta eltelt tíz év csak azoknak volt kegyelmes, 
akik meghaltak: ők már csak a túlvilágról sürgethetnék a 
nyugdíjemelést. 

A nyugdíjasok többsége úgy érzi, s teljes joggal, hogy megérdemli 
szerény járandóságát, amely legtöbbször csupán a puszta 
létfenntartáshoz elég. Nehéz lenne megmagyarázni nekik, hogy sok 
évtizedes, szorgos munkájuk nemzetgazdasági szempontból hiábavaló 
volt: 1945-től 1989-ig itt szovjet gyarmat volt, versenyképtelen, 
abszurd kül- és belgazdaság alakult ki, amely csődbe ment. Ennek a 
nemzeti csődnek résztvevői és kárvallottjai a mai nyugdíjasok, akik 
„szerencsésnek” érezhetik magukat, hiszen túlélték a magyar átlagos 
életkort. Pedig ezek a kiuzsorázott, megalázott nemzedékek építették 
újjá a második világháborúban földig rombolt Magyarországot, ők 
építették fel a ma kísértetvárossá vált vidéki ipari centrumokat. A 
szovjet abszurdból minden átmenet nélkül csöppentünk bele az 
amerikai abszurdba, de a karhatalmisták és brókerek szövetségét nem 
sikerült megtörni. 

Ma egy törvénytelen ország polgáraként vegetálunk, és semmi jóra 
nem számíthatunk, csak kis nyugdíjra és rossz egészségre. Fiam, aki 
elfuvarozott debreceni előadás-sorozatom esedékes napján, rosszallóan 
jegyezte meg: „Papa, egy politikusnak kiutat is illenék mutatni”. Kicsit 
fásultan azt válaszoltam: „Nem vagyok politikus, különben sem 
szeretek hazudni”. S tényleg, mit is mondhatnék, mit is ígérhetnék? 
Churchillel szólva: csak verítéket, vért és könnyeket. Ez a kis kárpát-
medencei maradék haza nagyon kell a világnak, nagyon kell valakinek. 
Alig várják, hogy a nyugdíjasok a természet rendje szerint 
beköltözzenek a temetőkbe, amelyekre már ácsingóznak a szabad 
hiénák. Tragikomikus, ahogyan „egy nemzet süllyed el”, saját 
akaratából, saját tudatlanságából, és gyengeségéből. 1945 óta egy fél 
évszázad ment veszendőbe, ezt a halottaink és éppen létező 
nyugdíjasaink tanúsíthatják. Proletárok lettünk, de már nincs se 
proletárdiktatúra, s proletár internacionalizmus. Moszkva is örül, ha él, 
nem pénzeli a világkommunizmust – maradt nekünk a kis nyugdíj, 
rossz egészség, és a ránk települt mocskos média, amely úgy tesz, 
mintha Ausztriában, Svédországban, Angliában lenne. Leírtak minket. 
Tudom, nem is kell megbeszélnünk, a kádári puha diktatúrának sok 
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híve él köztünk, magas nyugdíjjal, jó egészségben. Jól ismerem őket, 
megérik a pénzüket. Ők sosem ismernék be, hogy csődbe vitték 
Magyarországot. Talán azt sem ismernék el, hogy van ilyen magyar 
nevű ország. Ők több útlevéllel rendelkeznek, és állandó lakóhelyük 
nem Magyarország. Multinacionalisták és multikulturálisak. 

Ezeket a sorokat egy nap eltelte után írom az előző, borús 
gondolatokhoz, afféle utószóként. Van kiút, lesz kiút, kell lennie 
kiútnak, magyar útnak. Államiságunk kemény ezer esztendejét 
végigküzdöttük, s megmaradtunk. Néha csodával határos módon, 
ahogyan senki sem hitte volna, hogy a szovjetek egyetlen puskalövés 
nélkül eltakarodnak, ahogyan a törökök egyetlen éjszaka leforgása alatt 
elszéledtek Eger vára alól... de aztán visszajöttek. A gonosz dolgok és 
erők nem adják fel: ha nem maradhatnak, akkor visszajönnek. Várják, 
hogy a kis nyugdíj, rossz egészség majd elvégzi azt, amit terrorral és 
hazugsággal nem tudtak velünk megtenni. 

Mire ezek a sorok megjelennek, már megnyíltak a szép, „magyaros 
nevű” Westend City Center kapui. Tiszta New York a Nyugati 
pályaudvar mögött. Akik ezt a várost a városban felépítették, 
optimisták. Hisznek a magyar vásárlóerőben, amely eltarthat ennyi 
üzletet. Hát akkor legyünk optimisták mi is, csak nem leszünk megint 
földönfutók saját hazánkban! Bár ifjú Rajk László a megszűnő Lehel-
téri piac helyére épülő vásárcsarnok tervezője, azt mondta: korszerűtlen 
dolog, ha az őstermelők az éj leple alatt kihúzogatják terményeiket és 
eladják hajnalban: kell a hely a Pajeró dzsippel érkező közönségnek, 
aki szarvasgombát és francia sajtot óhajt vásárolni. (Tényleg ezt 
mondta!) 

Itt minket valakik csúnyán leírtak. De korai az öröm. A kis nyugdíj 
és a rossz egészség is továbbtart, mint a szarvasgomba, a francia sajt és 
az igen könnyen robbanó csodadzsip. Vásárolnak még ők is 
csirkefarhátat a Westend City Centerben – nagyon remélem. 

 

Tamás Melinda Anna (Kolozsvár): 

EGY ÁLMOM VALÓSULT MEG 
Nevem Tamás Melinda Anna. Ettől az évtől kezdve a Kolozsvári 

Református Kollégium IX. A. osztályos diákja vagyok. 

Magyarókerekéről jöttem, ahol szüleimmel lakom, mintegy 60 km-
re Kolozsvártól. Édesapám neve Tamás György, édesanyámé Tamás 
Ilona. Már 57., illetve 50. életévüket élik, és szeretettel gondoznak 
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engem. Három idősebb leánytestvérem: Eta, Márta és Kati, már férjhez 
ment és saját családjaikkal élnek. 

Eddigi tanulmányaimat Tarjánban, egy Nagyvárad melletti 
helységben, Magyarókerekén, valamint Kalotaszentmihályon 
végeztem, falunk községében. Most nagyon örülök, hogy ebben az 
iskolában tanulhatok, ahol remélem, ugyanolyan jó eredményt érhetek 
el, mint eddig. 

Azzal, hogy bejutottam ebbe az iskolába, egy álmom valósult meg. 
Még most is érzem azt az örömet, amit a felvétel eredményeinek 
kifüggesztése után éreztem.  

Azért véltem jónak ezt az iskolát, mert úgy éreztem, ez áll 
legközelebb hozzám. Itt több tiszteletet tanulunk mások iránt és 
önállóbbakká válhatunk, hiszen a bentlakásban gondot kell viselnünk 
magukra.  

Az itteni tanítási módot szeretem, a tanárok sokat foglalkoznak 
velünk. – A bentlakással is meg vagyok elégedve, akkor is, ha nem 
engednek minden hétvégen haza. Valójában csak most érzem, hogy 
mennyire hiányoznak a szülők, hogy milyen szükség van rájuk és az ő 
szeretetükre és gondviselésükre. Ezért kell megbecsülni őket és 
szeretetüket viszonozni.  

Az itteni életmódot már megszoktam, mivel  V-VIII. osztályban is 
bentlakó voltam. 

Nagyon hálás vagyok és örülök, hogy az Ön által küldött 
ösztöndíjat nekem ítélték. Ez nagy segítség számomra, mivel szüleim 
munkanélküliek és csak a mezőgazdasággal foglalkoznak 
kismértékben. Ugyanakkor az iskolának is sokat jelent ez a támogatás. 

Köszönöm a jószívűségét és a lehető legjobbakat kívánom. Isten 
áldása legyen az Ön életén. 

 

Lángi A. Mária (Budapest): 

ÉDESANYÁM MOSOLYA... 
Ha azt a szót kiejtjük „Édesanyám”, szívünket, lelkünket melegség 

önti el. Fogalom lesz az egész lénye, amely a szeretetet, önzetlenséget 
és az önfeláldozást hordozza magában. 

Virágos lelkéből, már a bölcsőmben szőtte a takarót. Altató dalával 
őrködött álmaim felett. Mikor először néztem bele a világba, az ő 
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mosolya ragyogta be csöppnyi életemet. Első gügyögésemnél az ő neve 
hangzott el és ő vigyázta első tipegésemet ezen a földön. 

Értelmem nyiladozása drága arcát rögzítette a lelkembe. A 
betegágyamnál virrasztott, lázrózsáimat könnyeivel hűtötte le. 
Imádságaival elűzte a bujkáló halált és minden erejével az életemért 
küzdött. 

Örökségül adta a szép magyar nyelvet, amelyen elhangzik majd 
utolsó szavam is. Megtanított imádkozni és az Istenben hinni. 
Kisiskolás koromban mindig a kapuig kísért és csókjával áldotta meg a 
napomat. Diákkoromban, amikor elszakadtam otthonról, minden 
gondolata én voltam és küldte utánam csomagjaiban a szívét is. 

Mikor nagylány lettem, tisztességre, szerénységre nevelt és 
megmutatta a tiszta erkölcs meredek útját. Örömében megsiratott, 
amikor férjhez mentem és tisztelte azt a férfit, akivel megosztotta 
szeretetét. 

Kiléptem az életbe a szülői házból, akkor is a kapuig kísért és 
szótlanul hullottak a könnyei. Távolról már csak a zsebkendőjét láttam, 
ahogy szemét törölgette... 

A háború megpróbáltatásaiban büszkén viselte a sorsát. Édesapám 
szenvedése miatti mélységes fájdalmát csak kisírt szeme árulta el. A 
gyászban, a magányban is sugározta a vigaszt, az erőt és mindenen 
áttört a mosolya. Ha a messzeségből hazaérkeztem, órák hosszat várt a 
kiskapuban. Ezt a képet a lelkemben az elszaladt évek naggyá és 
felejthetetlen emlékké tették. 

Még halálos beteg volt, de ha reggel kinyitotta a szemét, kedvesen 
mosolygott rám, felülemelkedve az elmúláson is. Közeledett a vég, 
amikor hazavittem kicsi falujába, ahova vágyott és ahol eltelt az élete... 
Akkor beszéltem vele utoljára. Ágyban feküdt és már búcsúzott tőlem. 
Álltam az ágy végénél és zokogva hallgattam halk, már messziről jövő 
hangját. 

Tudtam, hogy sohasem hallhatom többé. Mikor föléje hajoltam, a 
fiatalkori mosolyát láttam, láz-rózsás arcán. Utolsó erejével is áldásra 
emelte kezét, ahogy elbocsátott. 

Ezt követően már csak a végtisztességen találkoztam 
édesanyámmal. A csupa virág ravatalon összeolvadt a teste-lelke a 
virágokkal. Mikor leborultam hozzá, nem láttam mást, csak 
megfagyott, örök mosolyát... 
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A gyöngyvirágot szerette a legjobban. Anyák napján mindig 
repülővel küldtem a messzeségből kedvenc virágait. – Sok év elrohant 
azóta, de ha gyöngyvirágot látok, az ő mosolya sugárzik felém az égi 
messzeségen át és áthatja egész lelkemet. 

Virágos lelkéből, amit nekem hagyott, az a szeretet, a becsület az 
Isten és haza szeretete. Áldani tudom, haló porában is. 

Ilyenkor, anyák napján, szeretném átölelni a magyar anyákat a 
küzdelmükért, a szenvedésükért és hősies helytállásukért! A jövendő 
anyákat és lányokat az Isten gondviselésére bízni, hogy a szívük teljék 
meg világossággal, magyar öntudattal és vágyakozással a tiszta családi 
erkölcs felé. Ismerjék fel és higgyenek abban, hogy bennük rejlik a 
jövő, hogy megmentsék ezt az árva, fogyó nemzetet! 

 

Merli Rudolf (Németország): 

HAMVAZÓSZERDA 
Nunc cinis = Most hamu 

Róma egyik templomában van egy márvány síremlék, amelynek 
felirata mélyen meggondolkoztatja az embert.  Egy előkelő magas 
rangú herceg nyugszik a síremlék alatt, aki 1743-ban egy csata 
alkalmával Dettingennél elesett. Neve és előkelő nemesi származása 
márványba van vésve, majd utána következnek címei, hőstettei és 
kitüntetései, hosszú latin lista, s a végén ennyi: nunc cinis= most hamu. 
Elgondolkozva jár az ember a bécsi kapucinusok templomának 
kriptájában is, ahol az osztrák-magyar Monarchia volt uralkodói, a 
császár-királyok nyugszanak: Mária Terézia mellett férje és 17 
gyermeke, majd Ferenc József és családja, legutóbb Pármai Zita az 
utolsó magyar királyné. Gondolatban azon töpreng az ember, kik is 
voltak ezek az emberek, hiszen millióknak parancsoltak, milliók 
figyeltek szavukra, a tekintély és hatalom polcán álltak, és most? 
nunc=cinis, most hamu. 

A mindennapi életben milyen küzdelem és harc folyik a címekért 
és rangokért: egy külön világ ez. Az ember szeretne minél magasabbra 
kerülni a ranglétrán. Törtetnek és kapaszkodnak feljebb jutni egy 
lépcsőfokkal. Sokaknak sikerül is méltóságba emelkedni, kitüntetések 
birtokába jutni és életüket dicsfény veszi körül. Évek múlva a sírjukat 
fedő márványlapon látatlanul belevésődik majd e két latin szó: nunc 
cinis = most hamu. Legyen egyszerű munkásember vagy miniszter, 
közkatona vagy tábornok, családanya vagy egy ország elnöknője, falusi 
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pap vagy magas egyházi méltóság hordozója, sírjára látatlanul oda 
merészkedik e két szó: nunc cinis. 

Régen a pápakoronázás alkalmával a szertartás alatt e szavakkal 
helyezte a rangidős bíboros az újonnan megválasztott pápa fejére a 
pápai koronát, miközben elégetett egy kender csomót: sic transit gloria 
mundi (így múlik el a világ dicsősége!). 

Vajon gondolunk-e néha erre az elmúlásra? Életünk végére? Mi a 
mi életünk, munkánk és harcunk értelme itt a földön? 

Hamvazószerda, zajos farsangi napok után nemcsak kijózanodik az 
ember, de megrendül a szertartás alatt, amikor hamut hint az egyház 
fejünkre e szavakkal? Emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel! 

Napjainkban az atombomba percek alatt hamuvá változtatja az élni 
akaró életet és világot, elhamvasztja a virágzó világvárosokat, 
megsemmisíti az emberi alkotást és életet. A hamu a pusztulás jelképe, 
figyelmeztet az elmúlásra!  A világon semmi sem vész el, csak átalakul. 
Élet és halál, feltámadás és hamuvá válás, újraéledés és pusztulás 
váltakoznak. A hamu és por azt is hirdeti: a pusztulás után jön a 
feltámadás az anyagi világban éppúgy, mint a lelkek világában. 
Ahogyan a búzamag is a földbe kerül és elrothad, de csíra nő ki az 
elpusztult magból, új élet sarjad belőle. 

Lelki síkon is van süllyedés, hanyatlás és pusztulás a bűn által. A 
hamvazásnak azonban ki kell emelnie bennünket a bűn és erkölcsi fertő 
mélységéből. Erre tanít bennünket évezredes messzeségből az 
ószövetségi Ninive esete. Jónás az Isten prófétája és küldötte akarata 
ellenére eljutott a nagy metropoliszba, amely a Szentírás szerint 
elsüllyedt a bűnben. Ez a lelkileg meghalt város a próféta intő és dörgő 
szavaira a sötétből új életre támadt, hamut hintett fejére és szőrzsákba 
öltözött, böjtölt és imádkozott, és ezáltal lelkileg új életre támadt. Ismét 
megtalálta az utat Istenhez, megtalálta lelki nyugalmát. Az ének is 
figyelmeztet: 

“Örömeink mind elmúlnak, könnyeink 
is porba hullnak. Boldogok, kik meg- 
javulnak, hamu szaván megindulnak”. 

Évszázadokkal ezelőtt gyarló emberek százai önként vezekeltek a 
hatalmas dómok bejáratánál és imát kértek az Isten házába igyekvőktől. 

A hamut kereszt alakjában hintik fejünkre. A közelgő nagyböjtben 
kérjük a kereszten haldokló Jézust: 
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Én kegyes Jézusom, tied vagyok én! 
Mennyei orvosom, egyetlen remény. 
Csak egy, amit kérek, majd ha porba térek, 
lássa meg arcodat a megtisztult lélek. 

 

Mécs László: 

A KIRÁNDULÁS ELMARADT 
Az izgalom megszállta a falut, 
Száztíz gyerek ma éjjel nem aludt. 

Száztíz gyerek ma ébren álmodott: 
valaki vert egy nagy gyerek-dobot. 

és meneteltek az áldott mezőn, 
játékra, szabadságra éhezőn, 

szép volt az erdő, a Latorca-part, 
mindenki játszott úgy, ahogy akart, 

sok szív-puzdrán megnyílt a kis lakat, 
s lődöztek arany kacaj-nyilakat, 

nagy tüzet raktak, lobogott a láng, 
körültáncolták s mondták: ispiláng, 

magas fák mászni hívtak bátrakat, 
fényből verték az öröm-sátrakat, 

volt labdaverseny, volt versenyfutás, 
csupor-töréshez kellett nagy tudás, 

felhőtlen égből hullt cukor-eső: 
édes lett sok száj, sok cukor-leső, 

egy virágzó vadkörte megörült, 
mert sok gyerek alája tömörült, 

s a lombok közt is ült pulyácska, sok 
s a plébános úr Pósából olvasott, 

fürödtek is, külön lányok, fiúk, 
apró hajókat vitt a vízi út, 

ugrált az ötven meztelen kölyök, 
ötven mozgó test, vízben, víz fölött... 
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Így volt... száztíz gyerek így álmodott... 
Így kellett volna lenni s a dolog 

elromlott, hogy megjött a virradat, 
esett... s a szép majális elmaradt. 

Iskolaudvar. Az eső pereg, 
az éggel együtt sír száztíz gyerek. 

Ki érti Istent? Titkos terveit? 
Miért ríkatja meg kedvenceit? 

Most millió vetésnek szomja van, 
ezer erdőnek szomjas lombja van, 

sok-sok szegénynek kenyérgondja van, 
s az Istennek mindenre gondja van: 

felhőkannákból mérföldek felett 
erdőket öntöz, búzát, réteket, 

s elázik közben egy kirándulás, 
sok öröm-sátor, ábránd, kacagás. 

Ne sírjatok, aprócska magyarok, 
mesénkben mink is így jártunk, nagyok. 

Akartunk menni szebb jövő felé, 
s a vihar-sövény állt lábaink elé. 

Isten küldött egy véres felleget,  
vérzápor hullott, sírtunk eleget, 

eláztatta az öröm-sátrakat, 
zokogás rázott gyávát, bátrakat. 

Új szebb tavaszba, mint a madarak, 
készültünk s a majális elmaradt. 

Ki érti Isten titkos útjait? 
Kedvenceit miért ríkatja itt? 

Újabb kirándulásról álmodunk, 
s elindulunk, ha kivirul botunk. 

* 
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Baranski Tibor (Snyder, NY): 

MIT  TEHETEK  ÉN  
AZ  ÁLLANDÓAN  VÉGVESZÉLYBEN  LEVŐ 

MAGYARSÁGÉRT 
(Én, itt „külföldön” az itteni és az ottani – otthoni – magyarokért ?!) 

A szerelmes cigány nóta ezt a különösnek hangzó megállapítás 
teszi:  „Az a csók, a legszebb csók, mit nem csókoltunk végig”... 

