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ELŐSZÓ
Kedves Tagtársaink, Barátaink, Hölgyeink és Uraink!
Úgy érezzük, lassan megjön a tavasz, amely földi világunk
életének megújhodását jelenti, amikor a fák és a virágok is új életre
kelnek.
Mi is, április 26-án megtartottuk 3 évenkint megismétlődő
közgyűlésünket, amelyen egy értékes, aktív tisztikar segítségével
tovább tudjuk intézni Társaságunk évi gazdag programját, amelyhez
kérjük szíves támogatásukat. Mindenekelőtt köszöntjük és búcsúztatjuk
magyar véreinket, akik már itt hagytak bennünket!
1.) Kérjük tagságunk megújítását, ami családonként évi 10 dollár.
Ez azt jelenti, hogy az átlagos fizetést számítva 1 órai munkabérnél is
kevesebb (50 évvel ezelőtt az 3 órai munkabérnek felelt meg), tehát
anyagi megterhelést nem jelent, amellyel portóköltségeinket kívánjuk
fedezni. Ha valaki nem kíván tag lenni, akkor kérjük hozzájárulni 10
dollárral a postaköltségekhez, hogy körleveleinket rendszeresen
megkaphassák.
2.) Az új tisztikar a következő:
elnök: dr. Nádas János
tb. elnök dr. Nádas Gyula
ügyvezető elnök: Szabolcs Lászlóné
alelnökök: Alapi Endréné, dr. Nádas Jánosné
a „Krónika” és a Magyar Társaság időszaki „Tájékoztató”jának szerkesztője: Somogyi F. Lél
titkár: Kis Ferenc
az Orvosi Szakosztály elnöke: dr. Kondrayné Ildikó
a kongresszusi előadások szervezője: dr. Pereszlényi Márta
a „Kiállítások” vezetője: dr. Ludányiné Nádas Julianna
az 50 év „Emlékkönyv”-ét szerkeszti: dr. Nádas Gyula
könyvelő: Beodray Ferenc
könyvvizsgáló: Szabó Éva
az Árpád Szövetség elnöke: prof. Nádas Z. Gyula
a választmány tisztikarának tagjai: Cathry Emília, Molnár
Istvánné, dr. Nádas Gyuláné, dr. Somogyi Ferencné
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3.) A tavalyi – 50 éves jubileumi – közgyűlésünkről csak annyit,
hogy az remekül sikerült, a fiatalság erősebben bekapcsolódott és a
műsorunkról számtalan elismerő kritikát kaptunk, köszönet minden
előadónknak itt is és művészeinknek.
A Társaság vérkeringését a Krónika biztosítja, amelyben a
Kongresszuson elhangzott előadásokat ismertetjük, de egyéb
tájékoztatásokat is adunk, amelyeknek ismerete mindenki részére itt,
ebben a befogadó országban felbecsülhetetlenül értékes.
Kérjük, ne sajnálják annak megvételét, mert erre a magas
előállítási költségek miatt szükségünk van, de – olvassák is el! Idősebb
tagtársaink közül számosan köszönő levelükben szintén fontosnak
tartják annak ismeretét.
4.) Állandó telefonszolgálatunk nincs, nem ülünk a telefonkészülék
mellett, ezért kérjük hagyni akár 10 csengetésig is, hogy a kagylót fel
tudjuk venni. Hívják a 216-226-8868 számot, míg a fax küldésénél a
216-521-5526 számot. Ne cseréljük össze. Sokaknak van e-mail
hálózatuk. Nekünk még nincs.
5.) Más országokban élőket kérjük, ha pénzt akarnak küldeni, az
ottani banktól kérjenek US $-ra kiállított csekket, olcsóbb, mintha azt
itt mi váltanánk be. A minimális beváltási költség 10 dollár
csekkenként!
6.) A Kongresszust – ebben az évben is – novemberben, a szokott
időben rendezzük meg, a hó végén, amelyen rendkívül fontos
előadásokat hallhatnak! Az előadások szövegét nem ellenőrizzük,
mindenki maga felel annak tartalmáért. – Ha bárki kedves Tagtársaink
közül előadást kívánna tartani, kérjük, már most közölje ezt velünk, a
tervezett előadás címével, hogy beillesszük a programba.
Ha bárkinek itteni amerikai életében olyan élménye lett volna,
amely alkalmas lenne, hogy azt az 50. évi jubileumi könyvben
megjelentessük, akkor kérjük, azt lehetőleg postafordultával közöljék,
mert egy színes emlékkönyv összeállítását tervezzük.
Feltételezve, hogy vannak, akik nem ismerik a Magyar Társaságot
és a szervezetünkhöz tartozó Árpád Akadémiát és Árpád Szövetséget,
az alábbiakban rövid tájékoztatást adunk szervezeteinkről:
Magyar Társaság: Az emigrációs évek elején dr. Nádas János, aki
otthon mindig a politikai életben tevékenykedett (A Magyar Élet
pártjának volt országos főtitkára gróf Teleki Pál idejében, amikor 5
éves tartózkodása során (1944-1950) átköltözött családjával Innsbruckba. 1948-ban nagyobb számú magyar vezető réteggel került össze,
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akiket az egyes minisztériumok telepítettek ki, főtisztviselőkkel,
országgyűlési képviselőkkel, stb. együtt, azonnal megszervezte őket és
létrehívta a Magyar Társaságot.
Érdekes volt a tervezett működési testület megfogalmazása az
alakuló gyűlésen, amely így hangzott:
„Mi, magyar menekültek, szeretnénk mielőbb szülőhazánkba
visszatérni, de ezt nem tehetjük addig, amíg az oroszok azt megszállva
tartják. Ezért létrehozzuk a mi magyar szervezetünket, hogy szükség
szerint egymást támogassuk. Megtiltom tagjainknak, hogy pártpolitikai
vitákba bocsátkozzanak, mindenki legyen jó magyar és ha bárki
közülünk segítségre szorul, segítsük egymást. Ha majd hazatérünk,
akkor újra politizálhatunk”.
Két évvel később, amikor megnyíltak a határok Nyugat felé, és az
orosz nem távozott el hazánkból, akkor tömegesen költöztünk át
Amerikába, és amikor egymásra találtunk, akkor dr. Nádas János
összehívta a Clevelandbe települt ún. „dipiket”, és újra megalakult a
Magyar Társaság, amelyről a jubileumi évkönyv dr. Somogyi Ferenc
szerkesztésében 30 évvel később részletesen beszámolt.
Megrendeztük hazafias ünnepélyeinket, március 15-öt, október 6ot, a hősök napját, vacsorákat, előadásokat tartottunk, majd
Találkozókat szerveztünk, amelyeket jelenleg mint Kongresszust
rendezünk meg évről évre.
Célunk a régi: a magyarság összetartása – ameddig lehet – és
támogatunk minden olyan szervezetet, amelynek főfeladata, hogy
utódaink magyarok maradjanak (egyházak, cserkészet, MHBK, sport, a
magyar sajtó és egyéb egyesületek), nem a széthúzást, hanem az
összefogást keresve, előadássorozatokat rendeztünk stb.
Árpád Akadémia. Miután magyarságunk tanult rétege is nagy
számban került külföldre, s amely az otthoni Tudományos Akadémia
politikai vonalán működött, az Árpád Akadémia feladata lett,
összefogni, és egyben kitüntetni azokat, akiket tudományos, irodalmi és
művészi munkájukkal fontosaknak tartunk arra, hogy a kint élő
magyarság arról tudomást szerezzen, hogy kifelé is meg tudjuk mutatni,
a befogadó országok milyen értékekkel gyarapodtak. – A kiváló
személyeket Árpád arany-éremmel tüntetjük ki.
Árpád Szövetség. Ugyanakkor nem feledkezünk el azokról a
személyekről sem, akik szabad idejük feláldozásával az egész világ
minden zugában élő kisebb helységekben is magyar egyesületeket
szerveznek és egybe tartják őket – úgy érezzük –, hogy ezeket a magyar
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véreinket hosszú munkájuk során megilletné egy közösségi elismerés,
és ezért létrehívtunk egy szervezetet, az Árpád Szövetséget, ahova
beválasztjuk ezeket a mi áldozatos testvéreinket: egy szép
emlékjelvényt adunk részükre, amely emlékeztető, hogy magyarságunk
megbecsüli őket.
Dr. Nádas Gyula