Néhány komoly (nem charlatán) pszichológus is állítja, hogy nem 
egy átélt elképzelés a valódi élmény erejével tud hatni arra a személyre, 
akiben ilyen gondolat-élmény születik és kifejlődik. A regény- és 
drámaírók bizonyítják, hogy oly mértékben állhatnak élmény-szülöttük 
hatása alatt (ez természetesen áll a költőkre is), hogy alkotásaikkal 
egyéneket és társadalmakat képesek megmozgatni. 

Minthogy gyakran előfordul, hogy a Clevelandi Magyar Találkozó 
előadására az „utolsó percben jelentkezők” közül nem egy személy 
előadására már nincs hely a túlzsúfolt programban (KARÁCSONYI 
ALBUMom bemutatása is éppen, hogy sikerült...); így már nem is 
állhattam elő, hogy jelen eszmefuttatásom is bejusson a műsorba. Pedig 
jól ismert tárgya ugyancsak új ismétlést sürget. Ugyanis ennek tárgya, 
vagy címe – a fenti! 

1. – Elsősorban – ismételt, mély átgondolással és átéléssel! – rá kell 
önmagamat venni, hogy Istent és a magyarságot tevékenyen (aktívan) 
szeressem. Gyakorlati szempontból a legcélravezetőbbnek látszik, ha 
papírlapra írom nagy, olvasható betűkkel a híres Szent Pál-i mondást: 

KRISZTUS  SZERETETE  SÜRGET  MINKET!   (II. KOR. V. 14.) 

... és nyomban ez alá – ugyancsak nagy betűkkel – gróf Széchenyi 
István által megélt és sok nagylelkű magyar által követett magyar 
jeligét: 

A  SEGÍTSÉGÉRT  KIÁLTÓ 
 MAGYARSÁG  SZERETETE  SÜRGET MINKET! 

Ezt a papírlapot olyan helyre tegyük (erősítsük), ahol akarva-
akaratlan látjuk. Mikor reggel rátekintünk, kérjük az Üdvozítőt, hogy 
napunk ne múljék el anélkül, hogy keresztény magyarságunkért ne 
tettünk volna meg minden tőlünk telhetőt. – Este pedig kérjük számon 
magunktól: „Megtettünk-e mindent”?! (Ne riadjunk vissza saját 
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gyengeségeinktől... Minél tovább gyakoroljuk a jót, annál könnyebben 
megy majd!) 

2. – NYELVÉBEN ÉL A NEMZET! – fedezte fel a tényt a németül 
jobban beszélő Széchenyi. (E sorok írója is Ausztriában született 
édesanyától származik... német nyelvvel kezdte... most: magyar író és 
költő.)  Tehát: beszélek-e, írok-e, olvasok-e – magyarul ?! 

a. – Rendszeresen olvasok-e magyarul írott könyveket? 

Járatok-e magyarok hetilapot... folyóiratot (ittenit és otthonit?) pl. 
(az otthoniakból) az “Új Idők”-et? Ez Herczeg Ferenc irodalmi 
lapjának címét viseli, de ez a szó nemes értelemben vett igazi magyar 
lap. Egyetemesen magyar, tehát nem pártlap!! 

Ha van komputerem, naponta olvasom-e az azon közölt magyar 
híreket? 

b. – Családtagjaimmal, barátaimmal, ismerőseimmel (akik 
otthonról Magyarországról jöttek ide, vagy lelkiismeretes szüleik 
jóságából és áldozatkészségéből tudnak magyarul) magyarul beszélek, 
valahányszor csak találkozom velük? (telefonon is!). 

c. – Hallgassam (az emigrációban) a magyar rádiót – s ahol van – 
televíziót és támogassam a magyar adást anyagiakkal, s ha tudom, 
szellemiekkel. 

d. – Anyagi helyzetemhez mérten feltétlenül támogatok – 
szellemileg, imádsággal – anyagi áldozatot hozva (és ha tudom) 
közreműködésemmel személyileg – néhány arra érdemes magyar 
ügyet, pl: otthoni egyetemisták amerikai (illetve külföldi) képzését, 
erdélyi és elszakított területen élő magyar fiatalok magyarországi 
képzését! 

3. – Mint itt élő magyar, vagy emigrált személyek gyermeke, unokája 
(leszármazottja), állandóan éber szemmel figyelem a magyarországi 
eseményeket, valamint a külföldi államok magatartását a magyarok 
iránt!... Különösen “befogadó második hazám” politikusainak 
magatartását kísérem éber szemmel, valamint a hírközlő szervek írásait 
és szavait. Felvilágosító tevékenységre ugyancsak gyakran nyílik majd 
alkalom. De önfelvilágosításra, önnevelésre is! Tehát otthonomban kell 
lennie néhány komoly történelemmel és irodalommal foglalkozó 
szakkönyvnek. (Isten mentsen meg minket téves helyesbítéstől!... 
Rossz “felvilágosítással” a magyar ügynek sokat árthatunk!) Azonban 
lesz olyan időszak, amikor tollunk, írógépünk és – ha kell – szánk alig 
pihen majd! Ha szükségét látjuk: politikusoknak, napi- és hetilapoknak, 
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rádióknak és televízióknak csak nyugodtan írjunk. Ha nincs különösebb 
írói-készségünk, forduljunk azokhoz az emigrált magyarokhoz, akiknek 
Isten erre képességet adott... 

Ajánlatos belekapcsolódni olyan emigrációs szervek munkájába, 
amelyek külföldi felvilágosító munkát végeznek. Gyakran helyezzünk 
el cikkeket, közönség-leveleket a különféle lapokba és folyóiratokba. 
Keressük újságírók, riporterek, esetleg professzorok barátságát! Nem 
egyszer az itteni barátságokkal a magyarság javát is szolgálhatjuk! 
Mondjuk, hogy közeledik július  
4. – Milyen hasznos lenne, ha az itteni sajtóban ilyesféle cikkek 
láthatnának napvilágot (ha nem mi  írnánk, talán egy baráti amerikai 
riporter?!): MAGYAR AMERIKAIAK ÜNNEPLIK VÁLASZTOTT MÁSODIK 
HAZÁJUK SZÜLETÉSNAPJÁT!  A cikk ugyanakkor helyt adna az ünneplés 
mellett annak a fájdalmas érzésnek, hogy amikor az itt élő magyar 
amerikaiak ennek örülnek... gondolnak arra, hogy az USA – ép!... 
Magyarország (Trianon óta) MÉG MINDIG CSONKA!!! 

Büszkék lehetünk Bush elnökünkre, aki felvette a terroristák által 
arcunkba vágott kesztyűt és életre-halálra szóló párbajra vállalkozott! 
Sajnos, 1917 óta az USA elnökeinek nem jutott komolyan eszükbe 
(Kennedy-ig és Reagan-ig), hogy minden erővel megakadályozzák a 
vörös terror létezését és terjeszkedését... sőt, 11 európai államot a 
vörös sátán gyomrába dobtak!!! 

Nézzünk talán egy pozitív cím után: 
TUDOMÁNYOS OLYMPIA... EGY MEGCSONKÍTOTT ÉS  KIFOSZTOTT  

NEMZET  A   XX.  SZÁZADBAN  12  NOBEL-DÍJAST  ADOTT  A  VILÁGNAK! 

Ugye hisszük – tudjuk –, hogy Jézus Krisztus istenien elszenvedett 
keresztje és halála megváltást hozott az emberiségnek?!  Ha  mi szent 
elhatározással és lankadatlan „életfogytiglani kereszthordozással” 
okosan, szívósan, összefogó szeretettel dolgozunk a magyarság 
felvirágoztatásán... s ezt a szellemet utódainknak is tovább adjuk, sőt 
hazafelé is sugározzuk, biztosan remélhetjük, hogy Isten küzdelmünket 
A MAGYAR  FELTÁMADÁSSAL JUTALMAZZA! 

Csapó Endre (Ausztrália): 

HÁBORÚNAK  LENNI  KELL 
Nemcsak azért, mert eleddig mindig is volt, hanem amiatt, hogy az 

emberi élet velejárójaként az emberi élet alapvető meghatározója lett. A  
béke elképzelhetetlen háború nélkül, és a háború elképzelhetetlen a 
békére törekvés szándéka nélkül. Ez utóbbi csak azért konfliktuskeltő, 
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mert két fél egy háborújából két béke egyike érvényesülhet csak. 
Kivétel lenne, ha a két fél teljesen megsemmisíti egymást. Igazságos 
béke is kettő lehet, de csak addig, amíg eldől a küzdelem, attól kezdve 
a létrejött béke igazságát csak egyik fél dicsérheti. A béke a háború 
kimenetelének függvénye. Az igazságot erővel osztják. Gyilkolni bűn, 
kivéve háborúban. Rabolni bűn, kivéve háborúban. Fosztogatni bűn, 
kivéve a győztes háborút követő békében. A nemzetközi jog alapja a 
háború kimeneteléből előálló igazság, mint jogforrás, a gyilkolás, 
rablás és fosztogatás jogosítványaival. A nemzetközi rendet a 
nemzetközi jog szabályozza. A természet rendje szerint az erősek 
érvényesülnek. 

El lehet ünődni rajta, hol tartana a világ, ha minden népnek 
egyenlő méretű és minőségű legelő jutott volna, még ott furulyáznánk 
hasznos állatainkat terelve  és szép mesékkel nevelnénk utódainkat 
minden szépre és jóra. A teremtés azonban nem gondoskodott ilyen 
feltételekről. Termőföld és természeti kincsek tekintetében aránytalanul 
felszerelt – a tengerekkel szemben is szűkreszabott – szárazföldünkön 
egyenlőtlenül  szaporodó emberiség követi a teremtett élővilág azon 
természetét, hogy élete fenntartásának tárgyi feltételeit megszerzi – 
minden áron. Ez nem békés indulás, és az emberi történelem folyamán 
az érvényesülés eszköztárában a békés megoldások (vadak háziállattá 
szelídítése, föld megmunkálása és bevetése, élelmiszerkonzerválás és 
tárolás, cserekereskedelem stb.) mellett legkevésbé elhanyagoltan 
fejlesztette ki az ember a javak megszerzésének azt a módját, és a 
hozzá való szerszámokat, amely mód mások javainak elvételével 
gyarapította élete lehetőségeit. 

Időnként a harcosság nagyobb erény volt, mint a munkálkodás. De 
mert a szép fényes katonának gyöngyarany élete mellett a háborúk 
sebekkel, halottakkal, éhínséggel, járványokkal is együttjártak, a jót és 
a rosszat egymástól megkülönböztető gondolatok keltek életre. Az 
emberi képzelet világában megjelent a Jó és a Gonosz küzdelme, 
menny és pokol, a civitas Dei – civitas Diaboli kettősség, amiből 
mindenki a Jó oldalán valónak vallja magát, szemben a másikkal, 
amikor az igazság eldöntésén fáradozik. 

A hitelvek sem tudtak úrrá lenni a természet kegyetlenségre tanító 
rendjén, kellő indokolással a támadó fél is a Jó oldalán vallja magát. 
Talán a kereszténység közelítette meg legjobban az oszthatatlan 
igazság hirdetését, amikor az egyén felelősségévé tette, lelkiismereti 
kérdéssé tette a Jó követését, de az államok uralkodóira a francia 
forradalom óta az egyház már nem tud mérséklő hatást kifejteni. A 
francia forradalom eszméivel szembeszegülő, az uralkodókat mérséklő 
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hitelvek szerepét valló De Maistre gróf is azt vallotta, hogy a nagy 
történeti válságokban, háborúkban és forradalmakban a Gondviselés 
jóakaró intését látja. Ez már szellemi fegyverletételnek hangzik, de 
mert a francia forradalom eszméi diadalmaskodnak a profán filozófiák 
érvényesülésében, az emberiség őmaga dolgai megjavulását politikai 
ideológiákban érvényre juttatásában látja. Voltaire és Rousseau 
világképében indul a nyugati civilizáció, amely gépeivel kultúravesztő 
diadallal tör előre. Aki azt várta ettől, hogy megoldja a világ 
problémáit, minden lépcsőházfordulón csalódhatott, ilyen fordulók a 
XIX. század forradalmai és a XX.-nak a háborúi. 

Persze, ki az, aki ilyenkor csalódik? Akit legyőztek, letapostak, 
kifosztottak. Statisztikusok dolga megmondani, hogy hány háború dúlt 
a múlt században, de annyit magunk emlékezetéből is tudunk, hogy 
valahol mindig volt, egyszerre nem is egy háború a földkerekségen. 
Talán, mert háborúnak lenni kell. 

Amikor az emberiség eltölt egy egész évszázadot háborúkban vagy 
azok következményeiben, a háború, mint életforma, beépül a 
gondolatmenetünkbe is, a politika menetébe is, meg a gazdasági életbe 
is. A most elmúlt évszázad világháborús szüneteiben fegyverkezési 
verseny folyt. A fegyverkezést támogató ipar annyira részévé vált 
nagyon sok ország gazdasági teljesítő mechanizmusának, hogy annak 
hirtelen leállítása beláthatatlan következményekkel, egyensúly-
felborulással sújtaná gazdasági életüket. Ez a körülmény nagyon jól 
ismert gondja volt a háborúk szüneteiben az ipari nagyhatalmaknak. 
Különösen a hatvanas években foglalkoztatta a politikai tervezőket és 
közgazdászokat a kérdés: milyen következményekkel jár, ha hirtelen 
kitör a béke. No nem arról van szó, hogy valamitől eltűnne a háborúk 
értelme, hanem annak a tervnek a következményeiről folyt komolyabb 
folyóiratokban a tudományos vita, hogy mit kellene tenni abban az 
esetben, amikor gyakorlati megvalósulásra kerül az US – USSR alkotta 
világbéke? 

Egyik ilyen elmefuttatást a “The Bulletin” 1968. január 13-i 
számából őrzöm könyvtáramban (Report from Iron Mountain), amely 
tanulmány pontosan ezzel a problémával foglalkozik. Nem alkalmas 
ugyan ebbe most belemélyedni, de a lényeg az, hogy fel kell készülni a 
háborúkat kizáró világhelyzetben (globális béke) a mindmáig tartó 
háborúkkal folytatott életvitel (war system) megszüntetése utáni 
helyzetre. Csak néhány közbevetett idézet: “The end of war means the 
end of national sovereignty, and thus the end of nationhood as we know 
it today. ...A number of proposals have been made governing the 
ralations between nations after total disarmament; all are basically 
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juridical in nature. They contemplate institutions more or less like a 
World Court, or a United Nations, but vested with real authority.” Még 
szól arról, hogy a társadalom együtt-tarthatósága érdekében kell 
gondoskodni egyéb ellenségről – “as the alternative enemy needed to 
hold society together.” Ez a jelek szerint  most előtaláltatott a 
terroristákban. 

Ezt a témát nem időszerű folytatni, mert a történelem más 
fordulatot vett – nem jött létre az US-USSR szövetségre tervezett 
világhatalom, a szocialista világköztársaság, mint az örök béke 
állodalma. De a törekvés fennállhat... “Do it yourself” – a nagypolitika 
tervasztalán a szerep egyedül az Egyesült Államoké, miután a társas 
viszonynak túl sok kiszámítható veszélye volt. De az ilyenféle 
világbéke még várat magára, hiszen a világban még sok 
megdolgozatlan terep maradt, ahova a kettős átkarolás még nem jutott 
el. Pedig már nem gondolt a világ a továbbiaknak a háborúval való 
megoldására, és a békésen indult, nagyobb konfliktusokat fel nem 
mutató kisded XX. évszázad egy szeptember reggeli félóra alatt 
háborús évszázaddá változott.  

Ez már Amerika évszázada. Minden, ami megtörténik, Amerika 
felelőssége. Világrendezői szerephez az első világháború juttatta. A 
második világháború megnyeréséhez szüksége volt a Szovjetunió 
erejére. A távolkeleti angol gyarmatbirodalmat a japánok verték szét, 
de csak büntetést kaptak érte. Az egyéb európai gyarmatvilágot az 
amerikai-orosz világhatalmi partnerség gyarmatellenes politikája 
szüntette meg. A második világháborúban legyőzött országokban 
(Németországban, Japánban) azonnal, a volt gyarmatokon fokozatosan 
berendezkedtek az amerikai eredetű multinacionális nagyvállalatok, 
politikai kifejezéssel a “Big Business.” A 45 évre kizsákmányolásra 
oroszoknak átadott fél-Európa a század végére ugyancsak megnyílt az 
amerikai gazdasági terjeszkedés részére, de katonai erejével is jelezte 
jelenlétét Európa közepén a világrendező hatalom. 

Az “Amerikai hegemónia jovőképei” című fejezetben David C. 
Korten, neves amerikai közgazdászprofesszor írja – “When 
Corporations Rule the World” – magyarul is megjelent könyvében – az 
amerikai gazdasági globalizációról, hogy már 1939-ben megkezdték 
kidolgozni Amerikában a háborús célokat: “A tervezők előre látták, 
hogy Németország és Japán veresége, valamint Európa háborús 
veszteségei az Egyesült Államokat vitathatatlanul olyan helyzetbe 
hozza, hogy uralhatja a háború utáni gazdaságot”. 
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Elhatározták, hogy propagandájukban nem a saját, hanem más 
népek érdekeit kell hangsúlyozni, nemcsak Európa, hanem Ázsia, 
Afrika és Latin-Amerika népeinek érdekeit is. Ennek sokkal jobb 
propaganda hatása lenne . “A Tanács E-B34-es, 1941. július 24-i, az 
elnöknek és a Külügyminisztériumnak átadott memorandum vázolta fel 
a Nagy Térség koncepcióját. Ez a világnak azokat a térségeit jelölte 
meg, amelyeket az Egyesült Államoknak gazdaságilag és katonailag 
uralnia kellene, hogy a lehető legkisebb nyomással biztosítsa a 
nyersanyagokat ipara számára. A minimálisan szükséges Nagy Térség 
magába foglalná a nem német világ legnagyobb részét. Az előnyben 
részesített terület kiterjedne a nyugati féltekére, az Egyesült 
Királyságra, a Brit Nemzetközösség és Birodalom maradékára, a 
Holland Kelet-Indiára, Kínára és Japánra. A memorandumban 
körvonalazott elképzelésbe beletartozott, hogy a lehető legnagyobb 
területű maggal kell elkezdeni a gazdasági integrációt, majd ahogy a 
körülmények engedik, kifelé terjeszkedve további területeket kell 
bevonni”. 

Nem lehet kétség aziránt, hogy az akkori terveket Amerika valóra 
váltotta, ma egymagában világrendező hatalom. Mivel a hatalomnak az 
a sajátossága, hogy nem áll meg félúton, a mai események a korábbiak 
természetes folyományának tekinthetők. Ha rátekintünk a térképre, és 
gondolatban beszínezzük a Földnek azokat a részeit, amelyeken nincs 
már problémája az amerikai eredetű globális pénz- é árukeres-
kedelemnek, nagyjából fehéren ott maradnak azok az országok, 
amelyek most terrorista vagy terrorizmust támogató jelzőt kapnak. 

Itt van előttünk az alapvető emberi magatartás szerint a Jó és a 
Gonosz ellentétpárja, ami fontos eleme minden háborúnak. Kölcsönös 
az egyetértés abban, hogy a Jó mi vagyunk, a Gonosz a másik. A 
terrorizmus elleni harc repülőgépekkel bevágódott jogosságának 
birtokában  és a megdöbbentő tragédia friss hangulatában késedelem 
nélkül megindult a háborús megoldás a gonoszság országai egyike 
ellen. A döbbenet érzésvilágában az Egyesült Államok népe, csakúgy a 
nyugati világ politikai körei jogos és szükséges lépésnek tekintették a 
háborús megoldást. Ez alkalommal szóba sem jött az Egyesült 
Nemzetek Szervezete, a gyors lépést igazolta a helyzet. 

Egyébként is az UNO-ról vajmi keveset hallunk az utóbbi 
évtizedben, pedig valamikor nagy szerepe volt a mai világ 
kialakításában, aminek során sajnálat illette az Egyesült Államokat, 
valahányszor leszavazták jószándékú ellenvetéseit, amikkel fékezni 
akarta a szovjet nyomulást az ún. Harmadik Világban. További 
tanakodás területére tartozik annak firtatása, hogy a szovjethatalom 
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leváltásával párhuzamosan ködként szállt el a Harmadik Világnak a 
nyugati tőkés rend iránti minden ellenszenve, de még az elnevezéshez 
kapcsolt minden fogalom is. 

Az amerikai gazdaság a nagyvilág ipari parkja. Ennek az ipari 
parknak a nyersanyagbázisa is és a felvevő piaca is a nagyvilág többi 
része. Az ipar tulajdonsága, hogy működnie kell, nem állhat le. Az sem 
baj, ha átmenetileg veszteséget termel, de működik, mozog. Akkor van 
vége, ha megáll. A hadiipar nem produktív ágazat. A hadiipar 
tekintélyes része az amerikai iparnak, ezért nem állhat le. A gyártás 
folyamatát elősegítik a modernizációs programok, a folyamatosan 
készülő új fegyverek terepen való kipróbálására alkalmas kisháborúk, a 
NATO-szövetségbe lépő új tagok megrendelései. A hadiipar 
kapacitásának fenntartása érdekében, háború híján, egy időben 
pótmegoldásként beiktatták az amerikai-szovjet fegyverkezési versenyt, 
a space programot, a csillagháborús programot, de az ideális állapot 
egy kellő mértékben fogyasztó háború. Az afganisztáni háború 
megállította a recessziót, lassú emelkedést jelentenek a gazdasági 
lapok. Háborúnak lenni kell. 

A háborúk természete, hogy könnyebb elindítani, mint megállítani. 
A minta – ahogy kialakult a XX. században – a feltétel nélküli 
megadás, vagyis az ellenség teljes leverése pontjáig vitt háború. A mai 
esetben az a különleges, hogy a háborús okot nem országok 
szolgáltatták, hanem személyek, akik mögött országok gyanúsíthatók 
támogatóként, de a hadművelet országok ellen indul. Bizonyos, hogy a 
terroristák nem kötődnek csak egy országhoz. Terrorista kiképző 
központokról sokat hallottunk a múlt század hatvanas-hetvenes 
éveiben. Egyik híres kiképzőközpont éppen Románia volt.  

A terrorista nem valami boldogtalan idióta, aki megharagszik a 
világra és harisnyába húzott fejjel robbant, amit lát. Miként a második 
világháború idején a partizán harcmodor, a terrorista is egy nem 
hagyományos harcos. Szemben az előbbiekkel a terrorista nem a 
fegyveres hatalom katonáit gyilkolja, hanem a társadalom 
demoralizálása érdekében alattomosan támad ártatlanokra. Ilyen 
cselekménynek nem az áldozatok pusztulása vagy szenvedése a célja, 
hanem valamilyen feszültség létrehozása a kiszemelt társadalomban, 
amely feszültség valamilyen nekik kedvező lépésre kényszeríti az 
államot. Ilyen cél nem kis csoportok, társaságok magánakciója, hanem 
sokkal inkább politikai irányzatok céltudatos terveinek végrehajtása. 
Gazdagok játéka ez is, hiszen a terrorista beszervezése, kiképzése, 
fanatizálása, bevetése talán százszorosát követeli annak, amibe egy 
hivatásos katona kiképzése került. A terrorista bázis rendszerint 
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betervezetten kikényszerít valamilyen politikai vagy katonai 
cselekedetet. A terrorista csoportok cselekményei néhány esetben 
indokolást adtak egyébként értelmetlen felfegyverkezésre vagy katonai 
lépésre.  Ilyen esetben  nehéz  rámutatni  az  elkövetőkre. A szeptember 
11-i terrorcselekmény céljának meghatározása ilyen alapon 
ellentmondásos, hiszen amit kiváltott, aligha volt kívánatos például 
Afganisztánnak, és még azoknak az országoknak, amelyek még ezután 
kerülnek sorra.  

A megindított háború azonban megkezdi önálló életét, 
becsatlakozik mindazoknak  a  háborúknak  sorába, amelyek a XX. 
század folyamán szolgálták a mai világhatalmi állapot kialakulását. A 
térkép vizsgálata alapján valamilyen érzékelhető globális projektum 
befejező része kezdődik, ami után tényleg komolyan utána kell néznie a 
világ hatalmasainak, hogy mivel helyettesítsék a háborút, amely a 
bunkó kézbefogása óta hatásos eleme volt az emberi civilizáció 
kifejlődésének.  

A háborúk eredményét természetesen tartósítani kell, és a háborúk 
utáni világtársadalom életkerete megőrzéséhez csendőri szervezetekre 
lesz szükség. Mindez még a jövő gondja és ennek további taglalása 
most és általunk utópisztikus fantázia lenne, de a logikai sorrend olyan 
gondolatokat mégis ébreszthet bennünk, hogy az emberi társadalom 
egy keretben tartása érdekében sérülni kell az egyéni szabadságnak, a 
polgári világnak. A rend és a szabadság nem együtt járó fogalmak. Az 
egyéni szabadságot pillnatokon belül háttérbe szorítja a háború rendje, 
és – a mi nemzedékünk a tanú rá – hosszú ideig tart a visszaállítása. 

A jelenlegi közelkeleti háború kiteljesedése mindezek miatt 
nemcsak a megtámadott országoknak és népeknek hoz veszélyt, hanem 
az egész emberiségnek kárára lehet. Egyetlen hatalom világra szóló 
uralma csak diktatórikus lehet. Mostantól a további háborúk ezt 
szolgálják. Ahol csak egy igazság van, ott nincs igazság. 

 

A MAGYAR NEMZETI VILÁGTANÁCS 
ELNÖKSÉGÉNEK NYÍLT LEVELE 

Honfitársaink, testvéreink, barátaink! 
A 2002-es parlamenti választások tragikus kimenetelének 

eredményeként, szeretett hazánkban (ismét) egy olyan klikk került 
hatalomra, amelynek összetétele, alakoskodása, retorikája, 
ígérethalmaza és fenyegető magatartása kísértetiesen hasonlít az 
egykori Kádár-kormányéra, csupán módszereiben és eszközeiben 
különbözik ideológiai elődjétől, mert nem áll rendelkezésére az a 
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szovjet-orosz megszálló erő, amely lehetővé tenné a megtorlás 
gumibotos vagy sortüzes megoldását. 

Új, de nem kevésbé hatékony eszközként, – a mindenható 
médiumok tömény és szünet nélküli össztűzét zúdítják az emberekre, 
hazugságáradattal manipulálják a korrekt információktól elzárt 
tömegeket. Jól bevált “csodafegyverként” pedig bevetették a föníciaiak 
által feltalált pénzt és néhány ezer forintért megvásárolták a magyar 
nép (tájékozatlan vagy elbutított rétegének) becsületét, önérzetét, 
büszkeségét, méltóságtudatát, valamint  józan ítélőképességét. 

De még ezek a “muníciók” sem lettek volna elegendők a választási 
győzelem biztosítására, ezért alkalmazták régi (bevált) módszereiket: a 
csalások különféle változatait. Ezzel elérték azt, amit egykori 
“példaképeik”, (Lenin és bandája) hogy a kisebbségből kreáltak 
többséget és a hatalom birtokosai lettek. 

Miniszterelnökként az a Medgyessy Péter ült a nép nyakára, aki a 
Kádár-érában MSZMP KB tagként és pénzügyérként, majd 
miniszterelnök-helyettesként tolta az ország szekerét a kátyúba. 
Kormányába és holdudvarába pedig olyan ortodox bolsevikok kerültek, 
akik elősompolyogtak a “háttérből” és a történelem kerekét 
megpróbálják visszafelé forgatni. 

Kádárt nem tudják feltámasztani, de szellemének vissza-
csempészése a baloldali médiumok mindennapi “házi feladatát” képezi, 
nem beszélve azokról, akik országszerte szorgalmasan  gyűjtögetik az 
aláírásokat a Kádár-szobor felállításának támogatására. Alig  néhány 
nappal az új kormány megalakulását követően, a televízióban ünnepelte 
Berecz János, Fekete János és Lakatos Ernő szeretett vezérük 
születésnapjának 90. évfordulóját, szuperlatívuszokban emlékezve meg 
a magyar nép legnagyobb árulójáról és legvéresebb kezű gyilkosáról. 

Történelmi-társadalmi-jogi abszurdumnak tartjuk, hogy a magyar 
parlamentben, a minisztériumokban, a főhatóságoknál és különféle 
vezető testületekben, ott ülhetnek egykori kínzóink vagy rokonaik és 
elvbarátaik, akik aktívan közreműködtek az elnyomó apparátus 
élvonalában, a törvénysértésekben, a kilakoltatásokban, akik 
beköltöztek házainkba, lakásainkba és ingóságainkra is rátették 
szennyes kezüket! 

Közvetlen vagy közvetett módon tehát azok “dirigálnak”, akik az 
MSZMP utódpártjában (az MSZP-ben) szociáldemokrata köntöst öltve 
magukra, a hatalom visszaszerzése érdekében (másodszor is) 
összeborultak az SZDSZ-el. Romboló tevékenységüket mi sem jellemzi 
jobban, minthogy a humán tárgyú tankönyvekből, az irodalmi termékek 



294 

többségéből, de még a lexikonokból is kisugárzik a nemzetellenesség, a 
történelemhamisítás és a bolsevik ideológia pusztító szelleme. 

Sajnálatosnak és óriási hibának tartjuk, hogy a felelősségre vonás 
(anyagi, erkölcsi, büntetőjogi stb.) elmaradt (mind az Antall-Boross-
kormány, mind pedig az Orbán-kormány részéről), mi több: mind 
anyagi, mind pedig egzisztenciális vonalon azok kerültek előtérbe, akik 
hazánkat romlásba vitték. A Grál-lovagosdit játszók politikai naivitása 
ült vissza, mert Medgyessyék máris megmutatták, hogy (a maguk 
részéről) komolyan veszik a hatalomváltást, annak személyi, szervezeti, 
módszertani, ideológiai és más (járulékos) konzekvenciáival 
egyetemben. 

Aki hamiskártyásokkal ül le kártyázni, annak figyelnie kell a 
partnerei kezeit! Erre az “aranyszabályra az Orbán adminisztráció 
kevés figyelmet fordított, a választási kampány időszakában pedig úgy 
elfelejtette, mint a “kékcédulás” csalásokat, vagy a “szocialista” 
rendszer permanens – 100%-ot megközelítő – választási eredményeit, 
illetve a “népgazdaság” fejlődésének  elsöprő nagyságrendű statisztikai 
adatait. 

Valamilyen vélt vagy valós paktum pontjainak engedelmeskedve 
ment végbe a Kádár-rendszer bűneinek és bűnöseinek feledtetése, a 
felelősök közéleti (vezető) pozíciókban tartása, a rablóprivatizációs 
folyamat égisze alatt pedig, a mérhetetlen nagyságrendű vagyonok 
“átjátszása” a hajdani bandatagok birtokába. A médiumok területén a 
szocialista-liberális körök olyan nyomasztó erőfölényre tettek szerte, 
hogy tetszőlegesen manipulálhatják a közvéleményt, végezhetik az 
“agymosást”, miközben a nemzeti-konzervatív oldal hangja (képe, 
írásos anyaga) – legjobb esetben –,  az állampolgárok 6-8 %-ához jut 
el. 

Bár a rendszerváltást követő kormányok miniszterelnökei – 
valamilyen formában – mindig utaltak a hazájukból kirekesztett 
magyarokra, mégis azt éreztük és érezzük ma is, hogy a szónoki 
(hatáskeltő) kijelentéseket sohasem követte értékelhető (elfogadható) 
gyakorlati lépés. A Csoóri Sándor által vezetett Magyarok 
Világszövetsége a kisujját sem mozdította meg a külhoni magyarság 
érdekében. A kapcsolattartás leszűkült egy semmitmondó protokolláris 
szintre. Arra már nem is gondolhattunk, hogy szakemberek, előadók és 
különféle más rendezvények kölcsönös cseréjére sort kerítsenek, holott 
mi felajánlottuk minden ellenszolgáltatás nélküli segítségünket a 
(valós) rendszerváltás felgyorsítására és a gazdaság rendbehozatalára. 



295 

Mi, akik (parancsot teljesítve, eskünk szellemében) megjártuk a 
háború poklát, szenvedtünk a fogolytáborokban, a GULAG-okon 
Rákosi és/vagy Kádár börtöneiben és munkatáboraiban, akik ’56-ban 
puszta kézzel szálltunk szembe a szovjet harckocsikkal, akik menekülni 
kényszerültünk szülőföldünkről, de soha el nem múló szeretettel, 
ragaszkodással, és erkölcsi-anyagi áldozatvállalással próbálunk segíteni 
nemzetünknek, még mindig száműzötteknek számítunk és csak turisták 
lehetünk hazánkban! 

A választás eredménye megmutatta, hogy a jobboldal összefogása 
nem valósult meg, a FIDESZ hagyta, hogy a nagy múltú KDNP-t 
szétverjék és azokat vette soraiba (Surján, Latorcai, Isépy), akik a 
szétverésében tevékeny szerepet vállaltak, vagy „kívülálló” 
szemlélőkként asszisztáltak ehhez a művelethez.  

A FIDESZ naivan szemlélte, amikor Kupa Mihály, Bartók Tivadar 
és Pusztai Erzsébet hozzáfogtak „kettős” játékukhoz és a választási 
kampány finisében az MSZP sínpárjára irányították szavazóikat.  

Politikai dilettantizmusnak tartjuk, hogy a FIDESZ mindenben 
elhatárolódott a MIÉP-től, holott az esetek többségében ők képviselték 
a kendőzetlen igazságot, még akkor is, ha elfogadjuk, hogy nem mindig 
„szalonképes” a fogalmazásuk. 

Elismerjük, hogy Orbán Viktor sokat javított a nép helyzetén, de 
egyetlen olyan dolgot sem tett, ami gyengítette volna ellenfelei 
helyzetét. Az igaztalan és gusztustalan támadásokat válasz nélkül 
hagyta, a választási kampányt – megkésve – akkor vette komolyan, 
amikor már csak “szépíteni” lehetett az eredményen, de a győzelmi 
esélyek szertefoszlottak. 

A bölcs népi mondás szerint : minden rosszban van valami jó! Ez a 
választási vereség olyan hidegzuhanyként érte a jobboldalt, amely 
kijózanító hatással lehet (kell lennie) egyes vezetőik önteltségére, 
politikai rövidlátására, hibás helyzetítéletére és az ellenfél lebecsülésére 

Bízunk abban, hogy a múlt sötét erői nem lesznek képesek 
visszaforgatni a történelem kerekét, és a keresztény-nemzeti erők 
összefogásának eredményeként, meg lehet szabadulni a csalással, 
ígérgetésekkel és erőszakkal hatalomra jutott nép- és nemzetellenes 
kormánytól. 

Honfitársaink! Nem felejthetjük el egymást, történelmünket, 
őseinket, hőseinket és mártírjainkat! Nem hallgathatunk Trianonról, a 
Benes-féle dekrétumokról, a szovjet és a Rákosi-Kádár terror 
áldozatairól, mert nemcsak a holokausztra kell emlékezni, hanem 
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minden nemzet mártírjaira, mert minden nemzetnek joga van gyászolni, 
emlékezni, joga van erkölcsi és anyagi elégtételre! 

Honfitársaink! Ide hallatszik a választási eredmények miatti 
elkeseredést és méltatlankodást kifejező hangotok! Ne hagyjátok 
magatokat! Ne adjátok el magatokat, egy tál lencséért! Ha a FIDESZ-
MPP nem képes hatékony ellenlépésre, akkor meg kellene vizsgálni a 
KDNP felélesztését, vagy a polgári szervezetek ütőképességének 
kialakítását! Mi minden tőlünk telhető segítséget megadunk 
számotokra, a döntés joga a Ti kezetekben van! Cselekedni kell, elég 
volt a védekező magatartásból! 

A Jó Istent kérjük, hogy mentse meg Hazánkat! 

 
Lajos Kossuth. This statue is in University Circle, next to Case Western Reserve 

University, in Cleveland, OH. The imposing 7 ft. bronze statue is on a 10 ft stone base. 
Sculptor András Tóth created it in Debrecen in 1901 and it was poured in Budapest in 
1902. The inscription reads: “Kossuth 1802-1894. His life was devoted to the cause of 
liberty. Erected by the Magyar-American citizens Sept. 18, 1902. In commemoration of 
his visit to the United States 1851-1852."  The monument was restored in 1995 by 
sculptor Csaba Kúr. 
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Soós János (Baltimore, MD): 

KOSSUTH IN AMERICA 
The 150th Anniversary 

Few names in Hungarian history evoke feelings of pride and 
admiration in Hungarians than the name: Lajos Kossuth. There is good 
reason for this.  It would not be far off the mark to call him the George 
Washington. Thomas Jefferson, and the Thomas Paine of Hungary all 
rolled into one. Indeed, he is considered the father of Hungarian 
democracy. At a time when the liberal, Enlightenment ideals of the 
French Revolution – freedom of speech, freedom of  the press, freedom 
of religion – were being suppressed by the Austrian Empire in 
particular, Kossuth championed these freedoms.  

KOSSUTH AND THE EVENTS OF HUNGARY 

Winds of change blew over Europe in March of 1848, the so-called 
Springtime of the Peoples, and shortly thereafter, in April, the 
Hungarian parliament under the guidance of delegate Kossuth, passed 
the April Laws, destroying all remnants of the feudal order in Hungary, 
abolishing censorship, enacting universal suffrage, and bringing about 
the legal equality of all before the law. The panic-stricken Austrian 
emperor, Ferdinand, who was contending with a revolution by liberal 
forces in Vienna, agreed to these significant reforms, and a responsible 
Hungarian government under the nominal leadership of Count Lajos 
Batthyány was formed to govern Hungary. Kossuth became finance 
minister, but he would soon emerge as the de facto leader of the 
Hungarians. 

Meanwhile in Vienna, conservative elements within the Austrian 
government sought to rescind Ferinand’s liberal concessions and return 
the empire to the pre-March status quo. They played upon the fears of 
ethnic minorities within Hungary, particularly among the Croats, and 
encouraged them to resist the Hungarians. Under the leadership of the 
virulently anti-Hungarian general Jellasich, a Croatian army invaded 
Hungary but was turned back. Batthyány resigned and Kossuth became 
the chairman of the Hungarian Home Defense Committee. By the end 
of 1848, Hungary was engaged in all out war with Austrian and 
Croatian armies. 

Kossuth rallied the Hungarians with impassioned speeches, and the 
result was the recruitment of a huge voluntary army. Back in Vienna, 
Ferdinand was deposed by the reactionaries and his nephew, Franz 
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Joseph, was installed as the new emperor. Fighting continued and the 
Hungarian army retreated to northern Hungary. In January, 1849, the 
government abandoned Budapest and fled eastward to the city of 
Debrecen. After a brief interlude, Hungarian general Arthur Görgey 
went on the offensive. He defeated Austria’s armies repeatedly, and a 
fellow officer, Polish-born general Joseph Bem, cleared Transylvania 
of Austrian and Romanian fordes. On April 14th, Hungary declared its 
independence, rejected the Austrian monarch, and made Kossuth 
governor of  Hungary. 

At this point, the Austrian sought help from Russian Czar Nicholas 
I, who promptly supplied 200,000 fresh troops to the Austrian cause. 
The combined might of the Austrian and Russian armies finally wore 
down the Hungarian resistance, and on August 12, 1849, Görgey 
surrendered his forces to the Russians near the town of Világos. 
Kossuth resigned his office the day before and went into exile, seeking 
asylum within Ottoman Turkey. The Hungarian dream of freedom and 
independence had been crushed. 