A Bizottság tagjai: balról az első sorban Beodray Ferenc, Cathry Emília,
dr. Somogyi Ferencné Sarolta; a második soban balról Beodray Ferencné Piroska,
Kis Ferenc, Szabolcs Lászlóné Erzsébet, Molnár Istvánné Edit, Alapi Endréné Etelka
(Somogyi F. Lél)
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I.
A MAGYAR KONGRESSZUS
MEGNYITÁSA
A XLII. Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó ünnepélyes
megnyitása 2002. november 29-én, 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
50 éves a Magyar Társaság
Ebben az évben ünnepeltük a Magyar Társaság 50 éves amerikai
fennállását. A Magyar Társaság 1948-ban először Innsbruck,
Ausztriában alakult, és aztán újra szervezték Amerikában 1952-ben. A
társaság fő alapító tagjai voltak dr. Nádas János, v. Szabó Zoltán,
Bertalan Kálmán, Fricke Valér, Homonnay Elemér, Pék Pál, dr. Nádas
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Gyula, és dr. Nádas Rózsa. 1970-ben megalakult az Árpád Akadémia,
dr. Somogyi Ferenc, főtitkár, és dr. Nádas János, a Magyar Társaság
elnökének vezetésével.
2002, November 28-tól december 1-ig rendeztük a Magyar
Kongresszust Cleveland-ben. A tisztikar adta meg az irányt: tb. elnök
dr. Nádas Gyula, Szabolcs Lászlóné, Alapi Endréné, Kis Ferenc,
Beodray Ferenc, Cathry Emília, Molnár Istvánné, dr. Nádas Gyuláné,
dr. Somogyi Ferencné. ASorsunk B Múltunk B Jövőnk@ adta meg az 50
éves fennállás ünnepnek a témakörét. A tervező bizottságunk tagjai: Dr.
Kondray Ildikó, Ludányi Julianna, Nádas Gabriella, Peller Ildikó, Dr.
Pereszlényi Márta, Somogyi Lél, és saját magam, igyekeztünk a
programot úgy összeállítani hogy egyaránt vonzó legyen fiataloknak és
időseknek, konzervatív és modern gondolkodóknak.
Díszvendégünk Major General Robert Ivany volt. A karrierjét
Clevelandben kezdte el, és mint egy nevezetes Szent Ignácius
gimnáziumi football sztár, közismert lett. Sok katonai előléptetés után
az amerikai katonaságnál ki lett nevezve mint AWar College@
parancsnok. A szombati ebéden Ő tartotta az ünnepi előadásunkat,
melynek témája volt AA világháború terroristák ellen.@
A péntek esti Művészesten szerepelt Tálas Ernő, a Stockholm-i
Királyi Operának világhírű tenorja; Neszlényi Judit, koncert
zongorista (concert pianist) és zeneszerző Californiából, a Liszt Érem
nyertese; kiváló zongorista Ábrahám Mariann Budapestről; a
dinamikus Mécs Éva Pittsburgh-ből; a közkedvelt énekesnő Horváth
Lilla Californiából; a tehetséges énekesnő Lendvay Gabriella; és a
ragyogó konferansziénk, Peller Ildikó.
A Kongresszus alatt kiállítást rendeztünk, amelyen részt vett az
Amerika-szerte ismert festőművész, Kozmon György. Temesváry
András és Magdolna bemutatták gyönyörű népművészetüket. Búza
György fényképei és Bogárdy Imre festményei egészítették ki a
kiállítást. Árpád Akadémia-i aranyérem nyertesünk: Bácsi Béla
kiállította egy kő domborművét. Ifjú kiállítónk: Némethy Zsóka és
Walter Krisztina festményeket állítottak ki Fábián Klári pedig
díjazott fényképeit. A kiállító szobában szintén tartottunk magyar
könyvvásárt.
Ebben az évben két új programot vezettünk be. A magyar konyha,
bemutató és kóstoló, ismertette a híres magyar ízeket. A péntek esti
Astilizált magyar@ viseleti divatbemutató pedig minden korosztályt
bevont. Bemutatásra került Tüdős Klára divattervező sárközi mintájú
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estélyi ruhája és több gazdag változatosságú népi motívumokkal
díszített ruha és díszmagyar.
Péntek reggeltől vasárnap reggelig tartó előadássorozatban részt
vett Dr. Bognár Béla: Magyarország népességi mutatói: Mit hozott a
rendszerváltás? Dr. Sasvári László (Lausanne): Egy kudarc okai és
tanulságai; Szorád Gábor: Trianon; Szentkirályi Endre: Délvidéki
Cserkésztábor; Forgách Péter: Diák csereakció; Dr. Nádas Gyula: 50
éves a Magyar Társaság; Somogyi Lél: Maintaining Hungarian Culture
through the Internet; Nt. Miskolczy Kálmán: Jelenlegi Ismereteink az
Univerzumról, - (a világmindenségről); Tóth Gergely: A nyelv és
kultúra megőrzése az emigrációban; Ábrahám Mariann: Magyar zene
a zongoratanításban 1900-2000; Tápay Miklós: A Kárpátalja-i helyzet;
Dr. Mester Fiore: Bolyai életműve; Megyeri László: Dual citizenship
B magyar és amerikai útlevél; Ormay Gabriella: Verseny vizsgák;
Tassy Lajos: Magyarországi beszámoló; Neszlényi Judith: Los
Angeles-i Liszt Zongora és Énekverseny; Dr. Décsy Gyula: (Indiana
University): A Magyar nemzeti azonosságtudat változásai; Somogyi
Lél: Maintaining Hungarian Culture Through the Internet; Dr. Várdy
Béla (Duquesne University): Kossuth Lajos amerikai körútja 150 év
távlatából; Bogyay Elemér: A magyarországi helyzet; Lux András:
Mi történt 50 évvel ezelőtt Sopronban: Visszatekintés dr. Simonyi
Károlyra.
Két külön el[adássorozatot rendeztünk. A magyarok Amerikában
témakörben előadott: Riskó Ági: A magyar kultúra megőrzése kisebb
közösségekben; Kotnik Margaret: Régi clevelandi magyarok; és
Nagy Károly, Kovács Béla, Huber Zsolt: Kossuth évforduló. A
második előadássorozatunk magyar Nagyasszonyainkról szólt, amelyet
Peller Ildikó és Gattoné Gyékényesi Katalin ismertettek. Friedrich
Mária előadott Teleki Blankáról, Rácz Zsuza pedig Zrínyi Ilona
történetéről. Dr. Várdy Huszár Ágnes ismertette a magyar nők hősies
magatartását és szenvedésüket a Szovjetunió kényszermunka
táboraiban.
A Kongresszuson felmerülő témakörökkel igyekeztünk
tiszteletünket kifejezni a magyar örökségeink és hagyományaink iránt
és szintén igyekeztünk felhívni a résztvevők figyelmét magyar
testvéreink sorsára, nemcsak Magyarországon, hanem az elszakított
területeken is. Elismerést adtunk olyan személyeknek, akik kiváló
munkájuk által itt az emigrációban is növelik a magyar hírnevet.
Fogadják ezt a Krónikát mint emléket, az elhangzott beszédekről.
Már most szeretettel meghívunk minden magyar testvérünket, hogy
jöjjön el és legyen része a 2003-as Magyar Kongresszusnak.
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Magyarország 1920. előtt.
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II.
A JELENLEGI HAZAI HELYZET
1.

Soós Géza:
Ahogy régen a kolhozba...

TERELIK A MAGYAR NÉPET
AZ UNIÓ FELÉ
„Pártunk és kormányunk” nagy feladat előtt áll. Be kell hajtani az
országot az Európai Unióba. Ez a behajtás az áprilisi népszavazással
kezdődik. Ahhoz, hogy a népszavazás érvényes legyen, azon részt kell
venni a felnőtt lakosság 50 százalékának, plusz egy főnek, és az igen
szavazatoknak is eggyel többnek kell lenniük, mint a fele. Ezt az
eredményt a jelenlegi kormány el is várja. Megértem őket, mert ha nem
lesz meg a kívánt eredmény, azt a szavazatok összeszámlálásánál kell
pótolni.
Annak idején a „lángeszű vezér”, az a bizonyos postarabló azt
tartotta, nem az a fontos, hogy a nép hogyan szavaz, hanem, hogyan
számlálják össze a szavazatokat. Itthon folyik a tömény propaganda az
EU mellett. Úgy emlegetik, mint az ígéret földjét. Ígérni pedig – a volt
elvtársak – remekül tudnak. Hazudozásban verhetetlenek, ebben
komoly múlt áll mögöttük. Végül is nem arról van szó, hogy az Európai
Unió egy szörnyű dolog lenne. Még csak arról sincs szó, hogy azok az
országok, amelyek oda beléptek, megbánták volna.
Baj az, hogy a Medgyessy-kormány rossz feltételek mellett vállalta
a belépést, szinte minden ellenállás nélkül. A csehek, a lengyelek,
összehasonlíthatatlanul jobb feltételek mellett lesznek tagok, mert a
kormányuk elkötelezett az országuk, a nemzet mellett. A magyar
kormány nem ismeri azt a szót, hogy elkötelezett a hazával szemben. A
közösségbe való belépés érdekében folyik a gátlástalan hazudozás.
Néhányat megemlítek ezek közül.
Magyarországon több, mint 3 millió nyugdíjas van. Számukra a
gyógyszerek kiváltása már ma is komoly anyagi gondot jelent. Naponta
nyugtatják a lakosságot, hogy belépésünk esetén a gyógyszerek árait
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itthon határozzák meg, tehát komoly emelésekre nem kell számítani.
Arról viszont hallgatnak, hogy nálunk a gyógyszer adómentes. Az
Unióban ez nem létezik. A legalacsonyabb adó 12.5 százalék. Ennyivel
biztos, hogy emelkednek majd az árak. Ugyanez vonatkozik a
tankönyvekre is. Egy-egy nagyobb családban, ma már ez komoly
gondot jelent a szeptemberi iskolakezdésnél.
Mély hallgatás van arról is, hogy mi lesz a fuvarozókkal, akik
olyan teherautókkal végzik tevékenységüket, amelyek már régen nem
felelnek meg az uniós követelményeknek. Járművük cseréjéről álmodni
sem mernek.
Mindezek mellett is a legnagyobb gondban a magyar
mezőgazdaság lesz. Már a „kiharcolt” feltételek is hátrányosak
számukra, hiszen lényegesen kisebb támogatást kapnak, mint nyugati
kollégáik. Elavult ócska gépekkel, szűkebb támogatással kell
versenyképesnek lenniük. Azt ugyan gyakorta megemlítik,
előfordulhat, hogy néhány családi gazdaság nem bírja majd a versenyt,
bár pontosan tisztában vannak vele, hogy a gazdaságok tömegei
csődbe mennek. A termőföld eladásában született ugyan moratórium,
amelyet ott játszanak ki a külföldiek, ahol csak akarnak, ha viszont a
moratórium ideje lejár, megkezdődik a földek tömeges eladása –
külföldieknek.
Szól a hitegetés, hogy majd a belépés után az államhatár kelet felé,
illetve dél felé tolódik, tehát mi magyarok, szabadon utazhatunk. Ma
már erről sincs szó. Tehát erről is le kell mondani. Addig is a
szolgáltatásoknak és más mindennek az árát uniós szintre emelik. Csak
a béreket nem!
Mint már sokszor említettem, a hazai ipar termelékenysége a
nyugatinak kb. 60 százaléka. A bérek annak 18-22 százaléka körül
vannak. Mindebből következik, hogy legalább a termelékenység
szintjére kellene felemelni. Erről is nagy a hallgatás.
Az MDF követelte, hogy a nyugdíjasok a várható terhek pótlására
kapjanak január 1-től 10 ezer forint emelést. A szocialisták elfogadták
az indítványt, és megígérték a szóban forgó emelést. A bökkenő az,
hogy az emelésbe beleszámítják az egyébként kötelező januári nyugdíj
emelést. Így pedig már nincs értelme, mert ezzel a külön emelés
elveszti értelmét.
A hatvanas években a kommunisták behajtották a parasztságot a
kolhozba, erőszakkal, csalással, fenyegetőzéssel. Ma ugyanazok a
kommunisták, vagy azok utódai – igaz, sokkal kifinomultabb
módszerekkel – hajtják be az embereket az Unióba azzal, hogy ott majd
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jobb lesz. Jobb lesz, persze, hogy jobb lesz – azoknak akik hajtják. A
többi pedig marad koldus a saját hazájában és jövőre már azon túl is.
2.

Soós Géza:

ZÖLDBÁRÓK KEZÉBEN
A HAZAI FÖLD NAGYRÉSZE
Csődben van a családi gazdaság
Régóta készülök egy átfogó, tanulmányszerű írásra a hazai
mezőgazdaságról. A napi felgyorsult események mindig háttérbe
szorították elképzelésemet. Végül is tovább nem halogatom, már csak
azért sem, mert egy kedves olvasónk, Sz. Gy., aki magát „felvidéki
cipszer”-nek nevezi, erre kér bennünket. Induljunk hát el egy picit
messzebbről.
A keleti blokk leggyengébb láncszeme a mezőgazdaság volt. Az
erőszakos kolhozosítás ellátási zavarokhoz vezetett. Nem volt ez
másként nálunk sem. Egy fokkal azért jobb volt a helyzet annyiban,
hogy a háztájiban megtermelt mezőgazdasági cikkek a hetvenes évektől
látványosan javították az ellátást. 1989-ben, ami a fordulat évének is
nevezhető, a legtöbb termelő szövetkezet a csőd szélére került. Azokat,
amelyeket elkerült a pénzügyi összeomlás, a vezetői tették szándékosan
tönkre.
1990-ben felállt az új kormány Antall József vezetésével. Ekkor
már túl voltunk az ún. spontán privatizáción, amelynek keretében,
Németh Miklós miniszterelnök ideje alatt, az ipari üzemek egy részét, a
volt kommunista igazgatóknak, párttitkároknak a tulajdonába játszották
át. A föld tulajdonviszonyában ekkor még jóvátehetetlen változás nem
történt. Ésszerű az lett volna, ha a földet visszaadják volt
tulajdonosainak, illetve azok leszármazottainak. Az Antall-kormány ezt
nem tette. Történelmi lehetőséget szalasztott el, és történelmi bűnt
követett el. Azzal érveltek, hogy az elmúlt harminc év alatt egy
megyényi terület beépítés alá került, így nem adható vissza. Az érv
nagyon gyenge, hiszen nagyon sok család végképp kihalt, nem
maradtak hozzátartozók, akik visszakérték volna az ősi jussot, és a
kettő kiegyenlítette volna egymást. A visszaadás helyett a volt
földtulajdonosok, ún. kárpótlási jegyet kaptak, amely értékpapírnak
számított és licitálni lehetett vele a földárveréseken a termőföld
megszerzésére. Ennél nagyobb gazemberséget még nem látott a világ.
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Az történt ugyanis, hogy a volt téeszelnökök, falusi párttitkárok,
agronómusok, tanácselnökök, akiket a köznyelv csak „zöldbárók”-ként
emleget, – nem tudni milyen alapon –, elsőként jutottak hozzá a
kárpótlási jegyekhez, igen nagy mennyiségben. Ezzel párhuzamosan,
minden faluban elterjesztették, hogy a kárpótlási jegyek igazából nem
érnek semmit, és gyakorta „bagóért” felvásárolták a kiszolgáltatott
jegytulajdonosoktól. Nagyon sokan fillérekért adták el nekik. A
licitálást az ő embereik vezették, így a legtöbb és legjobb minőségű
földhöz ők jutottak. Tehát kedves olvasónknak, Sz. Gy.-nek azt
válaszolhatom, hogy a föld nagy része a zöldbárók kezébe került,
ugyanúgy, mint a különböző gazdasági épületek, a gépek és az erdők
nagyobbik hányada. Bármerre járok vidéken, a falvak többségében, a
három-négy legmódosabb gazda a volt téeszelnök, agronómus,
párttitkár és tanácselnök. Ők általában 50-200 hektárral rendelkeznek.
Magyarországon ők lettek az új földesurak. A többieknek úgy általában
kettőtől húsz hektárig terjedő földecskéje van, amelyekhez alig van
gép, és csak a veszteséget növeli. Ezért ma egy hektár földet már 100
ezer és 300 ezer forint között meg lehet venni. A vásárlóerő inkább a
zöldbárókra jellemző. Ők kapják a támogatást, a bankkölcsönöket és
mindent. Nagyon, nagyon keserves, szinte kilátástalan azoknak a sorsa,
akik nem közülük valók és gazdálkodásra adják a fejüket.
Érdemes megvizsgálni, hogy mi történt sok téesszel. Amint
említettem, tudatosan tönkretették őket. Ui. a téesz vagyonáért, a
gazdaság stabilizálásáért az egész tagság kollektíven felel. Ugyanakkor
beleszólása a gazdaság menetébe nem volt. A szövetkezet vezetői
hatalmas adósságokba kergették a kollektívát, amely minden tagot
érintett. A végén örült a szerencsétlen téesztag, ha kis vagyonkáját meg
tudta menteni, és egy fillér adósság nélkül kimenekülhetett a
szövetkezetből. Ezek után a gazdaságok adósságai bizonyos
mezőgazdasági konszolidációk révén megszűntek, és a zöldbárók
tulajdonába került sok százezer hektár. Szerencsés volt az a tag, akit
visszavettek bérmunkásnak. Az Antall-kormány után Horn Gyula
vezette szocialisták kormánya következett. Gyuláék olyan
agrárpolitikát képviseltek, amely az új nagybirtokosoknak kedvezett.
Zöldbáróék megerősödtek a szépen csordogáló támogatásoktól, a
kisbirtokosok tönkrementek. Kevéske földjüket kénytelenek voltak
elkótyavetyélni úgy, hogy a zöldbárók kezére került. Mások, főleg az
osztrák határ közelében különböző törvénytelen zsebszerződésekkel
osztrák gazdálkodók kezére játszották át a földet. Még így is jobban
jártak, hiszen háromszor, négyszer több pénzt kaptak érte hektáronként,
mintha a zöldbáróknak adták volna el. Ma már ott tartunk, hogy csak
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találgatni lehet az osztrák és más idegen kézen levő föld nagyságát
illetően, ami akár megközelítheti a félmillió hektárt is. Csak zárójelben
jegyzem meg, hogy ezelőtt ötven évvel a palesztinok földjei hasonló
módon kerültek izraeli kézbe. A következmények ismertek. Az Orbánkormány véget akart vetni ennek a wirtschaftnak. Meg is próbálta,
sikertelenül. Jelenleg tovább folyik a föld törvénytelen kiárusítása, az
ország nyugati részében. A baj csak az, hogy mivel fél lábbal már
bekerültünk az Unióba, ezt a törvénytelenséget, tíz év múlva
törvényesíteni kell. A magyar kormány ui. tíz évet kapott, addig van
moratórium a termőföld eladására. Tíz év múlva, bármely uniós
állampolgár, Magyarországon törvényes körülmények között vásárolhat
földet. Jelenleg nálunk a föld harmincszor, ötvenszer olcsóbb, mint a
Lajtától nyugatra. Ez a tendencia valószínűleg csökken majd, de tíz év
múlva is nagyságrendekkel olcsóbb lesz, mint máshol. Akkor pedig
megindul a termőföld tömeges eladása. Márpedig aki a földet
idegennek eladja, az a hazáját adja el. 2002-től ismét a szocialisták
(volt kommunisták) vannak hatalmon. Befagyasztották a kedvezményes
gépvásárlást és ismét minden kedvezmény a zöldbárókat illeti meg. A
kisgazdaságok tudatos tönkretétele felgyorsult. 2004. május 1-től az
Unió tagjai leszünk. A tárgyalások lezárultak, a megállapodást aláírták.
Ellentétben Lengyelországgal és Csehországgal a belépés után az első
évben a magyar gazdák szubvencióként csak a 25 százalékát kapják
annak a támogatásnak, amelyet a nyugati gazdák élveznek. Ezt a
támogatást a magyar állam 50 százalékra egészítheti ki. Így kell majd
felvenni koldusszegény mezőgazdaságunknak a versenyt az erős, jól
gépesített nyugatival. Az elmúlt 14 év legnagyobb vesztese a
mezőgazdaság volt, és ezen belül is a néhány hektáros családi
gazdálkodás. Égbekiáltó igazságtalanság történt velük és helyzetük
egyre kilátástalanabb. Sajnálom, hogy el kellett szomorítanom Sz. Gy.
kedves olvasónkat, de a magyar parasztot évszázadok óta „veri az
Isten”.

Dr. Varga László (Budapest):

A SZELLEMI TERRORIZMUS MEZSGYÉIN
Háborúban élünk – csaták nélkül. Embereket lőnek le az utcán, de
nem látunk katonákat. Nem jelennek meg hadseregek, sem tankok,
mégis: van, ahol több ezer ember pusztul el. Néhány pillanat alatt, egykét terrorista cselekedetének áldozatává válnak. A világ legerősebb
országának
fővárosában,
annak
mindaddig
az
átlagosnál
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biztonságosabbnak mondott negyedében, az emberek hónapokig éltek
rettegésben. Mert egy ismeretlen terrorista tizenhárom embert sebesített
meg; közülük tízen meg is haltak. A fontosabb épületeket már úgy
védik, mintha egy háború kellős közepén, a frontvonal szívében
állnának. Egy-egy repülőgép eltérítésével, egy színházi előadás
látogatóinak túszul ejtésével, teherautók segítségével végrehajtott
öngyilkos merényletekkel, népszerű, világhírű szórakozóhelyek elleni
pokolgéptámadással, majdnem mindennap megdöbbenésbe és
félelembe taszítanak bennünket, hogy bárki, bármikor kaphat olyan
küldeményt, amelyből – amikor felbontja azt – ártatlannak látszó fehér
por száll a kezére, az arcára. De az a por – mérgező. Belégzése gyors
halált okozhat. Csak a címzettet ismerjük – a feladó kiléte ismeretlen
marad. Ő az ismeretlen terrorista.
Bármely órában megtörténhetik az, ami ennél kevesebbnek tűnik,
hogy egy ismeretlen telefonáló arra figyelmezteti valamely repülőgép
pilótáját: bombát helyezett el a csomagtérben. Vagy egy színházba,
iskolába, közhivatalba érkezik ugyanilyen tartalmú telefonhívás.
Megjelenik a rettegés, a halálfélelem. A pilóta kényszerleszállást hajt
végre, szorongva, a legközelebbi repülőtéren; a színházat, iskolát,
közhivatalt kiürítik; majd órákon át hivatásos félelemelosztók
vizsgálják a repülőgépet, kutatják át az épületeket. Szinte hiábavaló,
hogy nem találnak bombát; az érintettekbe, az emberekbe tartósan
beköltözik a rettegés. Aggódva fekszenek le, és aggódva indulnak
másnap is a munkahelyükre. Abban a tudatban élnek, hogy a
terrorizmus célpontjaivá váltak békésnek gondolt otthonaik,
munkahelyeik, s immáron a terrorizmustól rettegve élnek minden
pillanatban.
Nem a világháborútól kell félnünk, hanem a terrorizmustól. A
nagyhatalmak (Egyesült Államok, Kína, Anglia, Franciaország, Japán,
Németország) nem indítanak majd háborút egymás ellen. Az viszont
nagy kérdéssé vált, hogy képesek-e együtt, összefogva is vereséget
mérni a terrorizmusra...
Miközben ez a kérdés égetővé vált, talán már minden emberben
megfogalmazódott: foglalkoznunk kell egy másik veszedelemmel is. A
szellemi terrorizmussal. Azzal, ami a közéletben, a sajtóban, az írott és
elektronikus médiában tombol. Azzal a szellemi terrorizmussal, amely
hadat visel az igazság elhangzása, hangjának felerősödése ellen. Azzal
a terrorizmussal, amely minden politikai rendszerben jelen van, de
minden rendszerben másképpen nyilvánul meg. A fasizmus és a
kommunizmus, az egy tőről fakadó emberirtások borzalmas
körülményeinek idején, az igazság szinte soha el sem hangozhatott. De
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ha mégis akadtak merész és bátor emberek, olyanok, akik felemelték
szavukat az igazság mellett – azok szababságukat és életüket áldozták
fel, mert a diktatúrák nem válogattak kemény eszközeikben. Mind a
fasizmusban, mind a kommunizmusban – mint ahogyan minden
elnyomó rendszerben – a hatalom szava volt az igazság, legyen az
bármilyen égbekiáltó hazugság... Ezért az elnyomó rendszerekben,
különösképpen a kommunista struktúrában, az emberek gondolatvilágát
és egyéniségét zavar hatotta át. Alapvető személyiségi zavart okozott
bennük az: tudomásul kellett venniük az igazság lábbal tiprását, hiszen
szólniuk az ellen – kevesek kivételével – szinte lehetetlen volt. De
milyen világban élünk – ma ?
A szellemi terrorizmus egészen másfajta megjelenési formáját
kellett megtapasztalnunk. Az írott sajtóban, a rádióban, a televízióban a
félrevezetés, a szándékos megtévesztés módszere tombol. A tények, az
igazság közlése helyett, a szerkesztők és a riporterek elhallgatják
azokat, tudatosan vezetve félre a hallgatókat, nézőket, olvasókat.
Mondjuk ki őszintén: az igazság elhallgatása, a tények tudatos
elferdítése nem más, mint szellemi terrorizmus. A megtestesült szellemi
terrorizmus.
Már nem csupán egyszerű elfogultságról kell beszélnünk ennek
kapcsán, amely akár megérthető, elviselhető cselekedet, hanem olyan –
tudatos – megtévesztésről, amely gyengíti a demokráciát, aláássa a
társadalmi békét, és mindeközben tudatosan, következetesen gyengíti,
elszigeteli, majd végképp megszünteti az igazságot, az igazságba vetett
hit erejét, óriási károkat okozva... Szándékosan, előre megfontolt
szándékkal és céllal vezeti félre a polgárokat: az értékeket semmisnek
tekinti, az értékteleneket pedig feldicséri. A fontos, a népünket
komolyan érdeklő és érintő eseményekről nem szól, vagy azokat a
valóságtól eltérően mutatja be. Az építő szellemű, tehetséges
emberekről hallgat, de a gyengéket és az alkalmatlanokat kiemeli – így
közéletünk erkölcsi súlyát is gyengíti, társadalmunkat megfertőzi. A
Kádár-rendszerből itt maradt, de annak szellemiségét – amennyiben azt
szellemiségnek lehet nevezni... – árasztó hírszerkesztők idegenként
élnek a demokráciában. Nem tudják megszokni az igazságot, a tények
megfellebbezhetetlen szavát, hiszen ifjúságuk hazugságban telt,
egyéniségük a hazugságok elfogadása által alakult ki, s ezt ők már
maguk viszik a sírba. De cinizmusukat előtte még átadják a hazugságok
könnyebb kenyerét választó tanítványaiknak...
Nagyon sajnálatos az, hogy a hírszolgálat nem tudott
megszabadulni az ilyen mentalitású emberektől. Pedig kitetszik valódi
énjük: olyan könnyedén öntik a gyanúsítást, a rágalmazást, és olyan
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kiismerhetően árad belőlük a gyűlölet a parlamentarizmus vívmányai és
a nemzeti értékek iránt. Tevékenységük gátat vet annak, hogy
hazánkban tárgyilagosságra, tényekre, igazságra alapuló hírszolgáltatás
működjék. Lehetetlenné teszi azt, hogy az emberek méltóságát és jogait
megbecsülve együtt, közösen építsük, építhessük az Európai Unió felé
vezető utat. A szellemi terroristák osztják ketté az országot. Még
mindig, akarva-akaratlanul, azt a kommunista rendszert képviselik,
amelyben az igazságnak nem volt szerepe, csak a féktelenül tomboló
hazugságrendszernek. De a szellemi terroristák mérhetetlen bűnt
követnek el azzal is, hogy megfertőzik az állampolgárok
tájékozottságát. A helyestől, a jótól elzárják őket, megfosztják énjüket
attól, hogy támogathassák az értékeket, segíthessék a kiválókat,
növelhessék az ország erejét. Ők, a szellemi terroristák, az ország
kettéosztottságának súlyos felelősségét viselik.
Abban az országban, amelyben az ifjúság, a polgárok; a nemzet
részei a nemzeti és erkölcsi kérdések, a hit bizonyosságai, a keresztény
értékek állandósultságai helyett folyamatosan szellemi hulladékokról
hallanak, azok percnyi mulandóságait követtetik velük – abban az
országban a nemzet népességgé válik. S ez a népesség nem csupán a
fejlődésben marad le, de hiányzik majd életéből az egymást segítő
szellemiség is, amely nélkül a huszonegyedik század nagy problémáit
sem a nagyvilágban, de különösen hazánkban – nem lehet megoldani.
Mindannyiunk kötelessége tehát a szellemi terrorizmus elleni
harcban részt venni, a szellemi terroristákat az élet minden területéről
kiszorítani. A harmadik évezred hazánk és népünk, nemzetünk
fejlődését, erősítését teljesítse ki.
Ne váljon, ne válhasson hazánk a politikai és szellemi terroristák
munkaterületévé.
________________________________
A szerző országgyűlési képviselő, a KDNP elnöke
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III.
MAGYARSÁGUNK SORSKÉRDÉSEI
Fercsey János (New York):