Despite his crushing blow, Kossuth never lost that dream of a free 
and independent Hungary. He lived for two years under virtual house 
arrest in Turkey. When he was finally released in September, 1851, he 
made preparations to visit England and the United States. 

KOSSUTH IN AMERICA 

The purpose of Kossuth’s trip to America was to raise support, 
monetary as well as moral, for his cause of liberating Hungary from 
Austrian control. Unfortunately, he received more of the latter rather 
than the former. He had plans, unrealistic now in hindsight, of raising 
funds to equip new Hungarian armies. 

Although he was an official guest of the United States, Kossuth 
soon realized that the U. S. government would do nothing more than 
give moral support, preferring instead to heed George Washington’s 
advice of maintaining American neutrality with regard to European 
affairs. No tangible assistance from the U. S. government was 
forthcoming. In fact, Kossuth’s first meeting with an uneasy President 
Fillmore elicited only sympathy for Hungary’s fight for freedom. 

However, contrary to the U. S. government’s relatively cool 
reception of the exiled governor, the American people greeted him 
enthusiastically. 
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Kossuth arrived on American shores on December 5, 1851, and 
received a hearty welcome from the throngs gathered at Staten Island, 
New York. He was considered by the people of New York (and by the 
people of most northern cities) a champion of liberty and of all 
oppressed people. This sort of reception was repeated throughout his 
visits in the North. However, in the South, with the exception of his 
visit to, New Orleans, he was not welcomed warmly. In a region which 
depended so heavily upon the institution of slavery, Kossuth’s ideas 
regarding liberty, the rights of men, and the liberation of all oppressed 
people made some feel uncomfortable. In addition, Kossuth’s refusal to 
engage in the debate over slavery was taken by some in the South to 
mean he opposed it. 

Kossuth arrived in Baltimore by train on Saturday, December 27, 
1851. According to contemporary sources, Mayor J. Hanson T. Jerome 
and the Honorable Judge Legrand met him in Canton, and from here 
Kossuth’s rather large entourage proceeded up Broadway Street by 
carriage, turned left onto Baltimore Street, and continued on before 
finally stopping at Eutaw House at the corner of Baltimore and Eutaw 
Street. Thousands lined the route hoping to catch a glimpse of the 
revolutionary hero, women eagerly waved their handkerchiefs at the 
guest of honor. At Eutaw House, Major Jerome and various prominent 
Baltimoreans welcomed Kossuth and praised his efforts to free 
Hungary. Finally, Kossuth rose to address the people. 

He began by apologizing ahead of time for not being able to give 
as eloquent a speech as the many American speakers he had heard up to 
that time, but he promised his audience he would speak from the heart. 

He said: „The people of Hungary have mighty motives to risk life, 
to risk existence, to risk all it has for the restoration of my fatherland to 
its freedom and independence. We have had a nationality; now we have 
none. We have had a constitution... now Hungary has no constitution at 
all. We are a free people for a thousand years... now we are none; we 
have had freedom of the press... I have endured three years of prison 
for it... now there is no free press there – there is no press at all in 
Hungary – there is only the hangman and martial law. We have had 
freedom... now there is equal oppression for all.” 

Kossuth continued to describe the condition of Hungary under 
Hapsburg rule, and he contrasted it with what his Hungarian 
government had done to promote freedom of speech, the press, religion, 
as well as the abolition of serfdom before 1849. 
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He continued on, never veering from his determined course to free 
Hungary: „You love freedom,” he said, „the Magyars love freedom 
also. You have a sense of your own dignity. You would not stoop to be 
the tool of oppression. Believe us we also would not stoop to be the tool 
of oppression... we have armies ready to shed... blood... for the freedom 
and independence of our fatherland. Therefore, you see that a 
revolution in Hungary is unavoidable.” 

Kossuth’s stay in Baltimore lasted only a few days, and before the 
end of the month he was on his way to Washington. His sojourn in 
America, however, would last another six months. He would continue 
to visit numerous cities, and enthusiastic crowds would continue to 
come out to greet him. As he toured the U. S., Kossuth continued his 
attempts to raise enough money to equip an army of resistance. But 
despite numerous pledges of support from private individuals and 
groups, great amount of money were not forthcoming. In addition, due 
to shoddy accounting, money that was raised was often never seen 
again. By the time Kossuth left America in July, 1852, he was just as 
penniless as when he arrived. 

KOSSUTH’S LEGACY 

Despite failure in the attempt to raise money for a future conflict 
with Austria, Kossuth’s visit to the United States should be considered 
a triumph. His tour of the United States, though unknown to most 
Americans today,  was at that time a momentous occasion covered 
extensively in the press. Kossuth attained a heroic, Churchill-like 
stature.  In fact., Kossuth was only the second foreigner up to that time 
– Lafayette was the first – to address both houses of Congress. His 
impact on American public opinion was tremendous. One need only 
look through an atlas to see his enduring legacy in America. Today, 
there are towns named Kossuth in Indiana, Mississippi, New York, 
Ohio and Pennsylvania. There is Kossuth County, Iowa. You’ll find 
streets and avenues named after him in numerous cities around the 
nation. In fact, we have a Kossuth Street right here in Baltimore. 

Kossuth plaques and statues, too, can be found all around the 
United States, from Cleveland, Ohio, Castle Garden at Battery Park, 
New York, to the United States Capitol building in Washington, D.C. 
Canada has also honored him in a similar fashion. 

But the most important legacy is this: Kossuth teaches us that 
active opposition to tyranny and oppression should be attempted and 
never abandoned despite our fears and the odds against such efforts 
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succeeding. Kossuth was and continues to be an inspiration to 
Hungarians and all people who value freedom and democracy. In this 
time when fanatical terrorists who are born and bred in nations that 
have never experienced democracy, threaten our very freedom to live in 
peace, one is reminded that tyranny and oppression take many forms, 
and must be combated. 

Lajos Kossuth fought all of his life for freedom, democracy, and 
independence for all. – We should take inspiration from him and follow 
his example. 

 
Portrait of Lajos Kossuth as statesman and scholar. 
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Somogyi F. Lél  (Parma Heights, OH): 

KOSSUTH, THE APOSTLE OF FREEDOM 
Imagine, in a time when the telegraph and Morse Code were the 

only way to communicate quickly over long distances, and railroads 
were still brand new, Lajos Kossuth came to America as the nation’s 
guest and toured from town to town, giving speeches before 
overflowing crowds that greeted him as a superstar.  

Back then, Ohio was just beyond being the new frontier, settling 
into becoming the industrial center of America, and Cleveland was still 
a young city. 

150 years ago Hungarians were few and far between in America. 
Most new Americans were either Germans or Irish, and only a few 
Hungarians had made this land their home. Yet, wherever Kossuth 
went, including the areas around Cleveland, he was greeted with 
roaring receptions and huge crowds because he was the embodiment of 
the ideals of freedom, liberty and honor. 

When Kossuth came to Cleveland, he came as the world’s hero of 
freedom. Thousands came out to see him and to hear him. His 
eloquence was legendary, and when he spoke he did not disappoint 
those who came to hear him. 

As an orator, he was a genius and had no equal. His English 
language skills were extraordinary. "He is certainly a phenomenon," 
observed Richard Cobden, the original apostle of free trade. "Not only 
is he the first orator of the age, but he combines the rare attributes of a 
first-rate administrator, high moral qualities and unswerving courage."  

Kossuth spoke fluently in Hungarian, English, German, French, 
Italian, Slovak and Latin.  

Lajos Kossuth has been called the "Father of Hungarian 
Democracy" and the embodiment of the spirit of freedom and liberty 
that represented the best of the 1848 revolutions.  

For over a half year, from December 1851 to July 1852, for exactly 
226 days, he traveled around the United States seeking support and 
financial assistance for Hungarian independence.  

As one of the most important official guest of the government, the 
Nation’s Guest as he was called, he addressed both the Senate and the 
House of Representatives. He visited more than 60 cities and gave at 
least 300 and maybe as many as 600 speeches.  
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He was a symbol of freedom, spokesman of democracy and an 
outspoken supporter of representative government.  

He brought the freedom fight for the national independence of the 
Hungarian people before the world. Thousands of articles were written 
about him in hundreds of newspapers. 

On his way to Cleveland from Pittsburgh on Saturday, January 31, 
1952, his train stopped in various Ohio towns along the way, including 
the Palestine, Salem, Alliance, Ravena,  Hudson, Bedford, and 
Newburgh stations. 

The issue of the Morning Daily True Democrat published on 
Tuesday, February 3, 1852 related detailed news accounts about his 
trip, the full text of his speeches, and incidents along the way, including 
the following one that that occurred at Newburgh that would be 
considered controversial even today:  

And there one of those little incidents occurred which thrill us so 
strongly. A young man was seen pushing through the crowd, shouting 
“Éljen Kossuth! Éljen Kossuth!” Soon he reached the car – “God bless 
you, Kossuth!” said he; “God bless you. You are „political Christ.” 
“Say not that,” said the Magyar, putting both his hands on his head 
and blessing him. “He is the holy one; but for freedom I am willing 
now, in humble imitation of Him, to bear the cross, and to die on it, for 
Freedom.” The young man wept. 

It was because of this that Kossuth became known as the Apostle 
of Freedom. Such seemingly outrageous, but nonetheless appropriate, 
adjectives were commonly used to describe this great man, Lajos 
Kossuth. 

According to Ferenc Pulszky, who traveled with Kossuth from 
Pittsburgh, the people were burning with desire to at least see Kossuth. 

It was in Newburgh that the General Committee members, 
including William Case, the Mayor of Cleveland, were introduced to 
Kossuth. 

A short while later, when it was dark already, the train arrived in 
Cleveland. According to the True Democrat, “It was dark when the 
train, with Kossuth, reached the depot. The banks of the Lake were 
lined with human beings. The torch light made all visible. The 
procession soon moved forward, in a short time reached the heart of the 
city. The O’Reilly office, the Weddell, the offices of the Plain Dealer 
and the True Democrat, were brilliantly illuminated, and a dense mass 
of human beings were assembled before the Weddell. In a few 
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moments Kossuth appeared, and was introduced by the Mayor to the 
people. His speech was very brief. It was a simple acknowledgement of 
the kindness shown him; and then a cheer was heard from the vast 
throng, hearty enough to stir the soul of earth’s dullest clod.” 

The scenes of crowds are what stands out most, as the True 
Democrat describes about Monday, February 2, at 11 am, when 
Kossuth is to speak, “…from the Weddell to Sanford’s … was one 
packed mass of  human beings. The scene was grand and imposing. 
The windows of the houses of both sides the street were full as they 
could be, and beneath them, a very sea of human heads appeared, eager 
to see, to greet, and to hear the Magyar.” 

It continues, “Kossuth appeared on the balcony of the American, 
with the committee, and then the mighty multitude out of doors, and the 
dense throng in doors, sent up a cheer such as made the very blood 
leap. Shout followed shout, as if it did the people good in their hearts to 
hurra for the cause, and for the champion of that cause.” 

In the afternoon, Kossuth gave his second major speech, this time 
at the “Melodeon,” before a packed house, each paying $4.00 for the 
privilege to attend (when the average daily pay was $1.50).  

On Tuesday, February 3, Kossuth was guest at private receptions at 
the Weddell House. That day, the papers all ran articles about his 
speeches and the scale of the reception that he received in the 
Cleveland area. 

After just 3 days in Cleveland, Kossuth moved on, going next to 
Columbus, in the company of representatives and senators, with 
Governor Woods leading the committee. 

Kossuth’s trip around the United States is filled with memorable 
successes, but also with dismal failures. 

In the free Northern states, Kossuth was warmly received. In the 
South, where slavery was part of the way of life, the reception he 
received was lukewarm at best. His message of freedom, though not 
lost, was overshadowed by American slavery. 

When Kossuth left America, he had only collected about $90,000 
for the cause of freedom in Hungary. Financially, his trip was a failure, 
but he succeeded in leaving a legacy of ideas for all time as the 
champion of freedom. 

Volumes have been written about Kossuth and how he influenced 
thinking in the mid-19th century. Today, in light of recent events, he is 
again relevant for us.  For more information about Kossuth, check at 
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your local library, or go on-line and read the many tributes to the 
memory of Kossuth that are on the Internet. 

Lél F. Somogyi is a director of the Cleveland Hungarian Heritage Society, 
of the Magyar Park, an officer of the Hungarian Association, General-
Secretary of the Árpad Academy, and active in other organizations. He has 
published numerous articles on Hungarian history and is co-author of Faith & 
Fate: A Short History of Hungary with his late father Prof. Dr. Ferenc Somogyi. 

 
Somogyi F. Lél (Parma Hts., OH), az Árpád Akadémia főtitkára előadása után. 

(dr. Somogyi Ferencné Sarolta) 

 
Prof. dr. Bognár Béla (Ohio), „Optimista öregség. Idős magyarok szerepe 
az emigrációban” című előadása közben. (dr. Nádas Jánosné Gabriella) 
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Ft. Mustos István, Sch. P. (Passaic, NJ) plébános, az Árpád Akadémia tagja,  a  

külföldi magyar katolikusok püspökének amerikai helyettese „Pilinszky János írásai” 
című előadása közben. Az asztalnál dr. Nádas Gyula (Cleveland), Dömötörffy Zsolt 

(Cleveland), Gaál Csaba (Toronto), az “Amerikai Magyarság” főmunkatársa. 
(dr. Nádas Jánosné Gabriella) 
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X. 
KÖZÉRDEKŰ  KÖZLEMÉNYEK 

 

Nt. Bernhardt Béla (Cleveland): 

TELEKI  MEGEMLÉKEZÉS  CLEVELANDBEN 
2002. ÁPRILIS (3) 6-ÁN 

Szép és kegyes hagyományt ápolunk azzal, hogy – az iménti 
szentmise után – ebben a cserkészotthonban is megemlékezünk a XX. 
század első felének egyik nagy magyar alakjáról, a magyar cserkészet 
kimagasló vezető személyiségéről, az 1941. április 3-án tragikus 
körülmények között elhunyt magyar miniszterelnökről, gróf dr. Teleki 
Pál tb. főcserkészünkről. Azért neveztem ezt az együttlétet 
hagyományosnak, mert a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
közgyűléseit kétévenként tartja, ezért vetődött fel a gondolat, hogy 
ebben a közbeeső évben, Torontóban, Clevelandben, és Calgaryban is 
helyi megemlékezéssel idézzük fel néhány rövid percben gróf Teleki 
Pál életét, életművét, elsősorban is cserkészetünk vonatkozásában.  

Röviden meg kell említeni, általános tájékoztatásra, hogy gróf 
Teleki Pál ősi partiumi főúri család ivadékaként 1879-ben született, 
gyermekkorát a család szatmárnémeti birtokán töltötte, Budapesten a 
piarista, azaz kegyesrendi gimnáziumban nevelkedett, s a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen szerzett jogi doktorátust. Az állam- és jogi 
tudományok mellet nagy érdeklődéssel fordul a geológiai, föld- és 
néprajzi tudományok és azok gyakorlata felé is. Számos hazai és 
nemzetközi intézmény hívja meg tagjának vagy veszi igénybe 
ismereteit és széles körben elismert szaktudását. 

Politikailag jobbára az I. világháború utáni időkben kerül a 
nyilvánosság elé. Mint külügyminiszter és tudós, mint Magyarország 
néprajzi térképének szerkesztője is, bátran harcol a trianoni 
igazságtalanságok ellen, jóllehet nem kerülheti el a szomorú feladatot, a 
magyarságot irgalmatlanul megcsúfoló trianoni békeszerződés 
aláírását. A háborús összeomlás, a bolsevista borzalmak, idegen 
megszállók garázdálkodása, s az országvezetés káoszából aléló 
országban röviden miniszterelnökké lesz 1920/21-ben, s aztán újra 
miniszterelnök 1939-ben, a II. világháború kezdetén, amikor a német 
nemzeti és a szovjet nemzetközi szocializmus diktatúráinak a 
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veszélyekkel és romlással fenyegető szirtjei között kell az ország 
hajóját kormányoznia. Mivel ez minden törekvése ellenére nem járt 
sikerrel, amikor heves ellenzésére a magyar-jugoszláv örökbarátsági 
szerződés érvényben tartását a körülmények lehetetlenné tették, akkor 
azt tartotta becsületesnek, hogy tiltakozásul önkezével vessen véget 
életének, 1941. április 3-án... 

Jóval 30. életéve után kerül kapcsolatba a cserkészettel és szinte 
azonnal felismeri abban azt a rejtett erőt, ami egészéges, magyartudatú, 
hazátszerető és hazátszolgáló emberek kinevelésére képes. A 
cserkészetnek ezt az értékét különösképpen éppen a trianoni 
veszteségek kapcsán tartja jelentősnek, s ezért szívesen fogadja 
kormányzói kinevezését a magyar főcserkész tisztére és készségesen 
vállalja az azzal járó kötelezettségeket. Sajnos, az akkor fellépő 
betegsége miatt tisztében nem maradhatott meg, de aztán tb. 
főcserkészként és a 2. sz. B.K.G. cserkészcsapat tisztjeként egészen 
haláláig minden alkalmat megragadott a magyar cserkészet 
fejlesztésére. Az volt a meggyőződése, hogy a cserkészet, minden 
szervezeti jelensége ellenére, nem valamiféle egyesület, hanem 
életforma. A cserkész mindig cserkész, mindig az országot, a nemzetet 
szolgáló cserkész, azokban a körülményekben, amelyekben éppen élnie 
adatott. Ő mondta: A nemzetnek három főkincse van: a nemzet 
becsülete, függetlensége, és nagysága. 

Szerinte magyar beágyazásban a cserkészet, mint ahogy Baden 
Powell világ-főcserkész hirdette a cserkészetről általában, nem 
nagyszerű játék, hanem komoly megélése mindannak a lehetőségnek, 
amit maga a cserkészet nyújt próbarendszerével és magával a 
fogadalommal, amikor az ifjú kötelességteljesítést vállal Isten, haza, 
embertárs, s itt külföldön még, a magyarság iránt. Annak idején 
jelszóként Teleki Pál ezt így fogalmazta meg, és ez lett a II. 
világháború körüli zavaros körülményekben nagy nyomás alá került 
magyar cserkészetnek a motorja, ez a két szó: Kötelességet keresünk! 
Ez több volt, mint egyszerűen haladnia a cserkészismeretekben, jól 
lepróbázni. A magyar cserkésznek cselekvően kellett megtalálnia az 
alkalmakat, amelyeken keresztül elvégezhette szolgálatát családja, 
hazája, és az általános emberi erkölcsi rend javára. Ő mondta: 
Mindenkinek a maga helyén vannak kötelességei és bármilyen 
kicsinyek legyenek azok, fontos, hogy jól végezzük azokat. 

Mindehhez gróf Teleki Pál adott útmutatást és nyújtott példát. Nem 
elfogultságunk mondatja azt, hogy ő a maga államférfiúi tevékenységét 
és szolgálatát, mint cserkész teljesítette. Jóllehet sok kiváló, országos 
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viszonylatú cserkészvezetőre emlékezhetünk azokből az időkből, mégis 
gróf Teleki Pál az, aki szinte megtestesíti a cserkésztípust, a férfit, aki 
teljesen átitatódott a cserkészet eszményeivel. Ezt két látszólag 
külsőleges eseménnyel lehet alátámasztani. Az egyik, amikor egy 
nemzetközi döntőbírósági bizottsággal Irakban járt, bizonyos olajföldek 
vitatott határainak a megállapításához, nem mulasztotta el – 
természetesen cserkészegyenruhában –, hogy meglátogassa annak a 
vidéknek a cserkészszövetségeit. A másik alkalommal, a Felvidék déli 
részének a visszatértekor, a Kormányzó oldalán cserkésztiszti 
öltözékben vonult be Komáromba, hogy első dolgaként az ottani 
magyar cserkészeket köszöntse, és nekik csapatzászlókat adjon át. 
Rendkívüli szolgálata volt a Gödöllőn megrendezett IV. világjamboree 
parancsnoki teendőinek az  ellátása. Tagja volt a világcserkészet 
nemzetközi intézőbizottságának és számos nemzetközi cserkész-
szervezetnek, amelyekben ismereteit, cserkészszellemiségét és 
cserkészlelkületét magasra értékelték. 

Írásai gyakran jelentek meg  a „Magyar Cserkész”-ben, a „Vezetők 
Lapjá”-ban, s a „Fiatal Magyarság”-ban, amely utóbbi a cserkészetből 
már kinőtt, de a cserkészeszméhez hű fiatalok mozgalmának a neve is 
volt, amelyeket jobbára cserkésztisztekhez intézett, és amelyekben 
ismételten kihangsúlyozta nézetét a magyar cserkészetről, még odáig 
menve, hogy a cserkészetet látta a magyarság felemelkedése 
letéteményesének! Konferenciákon is ebben a vonatkozásban tartott 
előadásokat, vezetett megbeszéléseket, serkentette cserkésztestvéreit 
ezekre a gondolatokra. Azt tartotta, hogy nincsen más ifjúsági 
szervezet, amely olyan gazdag és széleskörű jellemnevelést tud 
biztosítani, különösen is a nemzet érdekében, mint a cserkészet. Ez a 
meglátás és felfogás teljesen egyedülálló, mert például más nemzetek 
cserkészete egyáltalán nem ilyen bensőséges. Más bizonyos nemzeti, 
etnikai hagyományok ápolása és más belemerülni a nemzet életébe és 
abban a keretben keresni a kötelességeket. Bizony, nem is tudok 
megfelelő szavakat, kifejezéseket találni arra, hogy érzékeltessem gróf 
Telei Pálnak a cserkészettel való szerves összefonódását. 

Nála különösen is hangsúlyt kapott a cserkészfogadalomban az 
Isten iránti elkötelezettség. Kijelentése szerint a magyarság 
elválaszthatatlan a vallásosságtól, amely a magyarságnak ősi 
jellegzetessége. Milyen fájdalmas ezért nekünk ma arról tudni, hogy a 
mai Magyarország lakosságának kereken 30%-a kifejezetten közömbös 
vagy éppen ellenséges a vallással szemben, nem is számíthatva azokat, 
akik ugyan egyházhoz tartozónak mondják magukat, de vallásukat nem 
gyakorolják. Gróf Teleki Pál azonban, mint mélyen hívő katolikus 
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keresztény ember, ragaszkodott ahhoz, hogy a magyar cserkészetben a 
keresztény hit és az abból fakadó erények maradéktalanul 
érvényesüljenek. Így lesz a magyar keresztény cserkészből emberi 
példakép, aki szorosan kötődik a nemzethez, a néphez, résztvállalva 
annak minden terhéből  és együtt remélve, dolgozva annak  felemel-
kedésén. Ő mondta: „A magyar világnézet három részből, három 
tényezőből tevődik össze: Az egyik a magyarság, a magyar 
mivoltunkból származó elem, a másik az európai elem, és a harmadik a 
kereszténység”. 

Amikor most gróf Teleki Pálról megemlékezünk, méltán vetheti fel 
valaki a kérdést, hogy az eddig elmondottakkal vajon csupán csak ilyen 
emlékező kapcsolatban volnánk vele?. Természetesen nem! Az a 
próbarendszer ugyanis, amely szerint mi külföldön az 1945/46-os 
kezdetek óta cserkészkeddünk, az éppen, s így hívjuk, gróf Teleki Pál 
hagyatéka. Maga a cserkész persze „csak” a kiképzést, nevelést kapja 
belőle, de a cserkészvezetőnek tudnia, s főleg éreznie kell, hogy ebben 
a próbarendszerben van a kulcsa a cserkészet felnevelő sikerének. 
Ahogy haladnak a cserkészek a próbák útján, nemcsak gyakorlati 
ismeretekre tehetnek szert, hanem lelki és szellemi kincseket is 
gyűjthetnek, amelyek bevezetik őket a társadalomba, s szoros 
kapcsolatban tartják – még tízezer mérföld távolságából is – a magyar 
hazával és néppel, őket ezek szolgálatára serkentve. Nagy hiba az, 
cserkészvezetők részéről, ha ezeket a lehetőségeket a cserkésznevelés 
során nem aknázzák ki, hanem leegyszerűsítik a próbákat azok 
gyakorlati anyagára. Nekünk, gróf Teleki Pál erre intett, a lelket és a 
szellemet kell alapvetően kiművelnünk, ebben áll a magyar, sajátosan a 
magyar cserkészet hivatása. Ekként keressük mi is kötelességeinket, 
valamennyi cserkésztiszt, férfi- vagy nőcserkész, őrsvezető, és az ő, 
vagyis a mi példánkon minden cserkész is, bárhova szóródunk is a 
világon. Mert azért kell élnünk és azért kell “jó munkát” végeznünk, 
cserkészegyenruhában, vagy éppen civil öltözékben, hogy hazánknak 
hírnevét keltsük s mi is hozzájáruljunk elmúlt ötvenéves sínylődése 
vagy elmúlt ötszázéves küzdelmei után, hogy keresztény értékekkel és 
erényességgel telítve, ismét naggyá legyen. Ő mondta: “Gondozzuk a 
haza szent tüzét nemzedékről-nemzedékre és próbáljuk azt gyarapítani. 
A múltból így lesz jelen, a jelenből pedig jövő”. 

Közöttünk, velem együtt, vannak még “régi” cserkészek, akik azon 
a gyászosan borús délelőttön sorfalat álltak gróf Teleki Pál temetésekor  
a temetési menet útvonalán. Bizony, alig értettük a gyásznak és 
fájdalomnak mérhetetlen országos nagyságát, hiszen hat-hét hónappal 
azelőtt még torkunk minden erejéből kiáltottunk csatakiáltásokat a 
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Keleti pályaudvarnál. Észak-Erdély visszatérése alkalmából, éppen a 
magyar miniszterelnököt, gróf Teleki Pál tb. főcserkészünket köszöntve 
a háromszoros “Huj!; huj, huj, hajrá! felkiáltással, amikor visszatért a 
magyar küldöttség a döntőbírósági tárgyalásokról. De ott, a Vilmos 
császár úton a gyászmenet más gondolatokra késztetett. Ezt írta meg 
jellemzően az akkori „Magyar Cserkész”. 

„A hegycsúcson, amelyről a messze távlatokba tekinthetett, ott 
maradt felszerelése: Egy magyar fokos, az erő és önvédelem jelképe, 
egy Bocskai-sapka, cserkésztábori fövegünk, rajta a hármas 
fogadalomra emlékeztető cserkészliliommal. És egy oldalzsák, az 
igénytelenség, a férfias keménység, és a „magad uram, ha szolgád 
nincsen” megszemélyesítője. Hova ment gazdájuk”? 

Merre vette útját? Sirassuk? Büszkék legyünk rá? Nem tudjuk. De 
annyi bizonyos, hogy öröksége életprogram minden magyar cserkész 
számára.  

Mi, most emléked előtt fogadalmat újítunk: Kedves Főcserkészünk, 
fogadjuk, hogy továbbra is teljesítjük kötelességeinket, amelyekkel 
Istennek, hazánknak, embertársainknak – hozzátéve, itt külföldön 
különösen, és magyarságunknak – tartozunk “! 

Így legyen! 

 

Wass Albert: 

ÜZENET HAZA 
Üzenem az otthoni hegyeknek, 
a csillagok járása változó.  
És törvényei vannak a szeleknek, 
esőnek, hónak, fellegeknek 
és nincsen ború örökkévaló.  
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 

Üzenem a földnek: csak teremjen, 
ha sáska rágja is le a vetést. 
Ha vakond túrja is a gyökeret. 
A világ fölött őrködik a Rend 
s nem vész magja a nemes gabonának 
de híre sem lesz egykor a csalánnak; 
az idő lemarja a gyomokat.  



312 

A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 

Üzenem az erdőnek: ne féljen, 
ha csattog is a baltások hada. 
Mert erősebb a baltánál a fa 
s a vérző csonkból virradó tavaszra 
új erdő sarjad győzedelmesen. 
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda 
a gyilkos vasat rég felfalta már 
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel 
hasznos anyaggá vált a föld alatt... 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 

Üzenem a háznak, amely fölnevelt: 
ha egyenlővé teszik is a földdel 
nemzedékek őrváltásain 
jönnek majd újra boldog építők 
és kiássák a fundamentumot 
s az erkölcs ősi hófehér kövére 
emelnek falat, tetőt, templomot. 

Jön ezer Kőmíves Kelemen, 
ki nem hamuval és nem embervérrel 
köti meg a békesség falát, 
de szenteltvízzel és búzaknyérrel 
és épít régi kőből új hazát. 

Üzenem a háznak, amely fölnevelt: 
a fundamentom Istentől való 
és Istentől való az akarat, 
mely újra építi a falakat. 
A víz szalad, de a kő marad, 
a kő marad. 

És üzenem a volt barátaimnak 
kik megtagadják ma a nevemet: 
ha fordul egyet újra a kerék, 
én akkor is a barátjok leszek 
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. 
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk 
és leszünk Egy Cél és Egy akarat: 
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a víz szalad, de a kő marad, 
a kő marad. 

És üzenem mindenkinek, 
testvérnek, rokonnak, idegennek, 
gonosznak és alávalónak, 
annak, akit a fájás űz és annak,  
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:  
vigyázzatok és imádkozzatok! 
Valahol fönt a magos ég alatt 
mozdulnak más lassan a csillagok 
s a víz szalad és csak a kő marad, 
a kő marad. 

Maradnak az igazak és a jók. 
A tiszták és a békességesek. 
Erdők, hegyek, tanok és emberek.  
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! 

Likasszák már az égben fönt a rostát 
s a csillagok tengelyét olajozzák 
szorgalmas angyalok. 
És lészen csillagfordulás megint  
és miként hirdeti a Biblia: 

megméretik az embernek fia 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a víz és csak a kő marad, 
a kő marad. 
                              Bajorerdő, 1948.  

 

Cúth János: 

ELHALLGATOTT  TÉNYEK 
Kétperces csend... 

Aztán még mielőtt bárki ünneprontónak vélné az alábbi sorokat, 
előrebocsátom, hogy fejet hajtok a háború hősi halottai és veteránjai 
előtt. Amikor bizonyos kérdéseket tisztázunk a II. világháborúval 
kapcsolatosan, az sem kisebbíti a hősök áldozatait, mert a katona, aki 
hívásra vagy önként indul a csatába, hiszi, hogy hazája hívó szavát 
követi, hiszi, hogy ő az igazság bajnoka és ha kell, az igazság oltárán 
áldozza fel az életét. 
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Dicsőség a hősi halottak emlékének! 

Az áldozatkész katona arról nem tehet, hogy adott esetben egy 
kiprovokált háború áldozatává válik és arról sem tehet, amikor a 
történelem utólag egészen más tényeket állapít meg, mint amiről a 
háborús uszítók, provokátorok és nyerészkedők zengedeztek ódákat és 
dicshimnuszokat.  

Jól érzékelni a katonai parádé és az utólag gyártott háborús filmek 
harsány, fölényeskedő, többnyire öntelt győzelmi mámorát, hallgatva 
az emlékbeszédek győzelmi koráljait moll-ban, dúr-ban és gesz-ben, 
már-már engem is magával ragad a győzelmi mámor, amikor eszembe 
jut Budapest és több magyar helység terrorbombázása, amelynek során 
olyan stratégiai jelentőségű hadicélpontokat szőnyegbombáztak porrá 
az angolszászok, mint pl. a sűrűn lakott negyedek. Eme hősi haditett 
kapcsán azért valaki föltehetne egy izgalmas kérdést: Miért a háborút 
előkészítő és azt pénzelő nagyhatalmak ítélkeztek Magyarország, a 
háború áldozata fölött, amikor Magyarországot részben a németek 
kényszeríttették a háborúba, részben pedig az oroszok! És ha senki sem 
kérdezi, én magam teszem fel a kérdést: A német nyomás érthető volt, 
de miért kényszeríttették volna háborúba Magyarországot az oroszok – 
maguk ellen? A válasz: Jaltában és Teheránban ui. előre megtervezték a 
háborút és annak végkifejletét. Az egyezség értelmében a németek 
leverését követően Oroszországnak szánták a közép-kelet-európai 
országokat, köztük Magyarországot is. Az oroszok azonban tisztában 
voltak Magyarország semlegességi politikájával és azzal is, hogy ha 
országunkat nem tudják beugratni a háborúba, akkor nem lesz joguk 
annak felszabadítására, magyarán bekebelezésére. Azért bombázták 
Kassát felségjel nélküli orosz gépek, hogy kiprovokálják Magyarország 
háborúba lépését, ami erre a kettős nyomásra, sajnos, meg is történt. 
Magyarország tehát a nagyhatalmak csapdájába esett, pontosabban a 
szabadkőművesség által megtervezett világégésbe. De ez még nem volt 
elég a sátán lakomájához. Magyarország számára nem tették lehetővé  a 
háborúból való kiugrást sem, és elzárkóztak az angolszászokkal való 
magyar tárgyalási kezdeményezésektől is, mindössze csak hitegettek 
bennünket. Ezek után természetes, hogy az angolszász csapatok nem 
jöttek felszabadításunkra, hagyták, hogy az oroszok letarolják, majd 
birtokba vegyék Kelet-Európát, főleg pedig Magyarországot. Ha a 
nemzetek és országok eme ördögi és pokoli elárultatását tekintjük, 
akkor vajon hova soroljuk azt a gyalázatot, amikor éppen azok 
bombázták végig országunkat, akik a velük ellenkező oldalra 
kényszeríttetek bennünket? Még valami: az előszeretettel hangoztatott 
tévhittel ellentétben, Magyarország nem üzent hadat Amerikának! 
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Amerikát viszont nem zavarta, hogy hadüzenet nélkül gyilkoljon abban 
a baráti magatartást tanúsító országban (lásd Montgomery 
emlékiratait), amelyet előzőleg maga dobott koncul az oroszoknak. 
Kérdem: Lehet ezt az égbekiáltó gyalázatosságot fokozni? Válasz: 
Sajnos, lehet: A dicső Nyugat 1917 óta olyan világcsaló, aljas politikát 
folytatott, amelybe belefért az is, hogy Amerika, a bal szája sarkából 
elismerte Sztálin tömeggyilkos, mizantróp birodalmát (!), a jobb szája 
sarkából pedig kikiáltotta ellenségének, sőt propaganda szinten úgy 
kiélezték Kelet és Nyugat, a kommunizmus és a kapitalizmus közötti 
ellentétet, amit feloldhatatlan, kibékíthetetlen ellentétként definiáltak. 
Közben azonban sikerült kirobbantaniuk a II. világháborút és láss 
csodát világ, a kibékíthetetlen ellenfelek fegyvertestvérekként 
összeborulva, közös arcvonalban sorakoztak fel a nácizmussal 
szemben. (Ezt nem a nácizmus védelmében írom!) Amerika, a 
bolsevizmus esküdt ellensége, úgy mutatta ki engesztelhetetlen 
gyűlöletét és szembenállását az orosz bolsevizmussal szemben, hogy a 
következő tételeket szállította a Szovjetunióba: 18.735 repülőgépet, 
11.567 önjáró löveget, 9.600 vontatott ágyút, 60 vasútra szerelt, 
mozgatható villamos erőművet, 1.981 mozdonyt, 11.155 vasúti kocsit, 
189.000 tábori telefont, 375.883 teherautót, 51.503 terepjárót (jeepet), 
35.170 motorkerékpárt, 8.071 traktort, 1.200 nehézvontatót, 5.500 
tüzérségi vontatót, 1.700 parancsnoki törzsgépkocsit, 90 teherhajót, 105 
tengeralattjárót, illetve elfogó naszádot, 197 torpedónaszádot, 7.784 
hajómotort, 500 millió dollár értékű szerszámgépet és acélárut, 
2,250.000 tonna szerkezeti idomot, 912.000 tonna fémárut, 400.000 
tonna rezet, 8.000 tonna cinket, 250.000 tonna alumíniumlemezt, 
18.000 tonna ólmot, 38.000 tonna gumit, 2,670.000 tonna 
kőolajszármazékot, 345.754 tonna robbanóanyagot, 1,000.000 
kilométer telefonkábelt, 4,478.000 tonna élelmiszert, 15,000.000 pár 
félcipőt, 43,000.000 pár bakancsot, 15,417.000 pár katonacsizmát stb. 
További mérhetetlen mennyiségű ásványi- és nyersanyagot halmozott 
fel Amerika a szovjetek hátországában arra az esetre, amennyiben nem 
sikerült volna Németországot háborúba kényszeríteni.  

Abban az esetben ugyanis Oroszország heteken belül megtámadta 
volna Németországot, amire alaposan fel volt készítve. Ezek a 
történelmi tények azonban véletlenül egytől-egyig hiányoznak a 
tankönyvekből... 

A háború befejeztével aztán Potsdamban megpecsételték a jaltai és 
teheráni egyezményt. A nagy mű elkészült. A tömegek további 
hülyítése céljából pedig szemrebbenés nélkül visszahazudták a múltat, 
a két tábor szembenállásának valótlanságát, amit a hidegháború volt 
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hivatva szentesíteni, hogy a két térfélre osztott tömeget kijátszhassák 
egymással szemben. 

A többi már ismerős. Ha nem, akkor kéretik észrevenni a 
kommunista és liberális törekvések azonosságát. 

Szegény hősök! 

 

Dr. Csihák György (Zürich): 

A MAGYAR KÖZJOGI RENDEZÉS KÉRDÉSEI MA 
Az állam vezetésének azt a rendjét, amelyet ma 

parlamentarizmusnak nevezünk, tehát a küldöttek rendszerére épülő 
országgyűlést, a lovas-műveltségű magyarok hozták Európába, és 
fönntartjuk, több mint ezer éve. 

Írásokban átörökített jogtörténetünk a Vérszerződéssel (a 9. század 
második fele), illetve I. István királyunk „Intelmei”-vel (1030) 
kezdődik, gerince az Arany Bulla (1222) és a Szent Korona-eszme 
(sarkalatos törvények 1351). Ennél a rendszernél Európában csak Szent 
Péter Széke régebbi és állandóbb. 

Közjogi értelemben, a második világháború előtt utoljára szabadon 
választott (1939) magyar országgyűlés utolsó határozata (Altötting 
1947) így foglalható össze: a Szent Korona folytonossága fönnáll. 
Következésképpen – közjogilag – mindeddig alkotmányunk a Corpus 
Juris Hungarici (Magyar Törvénytár) lapjain olvasható közjogi 
szabályozás, ami egy több mint ezer évre visszamenő történelmi 
alkotmány.  Államformánk az alkotmányos királyság éspedig 1848-ig 
rendeletileg korlátolt, 1848 óta népképviseletileg korlátolt alkotmányos 
királyság – azért, mert erről a Szent Korona népe, cselekvőképessége és 
jogképessége birtokában szabadon másként még nem döntött; igaz, 
ebben az utolsó döntésben csak a nemzet egyharmada-fele vett részt. 
Ami azóta országunkban történt és történik, az történelmi 
jogfejlődésünktől idegen. A hatalmat bitorló, magukat akár 
demokratának is nevező (demokritos = néphatalom) emberek, 
szervezetek stb., a magyar népet soha meg nem kérdezték, hogy akar-e 
köztársaságot, netán népköztársaságot? Azon lehet vitatkozni, hogy 
mióta van magyar nép  és magyar nemzet? Azt azonban soha senki nem 
vitatta, hogy a Corpus Juris Hungarici történelmi magyar alkotás. Az 
alapján álló jogfolytonosság viszont az 1946. évi I. törvény (A Magyar 
Köztársaság Alkotmánya. Az 1949. évi XX. törvény “Népköztársaság”, 
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az 1972. évi I. törvény, az 1989. évi XXXI. törvény, az 1990. évi XL. 
törvény) életbelépésével – máig kiható érvénnyel – megszűnt. Ami 
egyebek mellett azt is jelenti, hogy az 1989 óta alakult kormányaink 
nem a magyar történelmi, hanem a kommunista jogfolytonosság 
alapján állnak. 