MEG TUDJUK-E ŐRIZNI
MAGYARSÁGUNKAT?
Becsültesd meg künn a magyar nevet!
-- Széchenyi István
„Könnyen lehet, hogy a magyar emigrációnak nemsokára az lesz a
legfontosabb feladata, hogy megmaradjon magyarnak s gyermekeit is
azzá nevelje. Ma már tisztán láthatjuk, hogy száműzetésünk nem
átmeneti állapot...

Szétszórva az egész világon, idegen környezetben, sokszor friss,
fiatal nemzetek beolvasztó erejének hatókörében, vajon meg tudjuk-e
őrizni magyarságunkat, tudunk-e hinni – s ezt a hitet gyermekeinkben
is lángragyújtani – abban, hogy a magyarság léte egy isteni gondolat
valóra váltása, s hogy az a tény, hogy magyarnak születhettünk, isteni
elhivatás?”
Így kezdődik az előszó egy közel ötven évvel ezelőtt megjelent,
alig százoldalas kis könyvben, amit Csicsery Rónay István szerkesztett,
és az Occidental Press, Washington, D.C. adott ki. Száműzöttek
Naptára volt a címe. Csicsery Rónay István a történelmi Kisgazdapárt
külpolitikai szakértője volt, a washingtoni Kongresszusi Könyvtárban
dolgozott, és megalapította a Hírünk a Világban című havi folyóiratot
és az Occidental Press-t, amelynek első kiadványait Buenos Airesben
az Imprenta Pannonia-ban nyomták. Én voltam az argentínai
munkatárs, s Vörösváry Istvánnal és Kerecsendy Kiss Mártonnal
olajosan, festékesen nyomtuk az íveket.
Ez a kis naptár szinte minden napra ad elmélkednivalót.
Megbizonyosodhatunk belőle arról, hogy a magyarság organikus része
az európai kultúrának, számarányát jóval meghaladó teljesítményeket
mutatott fel, s hivatása – ha sikerül elkerülnie a fizikai megsemmisülést
– talán csak a jövőben teljesedik ki majd... Bujdosók népe vagyunk már
vagy félezer éve, s két nagy emigrációnk, a Rákóczi-, illetve a Kossuth-
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féle jobban hozzátartozik a magyar történelemhez, mint III. Károly
abszolutizmusa vagy a Bach-korszak.
*
“Nagy száműzötteink, tudósaink, hittérítőink, felfedezőink,
művészeink mindig járták a világot, és mennyivel szegényebb lenne a
magyar kultúra és a világkultúra, pl. Kossuth amerikai működése,
Kőrösi Csoma Sándor nyelvészeti kutatásai, Liszt Ferenc zenei
forradalma, Szent Erzsébet csodálatos élete nélkül. Pedig ők mind
nagyobbrészt külföldön éltek s ott is haltak meg. De gondolunk a
hazatérőkre is, a Bethlen Gáborokra, Misztótfalusi Miklósokra,
Andrássy Gyulákra, Horváth Mihályokra”.
“Csak ha ezzel a pozitív szemlélettel tekintünk mai kényszerű
állapotunkra, és azt a szabadságot, amely az egész magyar népből
jelenleg csak nekünk adatott meg, a magyarság és azon keresztül az
emberiség fokozott szolgálatára használjuk fel, csak akkor remélhetjük,
hogy emberségünket és magyarságunkat megőrizve s új színekkel
gazdagítva egyszer hazatérhetünk, és hasznos tagjaivá válhatunk a
közben oly nagy átalakuláson átment, s a szenvedés tűzében megedzett
népünknek”.
A „Száműzöttek Naptára” 1954-ben jelent meg, és az olvasók –
Amerikában, Dél-Amerikában, Ausztráliában, Nyugat-Európában
olvashatták Wesselényi Miklós szavait: “Minden igaz honfi szent hite s
vallomása: miszerint a magyarnak jövendője van”. Vagy Reményik
Sándor versét: “Nemzet nincs már... de magyarok még vannak, Ország
nincs már... a haza elveszett, de egymást átölelő lelkek vannak – és
egymás felé kinyújtott kezek”.
Két évvel később az 1956-os menekültek – Kanadában,
Venezuelában, Brazíliában – olvashatták a legnagyobb magyarok
szavait, amelyeket nem ismerhettek az átkos Rákosi-korszakban.
II. Rákóczi Ferenc: „Dicsőségetekre válik, hogy olyan nemzethez
tartoztok, amelynek első királya a szabadságot a szeretet valódi
törvényére alapította”.
Kossuth Lajos: „Bízom szülőföldem jövőjében, mert tudom, hogy
méltó a jövőre, s az emberiség sorsának is szüksége van rá”.
Vörösmarty Mihály: „Mi dolgunk a világon? Küzdeni. Erőnk
szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll”.
Liszt Ferenc: „Sarkcsillagom az
Magyarország büszkén mutathasson rám”.
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legyen,

hogy

majdan

A magyar nép, elsősorban a magyar zene döntő hatással volt a
legnagyobb művészekre. 1869 január 2.-án Brahms megküldi a
kiadónak a „Magyar táncokat”, kiemelve, hogy ő csak alkalmazta
zongorára, de nem szerezte. Schubert Eszterházy János gróf lányainak
zeneoktatója volt Zselizen, akkor keletkeztek a magyar zongora-duók,
továbbá a „Magyar melódia” és a „Divertissement a la hongroise”.
1812 február 9-én a Pesti (német) Városi Színház megnyitásán hangzott
el Beethoven „István király” nyitányának bemutatója, amelyben magyar
zenét dolgozott fel.
Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus-át 1926-ban mutatták be
Zürichben. Bartók Béla így nyilatkozott: „Hiszek – és ennek teljes
mértékben tudatában voltam, mióta csak megtaláltam hivatásomat, mint
zeneszerző – a népek testvériségében, hiszek a háborúk és a viszályok
ellenére. Ez az eszme az, amelynek szolgálatára zenémen keresztül
elkövetek minden tőlem telhetőt. Én, részemről egész életemben,
minden téren és minden módon egy célt szolgálok, – a magyar nemzet
és a magyar haza javát”.
*
A Gondviselés kegyelme folytán 1989 történelmi órái után, 1990
áprilisában szabad választásokat rendeztek Magyarországon, majd a
Szovjetunió összeomlott, és a megszállókat visszavonták hazánkból.
Több évtizedes száműzetés után sokan már nem tudtak elszakadni a
befogadó országból, munkájuk és családjuk kötötte őket távoli
kontinensekhez, de többször hazamentek, hogy erőt gyűjtsenek a
további küzdelmekhez – mint Antheus, akit nem lehetett legyőzni, mert
anyja a Föld mindig új erőt öntött bele.
De aki tehette, hazament, mint Csicsery Rónay István, a Zichycsalád örököse, aki a Somogy megyei Zala községben a csodálatos
Zichy Mihály Múzeum kurátora. Létrehozta az 1945 Alapítványt, és
mint az ország első számú kultúrdiplomatája, továbbra is figyeli
„Hírünket a Világban”.
*
A Kádár-korszakban eladósodott nemzet helyzete konszolidálódott
és elérkezett az idő, amikor a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma elhatározta: Magyar Kulturális Központot
létesít New Yorkban. 2001 december 4-én volt a megnyitás. Fogadással
kezdődött a Columbia Artist Management Impressario cég
dísztermében, amelyen a magyar kormány részéről megjelent dr.
Rockenbauer Zoltán kulturális miniszter és dr. Jeszenszky Géza
washingtoni magyar nagykövet. A fogadást a Philadelphia Zenekar
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Bartók Béla: „A kékszakállú herceg vára” című operakoncertje követte
a Carnegie Hallban. A prológot Márton András, a Kulturális Központ
igazgatója mondta. Szólóisták voltak: Petra Lang német mezzoszoprán
és Kováts Kolos kiváló magyar basszusénekes.
*
Rendkívüli fontossága van annak, hogy kultúránkon keresztül
megismerje a világ a magyar népet. A Magyar Kulturális Központ
irodái világszerte – köztük Németországban, Franciaországban,
Ausztriában, Angliában, Olaszországban – már régóta működnek,
eredményesen. A mintegy 16 központot számláló hálózat új tagja a
New York-i Magyar Főkonzulátus és ENSZ Misszió épületében kezdi
meg munkáját.
Ennek a magyar kulturális fellegvárnak a célja: a magyar kultúra
terjesztése, szervezése, Magyarországgal kapcsolatos kulturális
információ terjesztése az észak-amerikai kontinensen.