Az egyetemes (teljes) magyarság utolsó, szabad akarat-
nyilvánításának a trianoni béke után hozott országgyűlési döntések 
tekinthetők. Lényege: 1) a trianoni békét a nemzet soha el nem ismeri 
(az Országgyűlés Kiáltványa 1920;  2) az együttbirtoklás megszűntével 
felébredt a nemzet szabad királyválasztó joga. A királyválasztást 
későbbre halasztjuk, addig kormányzót választunk. Horthy Miklós előtt 
kormányzó volt Kossuth Lajos (nem köztársasági elnök!), Szilágyi 
Mihály és Hunyadi János. A kormányzó a Corpus Juris Hungarici-ben 
megfogalmazottak szerint Magyarország intézménye arra az esetre, ha 
nincs király. Az együttbirtoklás a Pragmatica Sanctio (1723) részeként 
nemzeti kikötésünk: leányágon is (a három főág közül) azt a 
Habsburgot választjuk királynak, aki az örökös tartományok ura is. 
Amikor Ausztria kikiáltotta a köztársaságot, az együttbirtoklás 
megszűnt. Országgyűlésünknek  így igazából nem kellett volna a 
trónfosztást kimondania, hanem elegendő lett volna, ha megállapítja ezt 
a közjogi tényt (1921). 

A Szent Korona-eszme, amelynek lényege már Szent István 
Intelmeiben föllelhető – és így legalább ezeréves múltja van – a 
sarkalatos törvényekben (1351) már egy egész, csodálatosan szép, 
Európában egyedülálló, filozófiai rendszerbe van foglalva. „Sacra 
Corona radix omnium bonitum et iurium”, azaz a Szent Korona minden 
javak és jogok gyökere. 

A magyar király – akit a magyar nemzet az országgyűlésben 
választ – „Caput Sacrae Coronae”, azaz a Szent Korona feje, tehát csak 
a feje. A magyar nemzet  „Membre Sacrae Coronae”, azaz a Szent 
Korona Teste – vagyis a magyar nemzet. 

A „magyar nemzet” fogalma egyedülálló alkotás, semmi köze az 
Európa más vidékein, jóval később kialakított nemzetfogalomhoz. 

A korona-kutatás legújabb eredményei igazolni látszanak azt a 
föltevést, hogy koronánk, a Sacra Regni Hungarici Corona – tehát a 
magyar állam (és nem a király!) koronája – már I. István királyunk 
idején a Kárpát-medence tulajdonát jelentette és már Álmos-Árpád 
honfoglalói világos koronafogalommal érkeztek. Nem az uralkodó 
(rex), hanem az állam (regnum) folyamatos fönnállásának jelképe. Ezt 
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a koronát – közjogi keretben – Európa történelmében először I. István 
királyunk ajánlotta a Boldogasszonynak, amely fölajánlást, ugyancsak 
közjogi keretben eddig kétszer megismételtünk (1039, 1693, 1896 a 
többi fölajánlás nem történt közjogi keretben). Így az Ország az 
Istenanya tulajdona: Regnum Marianum. 

A Szent Korona Népe 1686-ot követően elkötelezte magát a 
Habsburgok örökletes királyválasztására (1688). Ám a Habsburgok is 
csak azért kerülhettek a magyar trónra, mert ősanyáik között több 
Árpád (Álmos)-házi királyleány van. Mert a magyar – a Vérszerződés 
alapján -  Árpád (Álmos) házából választotta legfőbb vezetőjét (később 
királyait), de a vezérek korában még a több ezeréves lovasműveltség 
szerint a család legidősebb férfitagját (Koppány!). 

Jogilag a hangsúly a választáson van. Egy nemzetség vezetője a 
nemzetségfő – személye vitán fölül áll, mindenki által ismert, elismert 
hagyomány szerint. Több nemzetség esetén a nemzetségfők 
egyezkedtek, de a fontosabb döntéseket a Szövetség Népe hozta 
(Hunyadi Mátyás királyválasztása 1458) – ha a szövetség igen népes 
volt, vagy túl nagy területen élt – képviseleti alapon. Ez teljesen más, 
mint a feudalizmus hűbéri rendje. Nálunk minden honfoglaló (a 
Vérszerződés Népe) nemes. A 19. század elején Magyarországon 
minden 21. ember nemes, ez a szám a franciáknál 180, a cseheknél 828. 
Európában egyedülálló történelmi fejlődés eredménye ez. Miközben 
Európában tűzzel és vassal irtották a mást: a más nyelvet, a más fajtát, a 
más vallást, és egynyelvű, egyszokású országokat teremtettek, addig mi 
egyenrangú tagként, a Szent Korona Testébe (Corpus Sacrae Coronae) 
vettük a velünk együtt élő népeket. 

Későbbi jogfejlődésünk során, a Szent Korona Népén belül – 
nemzetiségre, vallásra stb. tekintet nélkül – különváltak a nemesek és a 
nem-nemesek. A király adományozott nemességet és a nemesek 
választották a királyt. A különválás soha nem lett annyira végleges, 
mint az európai példában. A kereskedő Ozorai Pipo lehetett horvát bán, 
tehát elérhette a legmagasabb hivatalt és a jobbágy-gyerek Bakócz 
Tamás lehetett esztergomi érsek, tehát az első zászlósúr. Ez a 
különválás nálunk soha nem emelkedett alkotmányos szintre se, és 
1848-ban a gyakorlatban is megszűnt.  

Idővel változott az országgyűlésünkben való részvétel rendszere. 
Eleinte a gyűlésben részt vehetett a család, majd a nemzetség, idővel a 
szövetség minden tagja, majd ezek küldöttei. Ezt a gyakorlatot 
fölváltotta a megyei küldöttek, később a pártok jelöltjei közül választott 
képviselők rendszere. A kormányzati gyakorlat – és a nyugatra való 
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tekintgetés – hozta létre a kétkamarás rendszert: a 15. században 
kialakult a főrendek és a köznemesi küldöttek táblája, amely folyamat 
kodifikálása az 1608. évi koronázás után I. törvénnyel történt. 1849-ben 
ezt főrendi táblának és a képviselők táblájának nevezték, majd a 
főrendiház és képviselőház elnevezés lett honos, amit 1885-ben 
törvényesítettek. A folyamat alapvetően magyar, mert szervesen simul 
a hatalmi ágak – európai példa nélkül való – megoszlásának azon 
elvéhez, amely már a Vérszerződésben is megnyilvánul. 

Nemzetünk a koronázással (csak a Szent Koronával történhet, a 
modern Európa történetében ez az egyetlen szent – sacra és nem sancta 
– tehát megszentelt korona) a királyra csak a korona jogainak 
gyakorlását ruházza. Mert minden javak és jogok forrása a Korona. 
Ezért nincs az országban uratlan birtok, de nincsen se hontalan, se 
kisebbségi magyar, mert hazája a Szent Korona. Ezért nincs 
nemzetiségi, vallási stb. megkülönböztetés se, mert a magyar nemzet a 
Szent Korona Népe – legyen az magyar, besenyő, kun, cigány, tót, oláh, 
ruszin, katolikus, protestáló, zsidó stb. Nálunk egy hivatalos nyelv volt 
a múlt század közepéig: a latin. Európában eközben egynyelvű, 
egyvallású nemzetállamok jöttek létre. A lovasműveltségünkben 
gyökerező Vérszerződésünk eredményeként, tehát a nemzet fogalma 
nálunk teljesen más. Werbőczy 1517-ben mint országbíró írta egy 
másik főúrnak: “Én mindenkinek megkülönböztetés nélkül igazságot 
tartozom szolgáltatni, még ha zsidó vagy cigány is, csak Magyarország 
Szent Koronájának alattvalója legyen, aki ezt kéri”. 

Nekünk Európában egyedülállóan szép, nemzeti történelmünk van, 
amely a jelenlegi zavaros, ingatag nemzettudatunk szilárd alapja 
lehetne – ha lenne nemzeti történelemírásunk, és az erre épülő nemzeti 
jogrendünk helyreállna. 

A közjogi rendezés azért is elkerülhetetlen, mert nélküle reményünk 
sem lehet arra, hogy a szabad népek családjába egyenjogú tagként 
ismét bekerüljünk. Ennek hiánya, illetve megléte nagyon is belátható, 
sőt számszerűsíthető. 

A baj azzal kezdődött, hogy országunk egész területe, tartósan 
idegen katonai megszállás alá került – miáltal elveszett előbb 
részlegesen (1920), majd teljesen (1944. március 19) nemzeti 
önrendelkezésünk. Amit hasonló helyzetben erről Deák Ferenc tanított, 
az máig teljesen megfelel a nemzetközi jog álláspontjának: idegen 
katonák által megszállt ország az alkotmányjogi és a közjogi hiátus 
állapotában van. Ilyen körülmények között az ország ügyeit 
álparlamentáris intézmények viszik. Az ilyen helyzetben választott 
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országgyűlésnek nincs se alkotmány teremtő, se alkotmány módosító 
ereje, ezért a nemzet tettei közjogilag érvénytelenek. 

Az utolsó magyar békerendszerű és alkotmányos országgyűlés, az 
1938. évi XIX. törvénycikk alapján, a nőkre is kiterjesztett általános 
egyenlő és titkos választással 1939. június 14-én alakult. Az időközben 
kitört második világháború miatt az alkotmányosan meghozott 1944. 
évi VII. törvénycikk az országgyűlés élettartamát a békekötés 
ratifikálásától számított további félévre meghosszabbította és 
ugyanilyen törvényes módon lehetővé tette, hogy kényszerhelyzetben 
külföldön is ülésezhetik.  

Az országgyűlés a háborús események következtében 1944 végén 
Sopronba tette át székhelyét, majd az ország legnyugatibb területeinek 
elvesztése után, 1945. március 29-én elhagyta az országot és 
Németországba, részben Ausztriába telepedett. 

Ebben az időben az államfői tisztség üresedésben volt, így az 
országgyűlés volt a magyar nép egyetlen alkotmányos és jogfolytonos 
szerve. A törvényhozói intézőbizottságnak rendelkezésre állott a 
kormányzó lemondó levele, ám Horthy Miklós kormányzó a németek 
fogságából kiszabadulva, nyomban kijelentette, hogy lemondása 
erőszak hatására történt, így az nem volt alkotmányos és ő magát 
Magyarország kormányzójának tekinti. Ebből kifolyólag az 
Országtanácsnak 1944 októberi szerepe és határozatai ellentétben 
állnak a magyar alkotmánnyal és semmisnek tekintendők. 

Az 1947. augusztus 20-án tartott „Altöttingi Országgyűlés” 
álláspontja szerint, Magyarországon a kereszténység és a nemzet 
állami élete egy időben kezdődik. Az erkölcs, a világnézet, a nemzeti 
szokások és hagyományok ezer éven keresztül ebből a világból 
erednek. Magyarország alkotmányos államberendezése a legrégibb az 
európai kontinensen, történelmi fejlődés eredménye. A magyar 
államnak ezer éven át volt királya és van törvényhozó hatalmat 
gyakorló országgyűlése.  

Az ezeréves alkotmány és a magyar nép felfogása szerint, a nemzet 
összességében (szimbolikusan a Szent Koronában) van minden jog 
alapja. Ez a legtisztább demokrácia forrása, amely nem ismer 
elnyomást, erőszakot osztálygyűlöletet. Ez, a népi lélekben élő igazi 
demokrácia évszázadokon át a szabadságnak, az emberszeretetnek és a 
megértésnek eszméjével és módszereivel uralkodott. A második 
világháborúban is Magyarország, az emberiesség szellemében, a 
százezrével menekült idegen állampolgároknak kivétel nélkül, 
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menedéket és hazát adott, kiadásukat a fenyegető kényszer ellenére is 
megtagadta. A második világháború utolsó évének (1944) egyes 
jelenségei idegen hatalom el nem hárítható kényszerének minősülnek. 
Az 1945 óta működő kormányok összetételében és politikai irányuk 
megszabásában érvényesült a külső hatalmi befolyás. A német, majd az 
orosz csapatok segítségével életrehívott magyarországi rendszereknek 
nincs jogalapjuk, jogforrásuk, vagy éppen alkotmányos és törvényes 
bázisuk. Az úgynevezett Nemzetgyűlés nem dönti meg az 1939-es 
országgyűlés törvényes és alkotmányos voltál, amely jogait ugyan de 
facto nem gyakorolja, de jure azonban vitathatatlanul a magyar 
állameszme egyetlen meglevő törvényes képviselője. Az országgyűlés 
az ezeréves alkotmány és jogfolytonosság alapján áll és 
alkotmányellenesnek minősít mindent, ami ellenséges megszállás és 
terror alatt jött létre. Ezt az országgyűlést bizonytalan időre elnapolták, 
de soha fel nem oszlatták. 

Közjogilag érvénytelen tehát az Ideiglenes Nemzetgyűlés (1944) és 
a Nemzeti Főtanács (1945), a Magyar Köztársaság (1946), a 
Népköztársaság (1949), a Magyar Köztársaság (1989) és az ezzel 
kapcsolatos, máig működő Alkotmány, amelyet eddig legalább 
tizenegyszer módosítottak (1949, 1950, 1953, 1954, 1957, 1972, 1975, 
1983, 1988, 1989, 1990). Közjogilag érvénytelen a második 
világháború után kihirdetett béke (amelynek alig van olyan pontja, amit 
a kommunisták meg ne szegtek volna), az alapszerződések stb. Az 
Alkotmánybíróság (ami közjogilag szintén nincs), fölülbírálja az 
Országgyűlést – ami idegen test a magyar államjogi fejlődésben – egy 
közjogilag nem létező alkotmányt tesz vizsgálata mércéjéül.  

Tehát, a nemzetközi jog mai álláspontja szerint is, Magyarország 
mindmáig az alkotmányjogi és a közjogi hiátus állapotában van. Tudja 
ezt rólunk az egész szakmai világ. A tisztességes közjogi rendezés 
hatalmi eszközökkel halasztható, de el nem kerülhető és nem is 
kifizetődő. 

A kivezető út a Szent Korona közjogi és gyakorlati helyzetének 
helyreállítása a magyar történeti alkotmány korszerűsítése révén. 
Ennek kapcsán a legfontosabb feladatunk annak tisztázása, hogy ebbe a 
folyamatba miként kapcsolható az egész magyar nemzet, a Member 
Sacrae Coronae. Ez nyilván több, de legalább két lépcsős megoldást 
igényel: 1) a mai magyarországi népesség; 2) a mai ország területén 
kívül élők szintje. 

 A nemzetközi tapasztalat arra int, hogy a célszerű megoldás egy 
széleskörű alkotmányos országgyűlés létrehozása, amely elsőként 
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hatályon kívül helyezi az 1946. évi I. törvényt (Magyar Köztársaság) és 
az 1949. évi XX.-at (Magyar Népköztársaság Alkotmánya és vele 
együtt valamennyi módosítást, beleértve az 1989. évit); újból hatályba 
helyezi az 1920. évi I. törvénycikket (az alkotmányosság 
helyreállításáról és az állami hatalom gyakorlásának ideiglenes 
rendezéséről), az 1920. évi XVII. törvénycikket (az alkotmányosság 
helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes 
rendezéséről szóló 1920. évi I. törvénycikk 13. paragrafusának 
módosításáról), az 1933. évi XXIII. törvénycikket (az alkotmányosság 
helyreállításáról és az állami hatalom ideiglenes rendezéséről szóló 
1920. és I. törvénycikk 13. paragrafusának újabb módosításáról) és az 
1937. évi XIX. tövénycikket (a kormányzói jogkör kiterjesztéséről és a 
kormányzó-választásról). Ettől kezdve a bíróságok ítéletüket 
Magyarország Szent Koronája nevében hozzák. 

Ezt követő feladat a Corpus Juris Hungarici korszerűsítése, 
továbbfejlesztése – az egyetemes magyar nemzet hosszú- és rövidtávú 
céljai és érdekei szerint. Ezt jelenti a közjogi rendezés.  

A Szent Korona-eszmében együtt van az uralkodói elv, a népfelségi 
elv, és a keresztény elv – ez minden jelentős kutató egyértelmű 
megállapítása. Ebből következőleg, mind a Szent Korona-eszme, mind 
pedig maga a Corpus Juris Hungarici alkalmazható akár a 
köztársasági államformára is. Nemzeti hagyományaink megőrzése 
nem maradiság, nem jelenti a történelem kereke visszaforgatását, de 
igenis jelenti önmagunk és történelmi értékeink megbecsülését: az 
egyetlen járható utat, a szabad népek demokratikus családjába. Ez lenne 
a tisztességes közjogi rendezés következménye. 

Talán nem felesleges hangoztatnunk, hogy mindezek eléréséhez 
kizárólag a békés út vezet. Legyünk legitimisták – a szó ős-eredeti 
értelmében, tehát legyünk törvénytisztelők – és tiszteljük őseinket, 
múltunkat, általa pedig önmagunkat. 

     Fogalmak a magyar közjog tárgyában (dr. Molnár Kálmán egyetemi 
nyilvános rendes tanár kéziratából, 1939). 

SZUVERÉNITÁS 

 A közjogi szuverenitás jelenti egyrészt az államnak területe és 
tagjai feletti legmagasabb, jogilag korlátlan és felelőtlen rendelkezési 
jogát (felségiség); másrészt a kizárását minden idegen hatalom önjogú 
érvényesülésének az állam területén (függetlenség). 
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Ez a közjogi szuverenitás az állam lényeges tulajdonsága. Nélküle 
nincs állam. Feladása a államiság feladását jelenti. Megtámadása 
erőszakosság, amelynek jogi alapja nem lehet. A közjogi szuverenitást 
sértő rendelkezés – bármely magas nemzetközi fórumtól származzék is 
–, közjogi vonatkozásban nem létezőnek tekintendő, a jövőben való 
érvényesülését még az sem biztosítja, hogy törvénybe cikkelyeztetett, 
mert a törvényhozás bármely törvényt hatályon kívül helyezhet. 

ALKOTMÁNYUNK TÖRTÉNELMI JELLEGE 

Alkotmány alatt azt a szervezetet értjük, amelyben az állam 
hatalmi élete lejátszódik. Szűkebb értelemben csak azt az államot 
nevezzük alkotmányos államnak, ahol az államhatalom gyakorlása, 
vagyis az állam ügyeinek intézése a polgárok részvételével történik. 
Ahol nincs ilyen értelemben vett alkotmányosság, ott önkényuralom 
van, s az állam tagjai nem aktív polgárok, hanem csak passzív 
alattvalók. Az állampolgár elnevezés voltaképpen csak az alkotmányos 
állam tagjait illeti. 

A magyar állami szervezet – a polgároknak a közhatalomban való 
részesedése alapján – több mint ezeréves történelmi fejlődés folyamán 
épült ki, ezért nevezzük alkotmányunkat történelmi alkotmánynak. 

A történelmi alkotmány előnyei messze fölülmúlják az írott 
alkotmányét. A történelmi alkotmány nem mesterséges alkotás, nem 
szobatudósok munkája, hanem a nemzet államfenntartó és jogalkotó  
géniuszának, mesterkéletlen, sőt bizonyos fokig öntudatlan terméke. A 
nemzet lelkéből sarjad, s évszázadok során átmegy a nemzet minden 
tagjának vérébe. Nagy előnye, hogy utat mutat és megoldást ad minden 
újonnan felmerülő esetben. Az államélet a sok százados fejlődés 
folyamán minden kérdés megoldásához megtalálja a kulcsot: a 
precedensek kialakítják a szokásjogot, amely a mesterséges (írott) 
jogalkotás hézagait kitölti. A charta jogász ellenben tanácstalanul áll az 
alkotmánylevél hézagai előtt. 