Szalay Róbert:

AZ ELÁRULT FORRADALOM
Az 1956 október 23.-án kezdődött és november 4-én vérbe tiport
magyar forradalom és szabadságharc nemcsak a magyar történelemnek
volt kiemelkedő és sorsdöntő eseménye, hanem a világtörténelemnek
is. A kommunista világrendszer vezető nagyhatalma ugyanis – a
Szovjetunió – olyan erkölcsi vereséget szenvedett, amit többé nem
tudott kiheverni. A kapott seb egyre üszkösödött és végül elvezetett a
kommunizmus végső összeomlásához.
A magyar forradalom bukása ellenére megmutatta, hogy hősi
elszántsággal egy világbirodalmat is meg lehet rendíteni. De miért
kellett a magyar forradalomnak november 4.-e utáni napok alatt
elbuknia? Egy forradalmat győzelemre vivő 10 milliós nemzet miért
nem fejtett ki nagyobb ellenállást? Erre próbálok ennek a rövid írásnak
keretében magyarázatot adni.
Nézzük a tényeket:
Magyarországon 1956-ban forradalmi helyzet volt. A tömegek már
nem akartak a régi módon élni, az uralkodó klikk pedig már nem tudta
uralmát a régi módon fenntartani.
1945 és 1956 között egy olyan véres, erőszakos kommunista
diktatúra terrorizálta a nemzetet, amihez a mintát a szovjet bolsevista
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uralom szolgáltatta. 1945 után százával végezték ki, és ezrével
börtönözték be az ún. “háborús bűnösöket”, akiknek egyetlen “bűnük”
az volt, hogy a végsőkig harcoltak a bolsevista előretörés ellen. Tízezer
számra hurcolták a szovjet GULÁG táboraiba a civil “hadifoglyokat”
és a kommunisták szerint megbízhatatlan elemeket.
A fordulat éve (1947) a totális kommunista diktatúra bevezetése
után fokozódott az elnyomás. Tízezreket telepítettek ki a városokból,
istállókba, juhhodályokba, mint “osztályidegen elemeket”. Vidéken a
“kulákok” ellen indult meg a hajtóvadászat. Az ÁVH, a “párt ökle”,
állam volt az államban. A terror kibírhatatlanságig fokozódott. A
börtönök és rabmunkatáborok zsúfolásig megteltek. Volt olyan év,
hogy 500.000 büntető ügyben indult vizsgálat. Végül a kommunisták
egymást kezdték pusztítani a hatalomért való marakodás kapcsán. Az
életszínvonal a minimumra csökkent.
Ilyen körülmények között csak egy szikra kellett, hogy
kirobbanjon egy forradalom. Ez a szikra október 23-án este a Rádiónál
lobbant fel, amikor az ÁVH tagjai célzott lövésekkel próbálták a
fegyvertelen tüntetőket visszaszorítani, és a kövezetre hullottak az eső
halottak.
A tömeg nem hátrált meg! Fegyvert szereztek, ahogy tudtak és
másnap az egész fővárosban fellángolt a harc. A 24.-én hajnalban
megjelent szovjet hadsereg csak olaj volt a tűzre, és ekkor a forradalom
szabadságharcba csapott át!
Hiába hirdetett a nagy sietve miniszterelnökké kinevezett Nagy
Imre kijárási tilalmat és statáriumot, a felkelt nemzetet nem lehetett a
rabságba visszakényszeríteni. Öt nap alatt a forradalom teljes
győzelmet aratott! A pártállam apparátusa összeomlott. Az ÁVH
szétzüllött. A szovjet hadsereg Budapestre bevonult egységei súlyos
veszteségek után visszavonulni kényszerültek. A hazafias lelkesedés
tetőpontjára hágott. A hatalom az egész országban a Nemzeti Tanácsok,
a Forradalmi Bizottságok, a Munkástanácsok kezébe került. Még egykét nap és a kommunisták “reformkommunisták”, és kollaboránsok
együtt kerülnek a történelem süllyesztőjébe. Ekkor a kommunisták
végső kétségbeesésükben – szovjet elvtársaik tanácsára –, ügyes
taktikához folyamodtak. Elismerték a forradalom győzelmét. Ezzel
elkezdődött a forradalom elárulása.
Egy forradalomban, ahol a nép fegyverrel vívja ki a győzelmet, a
fegyvereké a döntő szó. A forradalom ellenségeinek tehát első célja a
forradalmárok lefegyverzése volt, amit a „rend helyreállítása” címén
próbáltak elérni. „Győzött a forradalom! Mindenki megnyugodhat,
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mindenki hazamehet. Követeléseink teljesítve lesznek. Csak tegyétek le
a fegyvert! Aki nagyon akar, beléphet a Nemzetőrségbe (18 éven felül),
ahol a honvédséggel és a rendőrséggel közösen vigyáznak majd a
rendre”.
Képzeljük el azt a Nemzetőrséget, ahol 100.000 fős hadsereg és a
40.000 fős rendőrség közé belép néhányszáz 18 éven felüli forradalmár.
Teljes felhígulás! Nyilvánvaló volt, hogy a forradalom legelszántabb
hősei zömmel a „Pesti Srácok”, a 15, 16, 17 éves ipari tanulók, diákok
voltak, akik haláltmegvető bátorsággal vették fel a küzdelmet a
félelmetes tankokkal. Ezeket eleve kizárták a Nemzetőrségből és le
kellett (volna) tenniük a fegyvert.
Ezután lássuk, kik vezették volna a Nemzetőrséget? Október 31.én a Kilián-laktanyában tartották a Nemzetőrség alakuló gyűlését. A
Nagy Imre-féle „forradalmi kormány” képviseletében, nagy politikai
tapasztalattal rendelkező katonák jelentek meg. Kovács István
vezérőrnagy, Király Béla vezérőrnagy, Váradi Gyula vezérőrnagy,
Maléter Pál ezredes, Szűcs Miklós ezredes, Márton Áron ezredes,
Kopácsi Sándor rendőr ezredes. Valamennyien a rendszernek
elkötelezett hithű kommunisták.
A forradalmárok részéről a különböző fegyveres csoportok
képviselői jöttek el. Ezek zömmel fiatalemberek, akik egy hét alatt
bátorságukkal, hősiességükkel vívták ki a parancsnoki megbízatást.
Ezek alig rendelkeztek politikai tapasztalattal, nem látták át eléggé a
csapdát, amit állítani szándékoztak a forradalomnak. Szerencsére a
legtöbb felkelő csoport nem sétált bele a csapdába, és csak kevés
hagyta magát megtéveszteni és lefegyverezni.
Az igazi árulás azonban, csak ezután kezdődött.
Október 30.-án nyilvánvalóvá vált, hogy a szovjetek újabb
támadásra készülnek! A Budapestről kivonult szovjet csapatok a város
körül ásták be magukat és megindult a határokon át a nagy létszámú,
friss szovjet páncélos hadosztályok beözönlése. Ezt a legfelső katonai
és állami vezetés nagyon jól tudta, mivel – 1-2 napig – amíg a
repülőtereket meg nem szállták, – a magyar légierő felderítő gépei erről
pontos jelentést adtak.
Ebben a helyzetben egy rádiószózat, egy mozgósító felhívás
csodákat tudott volna művelni. Még állt a 100.000 fős hadsereg. Ha
minden harcolni akaró bevonul a legközelebbi laktanyába – 1-2 nap
alatt 300.000 főre duzzad fel a honvédség. A magyar hadseregnek
hozzávetőleg 3.000 olyan lövege (ágyúja) volt, ami alkalmas
páncélosok elleni küzdelemre. Amennyiben ezek tüzelőállásban, harcra
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készen várják az ellenséget, meglepetésszerű első csapást mérhettek
volna a támadókra. Ezután partizánharcra áttérve hetekig
folytatódhatott volna az ellenállás, súlyos veszteséget okozva az
ellenségnek. Ebben az esetben talán a szovjet vezetés is meggondolta
volna a támadást!
Ne felejtsük el, egy hazáját védő, mindenre elszánt nemzet
mérhetetlen erkölcsi fölényben van a hódítóval szemben. Kortársként
tanúi lehettünk, hogy Vietnámban és Afganisztánban a gyengén
felszerelt, de hazafias lelkesedéstől fűtött nép legyőzte az Amerikai és a
Szovjet Hadsereget. Napjainkban pedig a hős, néhány százezres
csecsen népet nem tudja pacifikálni a százmilliós Oroszország.
De lássuk, mi történt november 4.-én:
A szovjet támadás után mindössze 23 löveg vette fel a küzdelmet.
Ez a 23 löveg 15 ellenséges egységet semmisített meg: 8 harckocsit, 1
személy- és 2 tehergépkocsit, 1 páncélautót, 2 sorozatvevőt és 1
repülőgépet. Mi lett volna, ha mind a 3.000 löveg tüzet nyit és 300.000
mindenre elszánt harcos veszi fel a küzdelmet több millió hazafi
támogatásával? Tudom, nagy lett volna a veszteség, de nem lett volna
nagyobb, mint amikor 200.000 ember menekült ki az országból. Ez is
veszteség volt, nagyobb, mint a Don-kanyar, Mohács és Világos
együttvéve.
*
Most pedig lássuk, hogyan és kik szabotálták és árulták el a
forradalmat? Mint az előzőkben említettem, a forradalom napjaiban a
fegyveresek kezében volt a döntés. Volt néhány ezer forradalmár és
volt egy 100.000 fős hadsereg. De kik voltak a hadsereg “forradalmi”
vezetői?
Amikor Nagy Imre félrevezető taktikával “elismerte a forradalom
“győzelmét”, a hadseregben is “forradalmi” vezetőket választottak. A
Honvédelmi Minisztérium Forradalmi Bizottsága elnökének Váradi
Gyula vezérőrnagyot választották meg, akit előzőleg csepeli
kommunistaként javasoltak a hadseregbe. A Szovjetunióban végzett
katonai iskolát. A koncepciós perek idején “halálbíróként” ülnökölt és
ítélkezett a megvádolt katonák fölött. 1956-ban már a páncélos és
gépesített csapatok parancsnoka, és magáévá tette a “felkelők” elleni
küzdelmet. November 5.-én már Szolnokon tett hűségesküt
Kádáréknak, elsők között írta alá a “Tiszti Nyilatkozatot”. Münich
Ferenc az 1. számú parancsában ismét Váradi Gyulát nevezi ki a
páncélos és gépesített csapatok parancsnokának, és közel fél évig – a
megtorlás legvéresebb szakaszában – marad ebben a beosztásban.
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A forradalom Vezérkari Főnökének Kovács István vezérőrnagyot
nevezték ki, aki 1942-ben zsidó munkaszolgálatosként került
hadifogságba. Itt jelentkezett partizániskolára, és partizánként érkezett
haza a szovjet csapatok mögött 1945-ben. Ezután fontos pártfunkciókat
töltött be, majd miután Farkas Mihály lett a honvédelmi miniszter,
szovjet pártiskolára küldik. Ezt követően gyors katonai karriert töltött
be. 1956-ban már tábornok. A forradalom első szakaszában a
legszorosabb együttműködésben a szovjet hadsereggel tervezte és
vezette az „ellenforradalmárok” elleni harcot október 28-ig. 29.-én ő
lett a VFK! Hazaáruló utasításai égbekiáltó bűnök, amelyeknek
felsorolása oldalakat venne igénybe.
Maléter Pált nevezték ki honvédelmi miniszternek. Kapóra jött a
kommunista elvtársaknak, hogy az időközben a világhírnévre szert tett
Kilián-laktanyában tartózkodott Maléter, aki azért ment ki a Kiliánba
25.-én, hogy azt „megtisztítsa” a felkelőktől. Nosza! A Kilián
világhírnevét mossuk össze a kommunista ezredes nevével, és máris
igazolva van, hogy a kommunisták voltak a forradalom vezetői, hősei.
Pedig Maléternek annyi köze volt a forradalomhoz, mint egy
kazánkovácsnak az agysebészethez. Maléter a II. világháborúban a
Keleti-fronton esett fogságba. Ludovikás tiszt létére beállt partizánnak,
és fegyverrel harcolt előző bajtársai ellen. A háború után ezek a
„partizánok” lettek a szerveződő kommunisták fegyveres támaszai.
Maléter ezután – a többi elvtárshoz hasonló – katonai karriert futott be,
1956-ban a Műszaki Építő Dandár parancsnoka. A forradalom alatt
csak a felkelőket lőtte és lövette, egyetlen parancsot nem adott ki a
szovjetek ellen, sőt kijelentette, hogy a szovjetek ellen soha nem lövet,
mert mindent nekik köszönhet. Szovjet kitüntetéseit végig büszkén
viselte.
Ilyen katonák mentek tárgyalni Tökölre november 3.-án. Csak a
katonai kérdésekben teljesen járatlan laikusoknak lehet bemesélni azt a
történelemhamisítók által unalomig szajkózott mesét, hogy a küldöttség
a “szovjet hadsereg” kivonulásáról akart tárgyalni.
Erre az időpontra a “szovjet hadsereg” teljesen megszállta
Magyarországot. A repülőterek, laktanyák, stratégiai pontok, hidak,
útkereszteződések körbe voltak zárva, és a szovjet csapatok ugrásra
készen, kiinduló állásban várták a támadási parancsot. Ezt a küldöttség
tagjai nagyon jól tudták, hiszen napok óta tömegével kapták a
jelentéseket a szovjet csapatok mozgásáról. Nem lehetett kétségük
afelől, hogy rövidesen sor kerül a forradalom leverésére.
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Minden értelmes, gondolkozó ember előtt világos és egyértelmű az
a tény, hogy a küldöttség azért ment Tökölre, hogy a forradalom
leverése utáni helyzetről tárgyaljon. A világ hadtörténelmében nincs
arra példa, hogy a hadsereg három legfőbb vezetője: a honvédelmi
miniszter, a vezérkari főnök és a hadműveleti csoportfőnök egyszerre
menjen tárgyalni a támadásra felkészült ellenség főhadiszállására.
Jellemző a küldöttség összetétele is. Mindhárom katona megbízható
elvtárs volt. Kettő közülük a II. világháborúban partizánként harcolt a
szovjetek oldalán. A Szovjetunióban végezték katonai iskoláikat.
Ráadásul a küldöttséggel ment egy civil főelvtárs is, Erdei Ferenc, aki
szintén a Szovjetunióból hazatért közismert politikus volt. Árulásukat
és szándékukat mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a
szovjetek kérésére hajlandónak mutatkoztak a magyar hadsereggel
letetetni a fegyvert. Elkövették azt a megbocsáthatatlan bűnt, aminél
nagyobbat katona nem követhet el. A szovjet katonai térképeken
berajzolták azokat a pontokat, ahol nagyobb ellenállásra számíthattak a
szovjetek.
Meggyőződéssel állítom, hogy a főtiszti és tábornoki kar döntő
többsége ezekhez az árulókhoz hasonló múlttal és szellemiséggel állt a
forradalom “mellé”.
A Honvédelmi Minisztérium tisztjei, a hadtest, a hadosztály, az
ezredparancsnok és a melléjük beosztott politikai és pártapparátus
tagjai voltak – elenyésző kivételtől eltekintve – a forradalom
kerékkötői, végső soron elárulói.
Ezek a forradalom első szakaszában a felkelők ellen harcoltak. A
forradalom győzelme után szabotálták a forradalom kibontakozását,
november 4.-e után elárulták a forradalmat!
Ezek az elvtársak ma megbecsült nyugdíjas ezredesek,
tábornokokként magas életszínvonalon élnek, miközben a forradalom
hősei – akik még életben vannak – sokéves börtönbüntetés után,
évtizedekig harmadrendű állampolgárként vegetáltak, ma is elfelejtve,
elhallgatva, szegényen tengetik napjaikat.
Mikor valósul meg a valódi történelmi igazságtétel?
1957-ben a
Free Europe Press kiadásában megjelent egy
tanulmány: „A szabadságharc követelései” címen. Ha az ember
végigolvassa ezt a tanulmányt, az a benyomása támad, hogy az 1956-os
nemzeti forradalomnak és szabadságharcnak nem volt más célja, mint
az oroszoktól való megszabadulás és belső viszonylatban: Nagy Imre
kormány élére helyezése. A szabad-európás krónikások és
tanulmányírók számára nem volt fontos, hogy a magyar felkelés már
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másnap teljes antibolsevista jelleget öltött. A forradalom azt is
világosan eldöntötte, hogy a magyar nemzet nem fogadja el a
kommunizmusnak semmilyen, tehát „liberális” vállfaját sem, és
mindenképpen egy nem-kommunista állami és társadalmi rend felé tör.
A nemzeti forradalom politikai követeléseiben egy kezdeti „liberáliskommunista” rendszertől napok alatt egy polgári demokrata rendszerig
jutott el, és nem volt hajlandó megállni a „liberális-kommunista
álláspontnál, a „demokratikus szocializmus” határköveinél.
Az 1956-os forradalmat megelőző elvtársi viták egyik
legjelentősebb fóruma a Petőfi Kör volt. A forradalomban
megnyilvánuló népakarat messze túlment a Petőfi Kör kommunista
pártban gyökerező szemléletén. Erdős Péter, a magyarországi zsidó
intellektuelek egyik jellegzetes kommunista vezetője mondta
Budapesten, pár nappal az 1956-os októberi események előtt: „Az
orosz-bolseviki diktatúra reakciója a kommunizmus alatt élő országok
mindegyikében kialakulóban van. Kell egy új marxista irányzat,
nehogy ez az ellenhatás a másik végletbe, a nacionalizmusba csapjon
át”.
Jónás Pál, a Petőfi Kör forradalom alatt megválasztott elnöke az
„Új Európa” című politikai és kulturális szemle 1966 októberi
számában a „Petőfi Kör szerepe” címszó alatt így emlékezik az
eseményekre:
”Elérkeztünk 1956 októberéhez, és a Petőfi Körnek ekkor már
mintegy ‘nemzeti’ hírneve volt. Ezért a Kör vezetőinek az október 22.én alakuló, és október 23.-án meginduló forradalmi eseményekben
történt állásfoglalása nem volt jelentőség nélküli. Való igaz azonban,
hogy a Petőfi Kör október 22.-i nyilatkozata kevésbé volt nacionalista,
és kevésbé volt rendszerellenes, és igyekezett mértéktartóbb lenni, mint
az ugyanaz nap megfogalmazott határozat, amelyet az egyetemi
hallgatók szervezetei tettek közzé a különféle hirdetőtáblákon és a
menzák falain. A Petőfi Kör ekkor még csak a girondisták szerepét
játszotta, a Kör vezetőinek állásfoglalását a nép hangulata messze
megelőzte.
A Kör akkori vezetőinek többsége úgy gondolta, hogy Nagy Imre,
akit szeptemberben visszavettek a pártba, a dolgok törvényszerűségéből
kifolyólag rövidesen kormányt alakít és akkor a “demokratikus
szocializmus” eszméi nagyobb nehézség nélkül, struktuális változások
elkerülésével oldódnak meg. Ennek a felfogásnak alapján született meg
a Petőfi Kör rádiófelhívása a harcoló munkásokhoz és diákokhoz,
amelyet Tánczos Gábor olvasott fel. Ebben a Petőfi Kör október 25.-én
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kelt helyreállítását kérte, és a fegyveres harcok megszüntetését
óhajtotta. “Nagy Imre a miniszterelnök, követeléseink valóra válásának
nincs semmi akadálya” – mondta a felhívás – “szüntessétek be a
harcot”.