Történelmi alkotmányunk a magyar nemzet legdrágább kincse. 
Államalkotó géniuszának legékesebben szóló bizonyítéka, élő 
kapcsolat dicső múltunkkal, s reményteljes jövőnk legbiztosabb záloga. 
A történelmi alkotmány nem jelent mozdulatlanságot, nem jelenti a 
fejlődés tagadását. Az államélet természetével ellenkeznek az ún. 
öröktörvények. A későbbi törvény lerontja a korábbit. 

Az alkotmány megváltoztatásának, reformjának útját-módját az 
alkotmányjog szabályai előre meghatározzák. Alapvető tétel, hogy az 
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alkotmány szabályai jogszerűen csak ezen az úton változtathatók. Ezt a 
közjogi sarkigazságot nevezzük jogfolytonosságnak, s értjük alatta azt, 
hogy jogszabályoknak alkotása, változtatása vagy eltörlése csupán csak 
az alkotmány értelmében erre hivatott tényező által eszközölhető. Ez 
alapelvhez való megalkuvás nélküli ragaszkodás szerezte vissza 
alkotmányunkat és állami függetlenségünket 1867-ben. Amely nemzet 
nem ragaszkodik alkotmányához, s nincs meg benne az elszántság 
megtámadott alkotmányának védelmére, az a nemzet nem érett a 
szabadságra. 

Az államéletnek az alkotmányjog által megállapított mederben 
való megtartását, a törvények igazi tartalommal való megtöltését csak a 
polgároknak az alkotmányhoz való elszánt ragaszkodása biztosíthatja. 
Ez az egyetlen valódi alkotmánybiztosíték. 
 

Dr. Bakos Gyula (Akron, Ohio): 

QUO  VADIS  AMERICA? 
Az elmúlt 50 vagy éppen 100 esztendő során hihetetlen változások 

mentek végbe a világban és még hihetetlenebb változások az Egyesült 
Államokban. Mit hoz a következő 50 vagy 100 esztendő? Erre a 
kérdésre nagyon nehéz válaszolni, de a hivatalos statisztikusok úgy 
gondolják, hogy a dolgok fejlődési irányvonalából ki lehet hámozni a 
jövendőt és meg lehet állapítani, hogy milyen lesz az Egyesült Államok  
50 vagy éppen 100 esztendő múlva 

Nézzük meg a fejlődés irányát és csodálkozzunk vagy 
szörnyűlködjünk, ahogy tetszik. 

Hozzá kell tennünk elöljáróban, hogy mindezek a meghúzott 
irányvonalak csak akkor érvényesek, ha a fejlődés úgy folytatódik a 
következő években, mint ahogy ez az elmúlt években történt. Tehát 
minden esetben oda kell írnunk a megjelölt dolgok mellé, hogy „ha”. 

Ha az Egyesült Államok gazdasági élete nem omlik össze, mint 
ahogy azt egyesek várják és jósolják, akkor a ma 10.000 pont körül 
rángatódzó tőzsde 1011-ben eléri a 30.000-es számot. Ez azt jelenti, 
hogy a ma 100 dolláros részvény értéke 3.000 dollárra emelkedhetik, 
ha az ember olyan részvénnyel rendelkezik, amely tartja az átlagot. A 
Microsoft részvény, amelyet Bill Gates az induláskor 21 dollárért árult, 
2011-ben 52.515 dollárt ér majd. Persze csak akkor, ha a jelenlegi 
fejlődés megszakítás nélkül folytatódik tovább a következő 11 év 



325 

során. Tegyük hozzá, hogy a tőzsde emelkedése vagy süllyedése 
sokszor ezerféle dologtól függ és nem minden esetben követi az 
amerikai gazdasági helyzet alakulását. 

Ha a fajok összekeverése úgy folytatódik a következő 
évtizedekben, mint ahogy az egyre gyorsuló iramban válik láthatóvá a 
szemeink előtt, akkor 2035-ben az amerikai házasságok kétharmada 
vegyes színűek házassága lesz. Pontosan 48 millió 477.000 ilyen 
házasság lesz az Egyesült Államokban. Az amerikai életet irányító 
láthatatlan, de valóságban hatalommal rendelkező vezetők ezen a 
programon dolgoznak és ez irányban az események a földre hulló 
vasdarab egyre gyorsuló sebességével zajlanak le szemeink előtt. 2035-
ben már nem azokat nézik majd meg, akik még mindig ragaszkodnak 
az addigra már teljesen elavultnak hirdetett egyszínűek házasságához. 
A faji hátteret egyre nehezebb lesz megállapítani és így garantálva lesz, 
hogy minden színű amerikai békében él majd mindenkivel. Legalább is 
ez a cél és jelenleg a program óramű pontosságával kerül végrehajtásra. 

A legszomorúbb képet a börtönlakók száma mutatja. Az állami 
börtönökben levők száma hatványozottan emelkedik. Jelenleg 1 millió 
800.000 börtönlakó van az Egyesült Államokban. Ebben a számban 
csak az állami börtönök lakói vannak benne. Kétszer ennyi bűnöző él a 
kisebb börtönökben, amelyeket a megyék, városok vagy falvak 
kezelnek. Az 1998-as év során összesen 7 millió amerikai járta meg a 
börtönöket és másfél milliót idő előtt kellett kiengedni, mert az újonnan 
elítéltek számára már nem volt hely. Ma az Egyesült Államok egyik 
legbiztosabb jövőjű ipara a börtönt építők társulata, akik a következő 
50 vagy 100 esztendő során biztosan nem lesznek munka nélkül. A 
másik legbiztosabb foglalkozás a börtönőri hivatás, amelyben az elmúlt 
75 esztendő során senkit sem tettek le a munkából. Ha a jelenlegi 
bűnözési irányzat folytatódik, akkor 2055-re 126 millió 153.000 
amerikai lesz a börtönökben. Hihetetlen szám. Már 2000-ben az 
Egyesült Államok lesz a világlista vezetője a bebörtönzöttek számában. 
Lehagyjuk a bennünket lélekszámban kétszeresen, ötszörösen vagy 
hatszorosan felülmúló hatalmas országokat. Említsük még meg, hogy 
jelenleg egy börtönlakó évi költsége 40.000 dollár. Ezt az összeget 
természetesen az adófizetők fizetik. 2055-ben a pénzügyi helyzet 
alakulása folytán egy fogoly 400.000 dollárjába kerül majd az 
adófizetőknek. 

2080-ban az amerikai férfiak nagy számában elérhetik a 94 évet, az 
amerikai nők a 88 évet. 75 év fölött a lakosság 50%-a kerül majd ápoló 
otthonokba vagy egyéb egészségügyi intézményekbe. ezeknek a 



326 

költsége tízszerese lesz a jelenlegi egészségügyi költségeknek. Az 
állam megpróbálja majd a magán kezekben levő biztosító társaságokat 
rávenni arra, hogy az egészségügyi terhek egy részét átvegyék, mert az 
államháztartás képtelen lesz ekkora pénzügyi teher elviselésére. A 
hosszabb élet nagyobb pénzügyi terheket rak az államra, miközben a 
családok gyermekeinek a száma egyre fogy majd. 2100-ban a legtöbb 
családban csak 1 gyermek lesz, a családok 30%-a pedig nem vállalja a 
gyermeknevelés kiadásait. A következő évszázad során az öregek 
száma rohamosan szaporodik, a gyermekek száma pedig rohamosan 
fogy majd. Az állami költségvetés teljes felborulását csak a sok millió 
fiatal bevándorló mentheti meg. Ebben az irányban az első lépéseket 
már meg is tették, amikor szélesre nyitották az Egyesült Államok 
kapuit a bevándorlók előtt és a hivatalos és nem hivatalos bevándorlók 
elözönlik az országot. Statisztikai adatok szerint az elmúlt évben több, 
mint 5 millió mexikói fiatal dolgozott illegálisan, mindenféle papír 
nélkül az Egyesült Államokban, főleg a mezőgazdaságban, ahol 
teljesen lehetetlen ellenőrizni a munkásokat. A déli határrendőrség 
adatai szerint naponta több, mint 5.000 fiatal szökik ás az Egyesült 
Államok déli határán, ezek  közül 350-400 kerül rendőrkézre és 
visszaküldésre. A déli határon élők naponta hallják az elfogottaktól, 
hogy „harmadszorra mindenkinek sikerül”. 

A jó hírek közé tartozik, hogy 2070-ben már 6 millió orvos lesz az 
Egyesült Államokban, ami nyolcszorosa a jelenlegieknek. A rósz hír 
az, hogy ezekre az orvosokra 16-szor annyi beteg jut majd, mint ma. 
150 millió amerikai ütögeti majd a golf labdát, 13 millió kávé 
kiszolgálóhely lesz a serkentőre kívánkozók számára, a mozijegy ára 
60 dollár lesz, a komputer tudósok 500.000 dollárt keresnek évente 
(persze pénzromlás nem lesz, hiszen most sincs...). Az átlag polgár évi 
jövedelmének 65 %.át fizeti majd be az államnak különböző neveken 
és adókon át. Benzin hajtású autókat már nem engednek az 
országutakra, minden vásárlás kártyára történik majd és pénzre nem 
lesz szükség. 

* 
Tegyük hozzá, hogy ezek  a tervek, amelyeknek a fokozatos 

megvalósításához 50, 60, vagy 100 béke esztendő kell, ahol minden 
tervet az előírás szerint lehet végrehajtani és minden rögeszmét 
ellenállás nélkül megvalósítani. Lehetséges, hogy a szervezett és 
tudatosan végrehajtott agymosáson keresztül ki lehet nevelni egy olyan 
nemzedéket, amely mindenre igent mond és nem gondolkozik majd 
azon, hogy kik irányítják ezt a csodálatos folyamatot. De az is lehet, 
hogy a XXI. század embere megunja a robot életet és megpróbálja a 
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saját eszét használni, szembeszállva a forgatókönyv íróival és 
rendezőivel. Akkor pedig a szereplők lelépnek a filmszalagról és  élni 
kezdik a maguk életét. Ebben az esetben kiszámíthatatlan események 
történhetnek. Bekövetkezhetik egy előre nem látott háború, egy 
váratlan forradalom, egy népi felkelés vagy egy hatalmas lelki 
újjászületés. Mert a történelem mindig a váratlan fordulatok sorozata. 
Egy ilyen váratlan fordulat hozta létre az Egyesült Államokat is. Egy 
ilyen váratlan fordulat a tervezett világból egy új világot teremthet. 
Akkor pedig tévedtek a szövegírók és statisztikusaik! 

Emlékezzünk csak Péter apostolra, akit Ura megkérdezett: „Quo 
vadis domine”? És a szent ügyet elhagyó Péter megfordult és 
szembeszállt Jézus ellenségeivel, legyőzve a hazugságot, erkölcs-
telenséget, pogányságot. 

Talán még nem késő az Egyesült Államok számára sem: „Quo 
vadis Amerika”? 

(Ezt a cikket egyik kedves munkatársunk írói neve alatt írta 1999-ben – aki azóta 
eltávozott az élők sorából. Most leközöljük figyelmeztetésként, hogy néha a jóslások 
hamarabb bekövetkeznek, mint azt valaki megálmodta.) 

 

Végh Alpár Sándor: 

AZ ÖREGKOR MÉLTÓSÁGA 
Körül kellene ülni az öregeket és hallgatni, mit mondanak. Tele 

vagyunk hittel, lendülettel, vágtatunk, hogy elérjük az újabb célt, 
büszkék vagyunk, amikor sikerül, bár örülni nincs idő, mert menni kell 
tovább: aki megáll, lemarad. Akkor jön egy váratlan levél, egy telefon: 
másnap temetés. Meghalt egy rokon, elment egy barát. Ekkor, és szinte 
mindig csak ekkor, eszünkbe jut, hogy valami elmaradt. Talán egy 
kérdés, talán egy találkozás, nem tudjuk pontosan, csak azt, hogy 
elmaradt, s már nem pótolható. 

Körül kellene ülni az öregeket és hallgatni, mit mondanak. Az idős 
ember sokat tud, bármi volt a mestersége. Lehetett korábban kőműves, 
lehetett háziasszony, gazdálkodó vagy nővér, tele van titokkal. Nincs 
rendjén, ha az idősek sírba viszik titkaikat, ha öregségükre mindig csak 
egymással beszélnek. 

Üzbegisztánban jártam pár évvel ezelőtt. Messzi ország, Ázsia 
belseje, igazi Kelet. Végigjártam a színes taskenti bazárt, ettem olyan 
ebédet egy szőlőfalugasban, amelyet azóta se, láttam Szamarkandban a 
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világ urának, Timur Lenknek sírját, emlékeimben mégis az öregek 
maradtak meg. A tisztelet miatt, ahogyan bánnak velük  Köznapi ebéd 
vagy ünnepi lakoma, az asztalnál mindig az idős ül a fő helyen. Amikor 
ő szól, mindenki elhallgat, s feléje fordul, figyel. Olyankor az evés is 
abbamarad. Sehol nem láttam, hogy visszaélt volna ezzel bármelyikük. 
Nem. Röviden s mértékkel szóltak, így kívánta a kölcsönös tisztelet.  

A kölcsönösség fontos. Abból fakad a rend, a tisztesség, attól lesz 
arányos a világ, mert a meglett ember gondoskodása kétfelé mozdul: 
gyerekei és szülei felé. 

Jusztinának hívták nagyanyám testvérét. Törékeny rebbenő 
asszony volt. Gyerekként minden  nyarat az Alföldön töltöttem, s 
láttam, amikor fiaival piacnapon bejött testvéreihez. Három kocsi, hat 
ló, a bakon erős, napbarnított férfiak. Az egyiknek hatalmas juhászata 
volt, a másik kettő gazdálkodott. Elhozták a gyerekeket is, de nagyobb 
gyöngédséggel bántak az anyjukkal, mint velük. Lesték a szavát, 
ügyeltek rá, hogy minden a kedvére legyen. Különös, de ettől láttam 
őket erősnek, akikre rá lehet bízni valamit.  

Az állam akkor erős, ha figyel mindenkire, akiről gondoskodni 
kell. Ha kedvére tesz azoknak is, akik ma már nem elég erősek. Valami 
mozdult, s múlni látszik a közöny, ami évtizedekig körülvette az 
öregeket. Közeledik a remény, hogy egy napon nem lesz röstellni való, 
ha az ember befejezi munkáját és nyugalomba vonul. S az időseknek 
végre nálunk is joguk lesz ahhoz, hogy méltósággal éljenek. Ehhez 
pénz kell, jóval több, mint amennyit ma kapnak, de kell még valami. 
Az, hogy körülüljük az öregeket, és hallgassuk, mit mondanak. Még itt 
vannak közöttünk, még megtudható a titkuk, amit átadnának, s amitől 
többek, gazdagabbak leszünk. 

 

Bosner Árpád: 

ÖREGEK 
Öregek: 
karosszéktől karosszékig csoszogók,  
egyikben vagy másikban szenderegve 
időszépült gyermekkort visszaálmodók; 

Öregek: 
Szemétdombra való lim-lom ládában 
felhalmozott szegeket, csavarokat 
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s a soha holnapok zárt ajtain 
a zárakat talán mégis nyitható 
kulcsokat, kilincseket, halálig megőrzők; 

Öregek: 
Háry János-i hőstettekkel hencegők, 
szegény-gazdagok, gyáva-merészek, 
hatalmasokat kiszolgálók 
az apokalipszisi végítélet 
iszonytató félelmében szívük 
harang-félreverését aggódva 
figyelők; 

Öregek: 
Meghegyezett búza-szemű reggelitek 
lándzsáival mozgásra szurkáljátok 
lustává lustult beleiteket, de 
tán egy tál lencséért is eladnátok 
fennkölt eszméiteket; 

Öregek: 
Homlokotokon élet-folyások 
kiszáradt medrei; arcotokon 
sehova sem vezető utak kusza 
barázdái; 
agyatokban elkopott a szerkezet, 
kicsapott a rugóból az erő, 
ellanyhult az emlékezet; 

Öregek:  
Fejeteken kialudt tüzek 
hamujának hamuszíne; 
léteteket forgatja, forgatja 
az idő zötyögő kereke, 
míg az óralapon mind sebesebb 
és sebesebb a rátok szabott sors 
minden órája és perce. 

 



330 

A „NEMZETKÖZI FÖDERÁCIÓ A SZABADSÁGÉRT” 
NEVŰ FRANCIAORSZÁGI 

MOZGALOM BESZÁMOLÓJA 
Párizsban, egy ismert nemzetközi antikommunista szervezet 

(„Groupe de Paris”) gyűlésén, 2001. március 30-án vitéz Sulyánszky 
Jenő egy órás előadást tartott francia nyelven az európai vasfüggöny 
összeomlásáról. Kihangsúlyozta, hogy az 1956-os magyar 
forradalomnak fontos szerepe volt abban, hogy a szovjet imperializmus 
marxista-leninista ideológiájának a vonzóereje az 1956 utáni 
évtizedekben már igen lecsökkent. Így a magyar nép antikommunista 
forradalma a Szovjet Birodalom későbbi felbomlásának egyik oka volt. 

Ugyancsak Párizsban, 2001. április 28-án, Saigon (Dél-Vietnam 
volt fővárosa) elestének 26. évfordulóján. a „Fédération International 
pour la Liberté” (Nemzetközi Föderáció a Szabadságért) nevű 
mozgalom tiltakozó gyűlést rendezett a vietnami kommunista rezsim 
ellen több francia és más nemzetiségű személyiség részvételével. A 
gyűlésen a magyarok részéről vitéz Sulyánszky Jenő és Bodor Dezső 
mondtak beszédet francia nyelven. Másnap a Trocadéro-téren a 
kommunista Vietnam elleni tüntetésen a magyarok nevében Bodor 
Dezső szólalt fel. 

(Megjegyzés: A „Fédération Internationale pour la Liberté” 
mozgalom, amelyben 23 nemzet van képviselve, idén is v. Sulyánszky 
Jenőt választotta meg az alelnöki tisztségre, Bodor Dezső pedig a 
vezetőségi tanács tagja lett.) 

 

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS SZÖVETSÉG 
FRANCIAORSZÁGI SZERVEZETE 

Beszámoló 
A párizsi Diadalívnél (Arc de Triomphe) minden évben megrendezett 

 október 23-i magyar koszorúzási és örökláng-meggyújtási 
szertartások története 

Ez a zászlós felvonulással egybekötött ünnepélyes szertartás a 
nyugati országokban élő magyarok egyik legszebb, legimpozánsabb és 
legmeghatóbb megemlékezése október 23-ról. Mivel a Diadalív-i 
szertartás hivatalos jellegű, amely túlnő a magyar emigráció keretein, 
így a francia hatóságok engedélyének megszerzése természetesen 
nehéz, komplikált és több feltételtől függ. A kezdeményezést Péntek 
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Róbert tette meg, aki számos francia katonai kitüntetést kapott kiváló 
frontszolgálatáért és mint 85%-os francia hadirokkant, kérte meg az 
engedélyt a magyar szertartásra. Ennek érdekében megalapította 1957-
ben a „Magyar származású volt Francia Idegenlégionisták Bajtársi 
Kör”-ét és belépett az akkor megalakult Magyar Szabadságharcos 
Szövetségbe is. A kiváló francia frontharcos érdemeire való tekintettel 
kis is tudta járni az október 23-i szertartáshoz az engedélyt.  