Amit a magyar nép akart!
„Magyarország népe – írta Jónás Pál – azonban gyökeres
változásokat akart, nem pedig félmegoldásokat. Nem fél, hanem teljes
igazságot, nem részleges, hanem teljes önrendelkezést, nem szocialista
‘demokráciát’, hanem egyszerűen demokráciát. A Petőfi Kör
felhívására a harcolók éppúgy nem hallgattak, mint a többi felhívásra, a
kormány különféle amnesztia-ígéreteire, vagy a közigazgatás
embereinek a fogadkozásaira. A forradalmi események néhány nap
alatt merőben új képletet teremtettek, és Mikoján, valamint Szuszlov
látogatása később még a kételkedőket is megerősítette abban a
felfogásban, hogy a Szovjetunió hajlandó elfogadni a többpártrendszeren felépülő, demokratikus, semleges Magyarországot”.
Eddig Jónás Pál a Petőfi Kör tevékenységéről. Jónás Pál a Szabad
Európa Rádió „Hinter dem eisernem Vorhang” című folyóiratának
1957. augusztusi számában a magyar ifjúság forradalmi szerepéről írt
„személyes beszámolója” ürügyén azzal dicsekszik, hogy mint a
balatonszárszói szélsőbaloldali konferencia „veteránja”, mint próbálta
kommunista hajlamú társaival 1944-45-ben a nemzet Szovjetoroszország ellen vívott honvédelmi harcát szabotálni és ellenálló erejét
zülleszteni.
Az 1945-ös országvesztés után az írók egy része maga is jelentős
szerepet vitt a kommunista rendszer fokozatos felépítésében,
megszilárdításában. A rezsim rivaldafényében álló írók többsége
nemcsak a rabigába hajtott igazi lelkületét és óhajait nem fejezte ki,
hanem előljárt a valóság és igazság szándékos és tudatos
meghamisításában, hazug ábrázolásában, és a rendszer gerinctelen
kiszolgálásában.
Az
idegenvérű
zsarnokok
hiuságának
legyezgetésében, propagandisztikus potenkin-falvak felépítésében.
Tisztelet az olyan kivételeknek, amilyen pl. Németh László, aki a nemzet
magatartásával összhangban éveken át „belső” irodalmi száműzetésbe
vonult.
A Petőfi Kör is csak a XX. pártkongresszus által engedélyezett
liberális arcot mutató és sztalinizmust szidó marxisták zajongása volt,
akik a kommunista rabszolgaság keserű levét kísérelték meg édessé
parancsolni, és elfogadtatni a magyarsággal.
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc – hordozó erőit és
célkitűzéseit tekintve – a legtágabb értelemben vett nemzeti forradalom
és szabadságharc volt, és éppen ez volt benne a nagyszerű, a fenséges,
az elvitathatatlan nemzeti érték. „Az októberi magyar szabadságharc
nemzeti jellegű volt, minden bolsevista és marxista iránnyal élesen
szemben állott” – olvasható a szabadságharcosok New York-i, 1957.
július
27-28.-i
kongresszusának
Memorandumában.
A
Szabadságharcosok Kongresszusán, amelyen Amerika minden részéről
1200 szabadságharcost képviselve szenvedélyes felszólalások
hangzottak el Király Béla és vezérkara ellen, mert a Szabadságharcos
Szövetséget a marxista oldalra akarták állítani.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hallatlan morális értéke
és beszennyezhetetlensége éppen abban rejlik, hogy semmiféle
személyi kultusz, pártpolitikai érdem nem férhet hozzá, s így az egész
világra kisugárzó eszmei vonatkozásának egyértelmű tisztaságát sem
annak rajongói, sem ellenségei a maguk egyéni érdekeihez le nem
láncolhatják, s kifelé ható politikai szuggesztióit semminemű utólagos
átértékeléssel el nem homályosíthatják.
Magyarország külpolitikai semlegesítése, a többpárt-rendszer
visszaállítása, teljes lelkiismereti, sajtó-, gyülekezési és egyesületi
szabadság nem revizionista-kommunista, hanem nemzeti-demokrata
követelések. A kommunizmus elutasítása nem jelenti a kapitalista
gazdasági és társadalmi rend visszaállítását. Ugyanúgy a külpolitikában
a szovjet uralmat nem akarták korlátlan nyugati dominációval
felcserélni, hanem az ország semlegesítésére törekedtek. A nemzeti
forradalmárok szeme előtt egy olyan gazdasági és társadalmi rend
lebegett, amelyben a munkás tulajdonosa, illetőleg résztulajdonosa
annak az ipari, mezőgazdasági, vagy más üzemnek, amelyben dolgozik.
1956 magyar népe, a szabad világ antibolsevista készségének
katalizátora irányítója, tartalommal feltöltője és ideálja lett. Vétkes hiba
lenne még ma is a szabadságharcot a személyi kultusz igájába befogni.
Sajnos, mégis a negyvenhatodik évfordulójára újra feléledtek azok a
reformkommunista történelemhamisítások, amelyek Nagy Imre
vezetésével egyfajta revizionista-kommunista forradalommá akarják
átfesteni 1956 októberét.
Nagy Imre a forradalom miniszterelnöke lett, de nem lett a
forradalom tudatos vezére. Borsody István az „Új Látóhatár” 1976
december 15.-i számában Nagy Imréről, mint a „demokratikus
kommunizmus szellemi mentoráról” és az „eurokommunizmus magyar
vértanújáról” emlékezik. Borsody szerint „Nagy Imre a nemzeti
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forradalom hevében vezette a kommunista pártot a demokratikus
európai kommunizmus útjára”. Ha ez így igaz, nem nehéz
megállapítani, hogy Nagy Imre miért nem tudott a forradalom történeti
vezérévé emelkedni.
A magyar szabadságharc követelései és célkitűzései ellenkezője
volt mindannak, amit most marxista alapon és szellemben akarnak
belemagyarázni. Aki hajlandó együttműködni a reformkommunistákkal
akár társutasaikkal, az minden magyar szabadságtörekvésnek árulója.
„Lehetetlen, hogy mi magyarok a bolsevizmussal alkudozzunk, vele
szemben engedékenyek legyünk, neki jövőbeli szolgálatainkat ígérjük. A
bolsevizmus megkínzott, keresztre szegezett bennünket, lábbal tiporta a
szabadságunkat s megtagadta a világ egyetlen üdvösségét: Jézus
Krisztust...” A „Pesti Srácok” valóban Prohászka mondása szerint
cselekedtek.
A budapesti sírok bármily messze vannak is, de köteleznek és arra
intenek, hogy ne adjunk el semmit nemzeti jogainkból, magyar
becsületünkből, és abból a hősi nemzeti magatartásból, amelyet
Budapest 1944-45-ös védői és az 1956-os szabadságharc ifjú küzdői
tanúsítottak. A keserűség óráin suttoghatják a szelek, hogy magukra
hagyottan haltak meg a hősök. De éppen a magyar egyedülvalóság int
arra, hogy csak magunkban bízhatunk. Ez a jobboldali nemzeti
egységünk parancsa is. S ha így tudjuk élni a ránk kiszabott magyar
sorsot, akkor egyszer az októberi szelek nem könnyet harmatoznak,
hanem örömet harsonáznak a budapesti kissírok fölött, és meghirdetik
a jövőnek:
„Mégsem volt hiábavaló!”