Így Péntek Róbert kezdeményezésének köszönhető, hogy a 
Magyar Szabadságharcos Szövetség, együttműködve a Magyar 
Harcosok Bajtársi Közösségével, minden évben megrendezhette a 
Diadalív-i koszorúzást. Az engedélyt évenként kell újból megkérni a 
francia Frontharcos Minisztériumhoz tartozó „Arc de Triomphe 
Örökláng Bizottságtól”, de a szertartás megrendezéséhez a francia 
Belügyminisztérium (Prefektura) jóváhagyása is szükséges. – Péntek 
Róbert 1960-ban az USA-ba költözött és így 1961-től 1970-ig Ladányi 
József – szintén volt francia idegenlegionista – szerezte meg a hivatalos 
engedélyt. Ekkor megszűnt az engedély és ennek következtében 1971. 
október 23-án nem is volt magyar koszorúzás a Diadalív alatt levő 
Ismeretlen Katona sírjánál.  

1972-ben Sulyánszky Jenő, a Magyar Szabadságharcos Szövetség 
egyik alapító tagja és vezetője, kihallgatást kért Borbeau francia 
alezredestől, az „Arc de Triomphe Örökláng Bizottság” adminisztratív 
titkárától. Sulyánszky (1956-os szabadságharcos) annak ellenére, hogy 
soha nem szolgált a francia hadseregben, hosszú tárgyalás után el tudta 
érni, hogy a magyarok ismét megkapják az engedélyt az október 23-i 
koszorúzási és Örökláng meggyújtási szertartásra. Így a Magyar 
Szabadságharcos Szövetség és a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége 
azóta is minden évben megrendezheti a Diadalív-i magyar koszorúzást. 
 

Bujtár Ágoston: 

MÉGIS CSAK KELETEN KÉL A NAP 
Otthon a múltunk ismerete tilos, egymásután oltják el a magyarság 

világító lámpáit. A hontalanságban pedig a második nemzedék már alig 
vesz tudomást arról, hogy apáik kik voltak, mi forgott az agyukban és a 
szívükben. Az idegen iskolák pedig kiölik belőlük a magyar lelket. 
Ebben a helyzetben nekünk kötelességünk feljegyezni mindazt, ami 
másként elveszne, mert már olyan kevesünk van, hogy minden morzsát 
meg kell őriznünk.  
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Bujtár Ágoston nemcsak egy kis morzsát, hanem jó adag 
tápanyagot nyújt a magyar múlt kutatójának. 

A Bakonyban született 1900. április 4-én. A pécsi ciszterciek 
nevelték. Elvégezte a műegyetemet. 20 évig volt Keleten. (A többit 
elmondja ő maga.) 

Az Uráltól keletre van egy magas hegyláncolatokkal körülvett 
tartomány. Ez a tartomány képezi állítólag a magyarság egyik 
összeolvasztó állomását. Az I. világháború alatt vetődött oda két 
magyar. Az egyik földbirtokos volt, a másik ügyvéd. A háború után sok 
viszontagság között kerültek haza és elmondták, hogy a samok népe 
olyan világosan beszélt még akkor is magyarul, hogy szinte csodálatos 
dolognak kellett tartani. Maguk a samok is a magyarok őseinek 
mondják magukat. Az onnan hozott ruhadarabok és más tárgyak is 
mind megegyeznek a magyarral. 

Ennek a hírnek az alapján 1932-ben egy expedíció alakult, 
amelynek neve Samföldet Kutató Társaság volt. Magam is ennek a 
társaságnak voltam a tagja. A Magyar Tudományos Akadémia könyvei 
között magam is olvastam a Sam földről leírást. Ennek az expedíciónak 
neves tudósok voltak a tagjai, de voltak orvosok, jogászok, mérnökök, 
geológusok, tanárok és katonatisztek is. Az alelnöke a társaságnak dr. 
Kerecseny János ügyvéd volt, különben Lipót-rendes főhadnagy. Nagy 
szervezés indult meg a Teréz-körúti irodából. Pénzek, anyagok, 
műszerek, minden rendelkezésünkre állott. A végén azonban az 
expedícióból nem lett semmi. Engemet nagyon bántott a dolog és a 
megmaradt pár tagnak ott kijelentettem: „Ti itt maradtok, de én most 
nősülök majd meg (1932. július 16.) és fiatal feleségemmel, mérnöki 
diplomámmal és az Úristennel nekivágok”. Az Állami Gépgyár kis 
mérnöke  (órabéres, munkás létszámon), nekivágott a nagy útnak. Így 
kerültem ki Keletre. 

Utakat és repülőtereket építettem Perzsiában, majd átkerültem 
Afganisztánba. Életem legszebb és leghasznosabb korszaka az a hét 
esztendő volt, amelyet az én legkedvesebb népem, igazi testvéreim 
között töltöttem el a Hindukush lábánál a Pamir fennsik nyúlványai 
alatt, az Amu darya és a Kunár-folyó partján. Itt lakik az afgán nép, 
akinél igazabb, becsületesebb és vendégszeretőbb népet a föld aligha 
hord a hátán. 

Elképzelhető, mit éreztem, amikor 1947 májusában 
megérkeztemkor a vezérigazgatóm, Mohamed Akram Khan – a 
sharlatenburgi műegyetem jelesen végzett mérnöke – azt mondta: Ugye 
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ön magyar? Na, majd itt találkozik az ön népével, ott vannak 
délkeleten. Azok már mondhatni mohamedánok, de amikor a nap 
feljön, a nap felé fordulnak és a napra “vigyorognak”. Mikor ezt 
hallottam, nagyot dobbant a szívem, hogy azt hiszem, a mellettem állók 
is hallották. Később a Kunár-folyó völgyében egy ősrégi családból 
származó mohamedán pap – s egész környék ura – engemet megölelt s 
azt mondta: “Istennel jöttél kedves testvérem, mert az vagy. Látod ott 
azokat a sárga sziklákat,  ott vonultak a te őseid végig és innen ebből a 
folyóból (Kunár) itatták meg a lovaikat. Mi tudjuk ezt. Sok dolog van 
feljegyezve róluk és emléküket őrzi a nép. Te vagy a mi kedves 
vendégünk”. Ezek voltak Mohamed Sajd Abbas Sahib szavai 
Islaomurban, a birtokán. Rá két évre meghalt. Fia vette át a birtokot, 
akinek neve Seid Abbas Abdullah Khan, aki szintén jó barátom volt. 

Mint mérnök, nemcsak a felső tízezerrel érintkeztem, hanem 80 %-
ban azokkal, akik ott éltek a hegyek lábánál és a hegyek között. Az 
afgánok ősi peshto nyelve hemzseg a magyar szavaktól. Szokásaik, 
edényeik, harcászati eszközeik és díszítő művészetük tiszta ősmagyar. 
Mikor e sorokat gépelem, nézem a szobám sarkában levő fokosomat, 
amit ott kaptam emlékbe a Pamir fennsikon Nuristánban. Ez a régi 
magyar fokosnak a tökéletes testvére. 

Elgondolkozom. Miért szerepelnek a magyarok vándorlásai az ősi 
afgán írásokban és hagyományokban? Miért vannak csak lófejes sírok 
és pontosan csak ott, ahol az afgánok állítása szerint az ősmagyarok 
vonulása volt? Miért azonosak a Mazares-cherfi múzeumban a 
páncélok, sodronyok ingek, kardok, kopják, buzogányok, pajzsok, 
sisakok pontosan az Árpád-korabeli hadfelszereléssel? Miért ismernek 
bennünket úgy, mint testvéreiket? 

Én mérnök vagyok. Nem avatkozom azoknak a dolgába, akik 
régészettel és népművészettel foglalkoznak. De azt tudom, hogy 
felbecsülhetetlen anyag áll a magyar őstörténetkutatók rendelkezésére. 
Én minden tudományos eszközzel való kutatás nélkül is arra a 
következtetésre jutottam, hogy a magyarok ősei jártak Afganisztánban, 
sőt egyes csoportok le is szakadtak és ott megtelepedtek. Még mindig 
zsonganak a fülemben a magyarul azonos szavak tömegei, amelyek 
mind hangzás, mint jelentés tekintetében azonosak. Östen – Isten, kapu 
– kapu, zsir – zsir, gorty – korty, csorke – csirke stb. Nem kell tudósnak 
lenni ahhoz sem, hogy megtaláljuk a székely kapuknak a testvéreit.  A 
családi jogok, az idősebbek bíráskodási joga, házassági szokások, a nap 
imádata és a tűz tisztelete, továbbá a mindennapi élet sok 
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megnyilvánulása arra mutat, hogy az afgán és a magyar nép valamikor 
szoros érintkezésben volt. 

Afganisztán lakosságának a száma 17 millió. Természeti 
kincsekkel bőven megáldotta a Teremtő. Magyar nyomokra vonatkozó 
bizonyítékok Afganisztán területének csak egyes helyein  találhatók. Így 
a Pamir fennsiktól nyugatra vonulva a mai Kafirisztánban, végig a 
Divane-Baba-Berikot, Kamdesh, Gawardesh környékén és a Kunár-
folyó mentén. Aztán újra keleti irányban. Egy másik vonal a Pamir-
fennsikról kiindulva húzódik Faizabád felé nyugatnak A régi 
feljegyzésekben és a hagyományokban él ma is a „Madjar” nép 
ismerete és szeretete. 

Korszakalkotó napokat élünk. Ez már nem is haladás, hanem a 
rohanás kora. Tudósaink igyekeznek mindent  megváltoztatni. Az 
égitestekkel szemben tehetetlenségünk azonban nyilvánvaló, azokon 
nem tudnak változtatni. Mindig csak keletről szórja ránk a jó Isten 
napkorongja sugarait. Mindig csak keletről jön a fény, a tűz, a meleg, 
az élet, a szeretet. A nap melege fakaszt életet nemcsak az emberben, 
hanem a sziklán hajladozó apró kis bokor rügyeiben is. A keletről jövő 
nap sugara adja a szeretet melegét, amely a szirti fogoly tojásait 
felpattantja és a szikla mellett ülő anya meleg emlőjére tapadó  
prispozsgás kis gyermek arcát cirógatja. 

Lelki szemeimmel látom újra azt a világrészt, amit úgy hívnak, 
hogy Kelet. Körülvesznek az emlékek. Idejönnek hozzám a kilométerek 
ezrein keresztül. Újra látom azokat a völgyeket, ahol jártak a mi 
szentjeink, akiknek nem építettek kőtemplomokat, akiknek nem 
állítottak szobrokat, akiket világhírű művészek nem festettek vászonra, 
de ott élnek a hontalanul hánykódó magyarságnak a lelkében. 

Búcsúzom tőled második szép hazám, Afganisztán. Nekem csak 
szépet, jót, meleget és tiszta szívet nyújtottál. 

Búcsúzom tőletek óriás hegyek, égig nyúló havasok, hatalmas 
erdőségek, és te kristálytiszta hűsítő Landejsin-folyó. 

Nálatok most kel fel a nap. Ott állok és várom a végtelen hosszú 
teve-karaván elvonulását. 

Fedetlen, emelt fővel fordulok hozzád meleget és életet adó 
Napisten, őseim Ös-Tene. Én már új hiten vagyok, Estván kerál hitén, 
de a keleten felbukkanó nap melegében fürösztöm sápadt arcomat és 
érzem, hogy életet, erőt, megújhodást csak a keleti nap fényétől 
kaphatok. 
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A keleti nap minden reggel újra felkel és életre kelti a Napisten 
fiait. Minket is bizonyára eláraszt sugarával, mert mi is a Napisten fiai 
vagyunk. 

 
Patrubány Miklós (Budapest), a Magyarok Világszövetségének elnöke 
Somogyi Lél előadásához szól hozzá.  (dr. Somogyi Ferencné Sarolta) 

 

Kádár Dániel (Cleveland): 

CLEVELANDBAN  MEGALAKULT 
A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK 
NAGY TAVAK KÖRNYÉKI SZERVEZETE  

Clevelandben két jeles magyar egyesület, a Bocskay István 
Kultúrkör és a Magyar Park Egyesület (Hungarian American Heritage 
Center), valamint több egyéni tag szándéknyilatkozatot írt alá, 
amelyben kezdeményezik a Magyarok Világszövetsége Nagy Tavak 
Környéki Szervezetének megalakítását.  

A most létrejött tömörülés soraiba hívja a Nagy Tavak környékén 
élő magyarokat és egyesületeiket. Az MVSZ Nagy Tavak Környéki 
Szervezete az MVSZ Amerikai Országos Tanácsa keretében, területi 
alegységként kíván működni, jelentette be a két egyesület nevében 
Berta László és Osváth Judith. 

    A Magyarok Világszövetségének első amerikai területi 
szervezete azután alakult meg, hogy Patrubány Miklós, az MVSZ 
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elnöke clevelandi látogatása során két órás nagysikerű előadást tartott a 
helybeli Bocskay Rádióban. Clevelandban 100.000, környékén 300.000 
magyar él. 

    Az MVSZ elnöke részt vett a clevelandi Magyar 
Kongresszuson, és  A Magyar Nemzetért  ezüstéremmel tüntette ki a 96 
éves Dr Nádas Gyulát,  aki az elmúlt fél évszázadban elévülhetetlen 
érdemeket szerzett az amerikai magyar közösség szervezésében. 

    Patrubány Miklós átadta az MVSZ zászlaját Somogyi Lélnek és 
Kádár Dánielnek,  az alakuló Magyar Ház javára. 

* * * 

 
Kerekasztal tárgyalás Magyarország helyzetéről és jövőjéről. 

 A tárgyalást Prof. Nádas Gyula (Chicago) vezeti. 
(Somogyi Lél) 
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KÖRLEVÉL 
a Magyar Társaság, az Árpád Akadémia 

és az Árpád Szövetség tagjainak 
és mindazoknak, akik körleveleinkre igényt tartanak 
Legjobb kívánságainkkal jelentkezünk az újév elején és mindenkit 

kérünk, fokozzák aktivitásukat, hogy Társaságunk amerikai 
működésének  50. jubileumát méltó módon megünnepelhessük. 

2001. évi számadásunkat tisztikari ülésünkön lezártuk és ez 
alkalommal köszönjük védnökeinknek és mindenki másnak anyagi 
hozzájárulását és személyes részvételét – támogatásukat munkánkban. 

A beküldött észrevételeket is köszönjük, kérjük a jövőben is azt, 
mert a közös együttműködésre szükség van, hogy jubileumi 
Kongresszusunk méltó legyen az előző évtizedek eredményeihez. 

Kérjük az évi tagdíjat (10 dollár), valamint az Árpád Akadémia 
tagdíját (a Krónikával együtt 25 dollár) megküldeni (U.S. dollárt). 

Fel szeretnénk hívni kedves Barátaink figyelmét arra, hogy a 
Magyar Társaság az évi Találkozók/Kongresszusok időpontját azért 
rövidítette Thanksgiving hét végére, mert akkor a dolgozók általában 
szabadságot kapnak és el tudnak jönni összejöveteleinkre. Azóta többen 
családi összejöveteleiket is ezen a napon tartják – közismerten – tehát 
ütközés van.  

Figyelemmel a 50. évfordulóra, szeretnénk kérni, hogy azok a 
családok, amelyeknek tagjai szétszóródtak, kivételesen családi 
összejöveteleiket karácsonyra vagy más időpontra tervezzék és jöjjenek 
el a mi Kongresszusunkra, újra találkozni régi barátaikkal, akár úgy is, 
hogy a családi találkozót Kongresszusunk keretében rendezzék meg. – 
Nagyon köszönjük.  

Kérjük, hogy hívják meg Kongresszusunkra kedves barátaikat is. 

Magyar szeretettel: 

Dr. Nádas Gyula   Dr. Nádas János 
az Árpád Akadémia elnöke  a Magyar Társaság és az 

Árpád Szövetség elnöke 
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Árpád Akadémia 
Amikor pár évtizeddel ezelőtt a Magyar Társaság tudomást szerzett 

arról, hogy otthon a kommunista kormány a Magyar Tudományos 
Akadémiát pártpolitikai célokra használja fel, akkor elhatározta és 
megalapította emigrációnk Árpád Akadémiáját, hogy a nagyszámban 
külföldre menekült magyar tudósok, írók, művészek, festők munkáját 
megbírálják, és azokat, akik magyarságunk hírnevét  ismertté tegyék, 
akik olyan közösségi más kiemelkedő munkát végeznek és így  különös 
elismerést érdemelnek meg, azok részére létrehozzunk az Akadémiát. 

Az elmúlt évtizedek során az Akadémia tagsága a 350 főt is 
meghaladta.   

Arany érem – Kitüntetések. Az Akadémia egyik további feladata 
az, hogy az érdemes személyek munkásságát a nyilvánossággal is 
közölje oly formában,  hogy a beérkezett pályaműveket elbírálja és ha 
az átlagon felüli, akkor  annak tulajdonoság arany (ezüst, bronz) 
érdeméremmel kitüntesse. 

Ezúton is felhívjuk az esetleg érdekeltek figyelmét arra, hogy 
bárki, aki a magyarságunk jó hírnevének emelésére bármilyen 
formában eredményt tud felmutatni, az kérheti munkája felül bírálását 
(prózai munka, költemény, zene,  festmény, találmány, vagy bármi más 
– átlagon felüli munkásság, az saját maga kérheti munkája elismerését 
"pályázat" formájában.  

Az írott műveket 3-3 példányban kérjük beküldeni, hogy azt a 
három tagból álló bizottság felül tudja bírálni.  

Ma már nem kell megváltani az érmet, ha azt a bizottság odaítéli, a 
nyertes az Árpád Akadémia tagjává válik és kívánatos, hogy azt a tényt 
kifelé mindenütt hangsúlyozzák Nemzetünk elismerése érdekében. 

 

Árpád Szövetség 
Bizonyára sokan nem tudják, hogy külföldre szakadt magyar 

honfitársaink az egész világon egyesületekben, szervezetekbe 
tömörültek az elmúlt évszázadok során, a nincstelen magyarok 
gyönyörű templomokat építettek és – sajnos lassan beolvadnak, de 
hirdeti közérdekű munkájukat még ma is számtalan magyar épület, és 
még ma is csak Amerikában több mint 300 működő egyesület.  

Minden elismerés köszönet azoknak a magyar honfitársainknak, 
akik ezeknek az egyesületeknek vezetését önzetlenül vállalták és 
vállalják, ugyanakkor a Magyar Társaság tisztikara mindenkor 
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szükségét érezte annak, hogy ezeket a testvér egyesületeket jobban 
össze kellene fogni, ami nagy részben meg is történt a ma is működő 
magyar szövetségek útján és azok keretében, ugyanakkor szükségét 
érezzük annak a nagy nyilvánosság felé való elismerését, hogy kik azok 
a személyek, akiknek köszönheti magyar emigrációnk a testvéri 
közösségét.  

Ezt a célt szolgálja az Árpád Szövetség, amely a Magyar Társaság 
keretében működik és kizárólag azt célozza, hogy mindazokat 
összefogja, akik a magyar közösségi munkát évtizedeken át szolgálták 
és teszik azt ma is. 

Az Árpád Szövetség létesített egy szép nagy nyakba akasztható 
díszjelvényt mindazoknak a magyar testvéreink munkájának 
elismerésére, akik erre évtizedes munkájuk alapján érdemesek arra. 

Kérjük azokat a kedves tagtársainkat, akik lakóhelyeik körzetében 
más helyi Egyesületek tagjai és tudnak olyan személyekről, akikről 
ezekben a sorokban megemlékezünk, hogy közöljék az illető személyek 
nevét, működési területüket és ott eltöltött idejüket, hogy őket a magyar 
közösség nevében az Árpád Szövetség tagjául felkérjük és őket a nagy 
díszjelvényünkkel kitüntessük. 

 

  
Magyar Társaság 

Magyar Kongresszus 
Árpád Akadémia 
Árpád Szövetség 
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