Tóth Gergely (University of California, Berkeley):

A MAGYAR NYELV MEGŐRZÉSE
AZ EMIGRÁCIÓBAN
Helyzetkép: A San Francisco-i magyarság
nyelvéről és szokásairól
Összefoglalás
Az anyanyelv és a kultúra megőrzése és továbbörökítése az
emigráns közösségek egyik legégetőbb gondja és feladata szerte a
világban. A diaszpórában élő magyarságnak mint önálló etnikai
csoportnak továbbélése szempontjából a nyelv megőrzése mellett egyik
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fő feladata a jól működő, modern információs hálózat, mely összeköt
mind egyéneket mind intézményeket, valamint az, hogy az egyes
közösségek tudjanak egymás életéről. Ez az előadás ehhez szeretne
hozzájárulni, amennyiben bemutatja a San Francisco környéki
magyarságot konkrét, általános érvényű nyelvészeti adatok hátterében.
Ebben a közösségben becslések szerint mintegy nyolc-tízezer magyar
él. Bár már a huszadik század tízes éveitől kezdve voltak magyarok
ezen a vidéken, a nagyobb számú bevándorlás azonban csak az ötvenes
évek elejéhez, majd később az 1956-os szabadságharcot követő
időszakhoz köthető. Ma itt egy katolikus és egy református egyház,
élénk cserkészet, a Szabadságharcos Szövetség és az MHBK helyi
csoportjai, egy néptánccsoport, egy népdalegyüttes, a Corvinus
kultúregyesület és egy labdarúgócsapat alkotja a magyar élet magját.
Körülbelül az összmagyarság 15 százaléka tekinthető aktívnak, tehát
ennyi ember vesz részt több-kevesebb rendszerességgel a magyar
egyházak és a közösségek rendezvényein. A részvétel mellett azonban
az is lényeges, hogy elkerüljük anyanyelvünk leromlását, hiszen az
angol nyelv befolyását nehéz kivédeni. Az angol nyelv hatásának
leggyakoribb tünetei a szókölcsönzések (azaz angol szavak használata
magyar társalgásban), és a tükörfordítások. Ennek lényege, hogy egy
szószerkezet egy az egyben átkerül a magyar nyelvbe, amit a
kétnyelvűek ugyan könnyen megértenek, de az eredmény a magyarban
helytelen és gyakran igen furcsán hangzik. Nyelvünk és kultúránk aktív
megőrzése és vonzóvá tétele által sikerülhet az asszimilációs folyamat
lelassítása.

Summary:
How to preserve our native culture and pass on our language to our
children – this is one of the most crucial tasks and main worries of
immigrant communities around the world. An effective network
connecting Hungarians and their institutions may be helpful if we want
to succeed with our goals of survival as a distinct ethnic entity. This
article is a small contribution to this idea – it introduces the Hungarian
community of the San Francisco Bay Area in California.
Approximately ten thousand of our countrymen reside in this region
whose diameter is some 160 km. There have been immigrant groups
and institutions here since the early 20th century but people started to
arrive in larger numbers only from the early fifties on and especially
after Hungary's Freedom Fight in 1956. Today, we have a Catholic and
a Reformed Church with active boy and girl scouts, local chapters of
the Hungarian Freedom Fighters’ Association and the Hungarian
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Veterans Association (MHBK), a folk dance ensemble, a folk song
group, a cultural association, and a soccer team. About fifteen percent
of the Hungarians living here is “active” in that they participate in at
least one of the several events organized during the year: celebrations
of our national holidays, benefit dinners, picnics, and balls, and,
occasionally, guest appearances of artists and speakers from Hungary
and other areas of the Carpathian Basin. Besides social and cultural
involvement, it is crucial that we work hard on maintaining our
language: interference from the surrounding language is often hard to
avoid. The most obvious signs of this are borrowed lexical items (e.g.
English words embedded in our Hungarian conversations) and so called
loan-translations. The latter phenomenon happens when a particular
expression is mirror translated into the other language, thus resulting in
structures which a bilingual speaker has no difficulty to understand but
which are not actually part of the linguistic inventory of Hungarian. By
keeping our language intact and our culture alive and attractive we can
effectively slow the assimilation process.

Dr. Nádas János és Tóth Gergely (Somogyi F. Lél)

Általános bevezetés
A világban szétszóródott magyar közösségeinket érintő kérdések
egyik legégetőbbje anyanyelvünk és kultúránk megőrzése és
továbbörökítése. Az erre vonatkozó állapotok felmérése nem egyszerű
dolog, hiszen négy földrészen is élnek számottevő nagyságú csoportok
(Európán kívül Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliában,
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Zélandon, és csekély számban Dél-Afrikában is). Így ezek a
vizsgálatok csak lépésenként és egy-egy kisebb földrajzi egységre
összpontosítva képzelhetők el reálisan. Emiatt érthetően sajnos kevés
azok száma is, akik átfogó képet tudnak nyújtani az emigráció világáról
valamely konkrét szempont szerint. Ilyen például Török István munkája
1978-ból (Katolikus magyarok Észak-Amerikában), amely az
egyházközösségek életét vázolja, Könnyű László munkássága,
Borbándi Gyula két műve, amely a teljes magyar diaszpóra életét
igyekszik összefoglalni, elsősorban az intézményes lét szintjén (A
magyar emigráció története 1945-1985 és Emigráció és Magyarország,
1985-1995-ig), vagy Joseph Széplaki történelmi áttekintése 1975-ből,
The Hungarians in America 1583-1974.
Fontos megemlítenünk a pittsburghi Várdy-professzorházaspár
munkáját is, valamint az igen fontos összefoglaló forrásoknak számító
Katolikus Magyarok Vasárnapja évenkénti Kalendáriumát, amely
1992-ig jelent meg (utoljára Youngstownban, Ohioban), s a ma is
kiadott kétnyelvű református Bethlen Naptárt a pennsylvaniai
Ligonierból.

San Franciscóról és környékéről röviden
Ennek megfelelően én szerényebb célt tűztem magam elé, a (Los
Angeles után a) második legnagyobb kaliforniai közösség állapotára
voltam kíváncsi. A mi itteni helyzetünk talán más, távolabbi magyar
közösségekben élő olvasók számára is érdekes lehet, hiszen a leírt
jelenségek közül a legtöbb máshol is megfigyelhető, általános érvényű.
San Francisco alatt ma már nemcsak magát a várost, hanem az Öböl
nagyobb környékét kell értenünk, mert itt is jellemző az elővárosokba
költözés, melyhez nagyban hozzájárul a Silicon Valley rohamos
fejlődése is, új munkahelyeket kínálva. A teljes terület tehát mintegy
száz-százhúsz mérföld átmérőjű kört alkot (180-190 kilométer),
melyben a főbb települési egységek San Francisco mellett az alatta
elterülő Félsziget és Oakland városa.
Az itteni magyar bevándorlás ugyan már a század elején
elkezdődött (a második világháború előtt például volt Dalárda és
magyar bálokat is rendeztek), ám jelentősebb létszámú magyar csak a
Szabadságharc után érkezett, mivel azelőtt, főként a repülőgépforgalom kezdetlegesebb volta miatt a nyugati part igen távol esett az
ország egyéb részeitől. Becslések szerint a környéken ma vagy tízezer
honfitársunk élhet, amelynek mintegy tíz-tizenöt százaléka aktív,
vagyis részt vesz a magyar események valamelyikén.
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A két legfontosabb intézmény (mint máshol is a világban) a két
egyház, azaz a Magyar Katolikus Misszió és a Magyar Református
Egyház. Előbbi Portola Valleyben működik, ahol bencés szerzeteseink
1957-ben magyar iskolát alapítottak. (Mindszenty bíboros kétszer is járt
itt.) Ez azóta amerikai kezelésbe került, ám három szerzetes, Jávor
Egon, Horváth Piusz és Németh Maurusz atyák a misszió keretein belül
lelkesen ellátják a közösséget. A református hívek Redwood Cityben
gyűlnek össze, ahol a templom magyar tulajdonban van és a legutóbbi
időkig az energikus Katona Jenő volt a lelkipásztor. Mindkét egyház
otthont ad nemzeti ünnepeink megemlékezéseinek és kulturális
eseményeknek is, és rendszeresen támogatják a magyarországi és
kárpát-medencei rászorulókat. A március 15-i központi ünnepélyt a
Református Egyház rendezi (kivéve idén, 2003-ban, amikor is
ideiglenes lelkészhiány miatt a Katolikus Misszió ezt átvállalta), Szent
István napját pedig már több, mint negyven éve a San Francisco-i
Golden Gate Parkban tartják a városi (amerikai) zenekar
közreműködésével.
Ennek
szervezője
Rékay
András,
a
Szabadságharcos Szövetség helyi szervezetének elnöke. E héten
egyébként már hagyomány, hogy a polgármester a magyarok
jelenlétében kitűzi a városházán a polgármesteri iroda erkélyére a
magyar nemzeti lobogót. Október 23-áról két helyen is
megemlékeznek, először szombaton este a Református Egyház
rendezésében ünnepi műsorral az úgynevezett Serlegvacsora keretében,
majd vasárnap délután megkoszorúzzák a San Francisco State Building
udvarán 1986 óta álló Gloria Victis magyar emlékművet, a környékbeli
Rózsa Olga alkotását. Optimizmusra ad okot az élénk cserkészélet.
Némethy Csepely Diana vezetésével jelenleg majdnem hatvan tagúak a
cserkészcsapatok és ügyelnek arra, hogy az oktatás nyelve a magyar
maradjon. Ez a vidék ebből a szempontból talán kedvezőbb helyzetben
van, mint mások, éppen azért, mert sok munkaerőt vonz, köztük
gyermekes családokat.
A szervezetek és aktív egyének között meg kell említenünk még a
Corvinus Kulturális Egyesületet, a Kővirág dalegyüttest, az Eszterlánc
néptánccsoportot, dr. Fabó László könyvterjesztőt, aki egyben az
MHBK helyi elnöke is, de van működő focicsapat is. A hetvenes
évekig a Pannónia Sportklub adott otthont a legtöbb rendezvénynek, s
azt követően a kilencvenes évek elejéig Magyar Háza is volt a
közösségnek a belvárosban, a Stephaneum, amely az emigráns élet
központjaként szolgált, és sok neves vendéget látott, mint például
Mindszenty bíborost, Tollas Tibort, Szörényi Évát, Szeleczky Zitát, és
Wass Albertet. A közeli Berkeley egyetemen dolgozik Vörös Katalin,
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aki e-mail-lista segítségével igyekszik összefogni a magyar diákokat és
tanárokat.
A San Francisco-i közösséget dr. Voisin Éva tiszteletbeli konzul és
Könnyü Ernő (a St. Louis-i Könnyű László fia) volt kongresszusi
képviselő is támogatja.

Szokásainkról
Megfigyeléseim két részből álltak, az első részben kérdőívekkel
érdeklődtem a kultúra és a szokások megtartása iránt, míg a nyelvi
témában személyes beszélgetéseim és írott források segítettek. Az
adatgyűjtésnél azokra összpontosítottam, akik már hosszabb ideje itt
élnek (tehát nem az elmúlt tíz év érkezettjeire) vagy már itt születtek.
A Kárpát-medencében születettek túlnyomó többsége rendszeresen
olvas magyarul, ezek közül sokan járatják a Californiai Magyarság
című hetilapot. Ezenkívül a következő újságokkal találkoztam az elmúlt
időszakban (a teljesség igénye nélkül): a kanadai Magyarság ("Kék
Újság") és Magyar Élet, New Yorkból a Magyar Szó, szintén
Kaliforniából a Magyarok Vasárnapja, az Újvilág és az Amerikai
Magyar Hírlap, a Nemzetőr Münchenből, a Bécsi Napló, a Hadak
Útján, a Magyar Egyház és Testvériség című református újságok, New
Jerseyből a Népszava/Szabadság, Akronból a Magyar Élet,
Clevelandből a Szittyakürt, a Délamerikai Magyar Hírlap Buenos
Airesből, a Magyar Élet Ausztráliából; Magyarországról pedig a
Magyar Fórum, a Nők Lapja, a Szív, a Demokrata és a Heti
Világgazdaság. Az itt születettek többsége, sajnos, nem olvas
rendszeresen magyarul, mivel már amerikai iskolarendszerben nőttek
fel. Az idősebbek legtöbbje gyakran hazajár, átlagban két-három
évenként. Ami az anyanyelv pontos megtartását illeti az otthon
születettek soraiban, ennek az életkorral és az iskolai végzettséggel
való bizonyos (de nem kizárólagos) összefüggése figyelhető meg:
minél idősebb a beszélő és minél magasabb a végzettsége, általában
annál kevesebb kifejezést kölcsönöz az angolból, kivételek azonban
természetesen szép számmal akadnak. A hagyományok terén
kiemelkedő szerepe van a magyar konyhának, nemzeti ünnepeinknek és
népművészeti motívumokat ábrázoló tárgyaknak az otthonokban.
Kevesebben ugyan, de megtartják a névnapokat, az ajándékokat az itt
szokásos december 25.-e délelőtt helyett Szentestén adják át,
üdvözléskor arcon csókolják egymást (az itt népszerűbb ölelés helyett),
és hatodikán jön a Mikulás is, például cserkészrendezvény keretében.
Néhányan a méter-rendszerben is végeznek alapvető számításokat, és
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jellegzetes magyar keresztneveket is találunk az újonnan világra jöttek
között.

Elöljáróban
Ez a dolgozatom a San Francisco-i és Öböl-környéki magyarok
nyelvi és kulturális vizsgálata alapján készült. Ennek keretében
megkísérlem azt, hogy ezt a közösséget egy sajátos nyelvszigetként is
értelmezzem. Célom, hogy szociolingvisztikai módszerekkel rögzítsem
e nyelvi kisebbségben élő csoport állapotát. Felmérésemet olyan
beszélők alapján készítettem, akik már legalább harminc-negyven éve
itt élnek, vagy már azok leszármazottaiként itt születtek. Emellett
megpróbálok rávilágítani a megfigyelhető nyelvváltási folyamat
(gyakori "code switching", illetve hosszabb távon “language loss”)
okaira is.
Körbejárjuk majd azt a fajta azonosságtudatot is, amelyet két nyelv
és két műveltségi kör együttes jelenléte jellemez. Ennek kapcsán
feltesszük a kérdést, hogy hogyan érhető el az itteni magyar kisebbség
hosszútávú fennmaradása. Életrajzi és kulturális adatokkal igyekszünk
alátámasztani az elemzést, valamint nyelvészeti adatokkal is, melyek a
magyar és az angol között fennálló szoros kapcsolat ("language
contact") eredményei, nevezetesen kölcsönzések és tükörfordítások,
melyek az angol nyelv növekvő befolyásának jelei.

Nyelvsziget?
Bár ez az amerikai magyar emigráns közösség, de akár bármely
más hasonló eredetű nyelvi csoport bárhol a világon, a hagyományos
meghatározások szerint nem értelmezhető nyelvszigetként (mint
például az erdélyi német nyelvszigetek vagy az ausztriai Őrvidék
magyar falvai), mégis megkísérlem eszerint megvizsgálni, hiszen
számottevő a hasonlóság.
A közismertebb meghatározások egyike Mattheieré (1994) aki a
szociolingvisztikai szempontot emeli ki, pontosabban a környezethez
képest lassabb lefolyású asszimilációs folyamatot.
„Eine Sprachinsel ist eine durch verhinderte oder verzögerte
sprachkulturelle Assimilation entstandene Sprachgemeinschaft, die –
als Sprachminderheit von ihrem Hauptgebiet geographisch getrennt –
durch eine sprachlich/ethnisch differente Mehrheitsgesellschaft
umschlossen und/oder überdacht wird, und die sich von dieser
Kontaktgesellschaft durch eine die Sonderheit motivierende
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soziopsychische Disposition – eine Sprachinselmentalität – abgrenzt
bzw. von ihr abgegrenzt wird”.
„Nyelvszigetnek nevezzük az olyan nyelvi közösséget, mely
lelassult nyelvi-kulturális asszimiláció eredményeként jön létre.
Földrajzilag távol esik az anyanyelv felségterületétől, és egy más
nyelvű és nemzetiségű többségi társadalom öleli körül. Ez utóbbitól
való különállását az egyéni vonásokat hangsúlyozó szociopszichologiai beállítottság – az ún. nyelvsziget-mentalitás – is
megerősíti”. (Saját fordítás.)
Egy másik definíció Hutterertől (1982) származik és a földrajzi és
szociológiai szempontokra összpontosít.
„Sprachinseln sind räumlich abgrenzbare und intern strukturierte
Siedlungsräume einer sprachlichen Minderheit inmitten einer
anderssprachigen Mehrheit. Im Normalfall . . . im Hoheitsgebiet der
anderssprachigen Mehrheit . . . ‘Sprachinsel’ wird generell nicht nur
linguistisch verstanden, sondern als Sammelbegriff sämtlicher
Lebensäußerungen der in einer Sprachinsel zusammengefaßten
Gemeinschaft”.
“A nyelvszigetek olyan, területileg körülhatárolható és saját belső
szerkezettel bíró települések, amelyeket egy nyelvi kisebbség alkot egy
másnyelvű többségen belül, legtöbbször annak felségterületén. A
‘nyelvsziget’ fogalmát nem csak nyelvi alapon határozzuk meg, hanem
az azt alkotó közösség valamennyi megnyilvánulásának és kifejezési
eszközeinek összességeként is.” (Saját fordítás.)
Az előbbi meghatározások következő elemei illenek erre a nyelvi
közösségre: (sajnos) mindenképpen jelen van egy bizonyos, jól
észrevehető és mérhető “sprachkulturelle Assimilation”. Ezek a
beszélők egy nyelvi kisebbséget (“Sprachminderheit”) képeznek egy
olyan országban, ahol egy másik nyelv, tehát az angol az adatcsere fő
eszköze. Emellett a csoport természetesen földrajzilag is el van
szigetelve az anyaországtól. Állapota nyelvileg és műveltségileg
„umschlossen und überdacht” (“enclosed and covered” – „körbevéve
és lefedve”) a környező többségi társadalom által. Bár ez a magyar
közösség nem alkot “Siedlungsraum”-ot (“settlement area” vagy “zárt
lakóterület”) Hutterer meghatározása értelmében, tagjai mégis
összeállnak ideiglenes, alkalmi nyelvi szigetekké, társadalmi
szerveződéseik során. Ténylegesen vannak jól körülhatárolható saját
„Lebensäußerungen”-jeik
(„megnyilvánulás”
vagy
„kifejezési
eszköztár”), tehát tudatosan vagy nem, szándékosan vagy nem, ilyen
alkalmakkor egyértelműen megkülönböztetik magukat a környező
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társadalomtól
azáltal,
hogy
gyakran
jellegzetes
magyar
„kommunikációs stratégiákat” vagy más jellemző viselkedési formákat
alkalmaznak, mint például üdvözléskor (mind nyelvileg, mind
fizikailag), felköszöntéskor, vagy akkor, amikor egymást megszólítják,
a nemzetiségi hovatartozás néhány félreismerhetetlen elemét használva.
Ezek az előbb már említett megnyilvánulások, a közös nyelv és kultúra
mellett, a diaszpóra azonosságtudatának szerves részei.
A Le Page és Tabouret-Keller szerzőpáros elmélete az ‘acts of
identity’ fogalmat használja, melyet itt kétféleképpen is érthetünk. Azaz
nemcsak a nemzetiségi vagy kulturális azonosság szempontjából,
hanem úgy is mint egy bizonyos identitástudat, mely a környező, más
nemzetiségű társadalommal való szembenállásban jut kifejezésre. Ez a
megkülönböztetés igen fontos értelmet nyer akkor, ha feltesszük a
diaszpóra csoportok szempontjából égető kérdést: azaz integráció vagy
asszimiláció a jövő útja? Ez az alkalmi (nem negatív értelemben vett)
„szembenállás", azaz a saját azonosság szokásokban megnyilvánuló
megőrzése azonban nem jelenti azt, hogy a közösség tagjai tudatosan
elszigetelnék magukat a környező többségi társadalomtól.
Természetesen vannak állandó jelei az úgynevezett "cultural focusing"nak az amerikai kultúrát illetően még az igen erős magyar
azonosságtudatú csoportban is. Ilyenek az amerikai himnusz éneklése
ünnepi alkalmakkor, a Miatyánk időnkénti angolul való imádkozása,
vagy a Happy Birthday köszöntődal éneklése még akkor is, ha
mindenki ért magyarul a jelenlévők közül.
Ami a Le Page és Tabouret-Keller által javasolt elméletet illeti a
kultúra és a nyelv összefüggéséről, meg kell jegyeznünk, hogy a
beszélők szociokulturális hátterének vizsgálata is szükséges ahhoz,
hogy magát a nyelvhasználatot is megértsük, különösképpen egy ilyen
helyzetben, melyben ennek a háttérnek két oldala is van: a beszélőnek
nemcsak saját csoportja többi tagjához kell viszonyulnia, hanem a
nyelvi makrokörnyezetéhez is, azaz a többségi társadalom tagjaihoz is.
Így a nyelvi kommunikáció kielégítő elemzésekor mind a nyelvi mind a
nem-nyelvi tényezőket figyelembe kell vennünk, azaz belső és külső
tényezőket is ("internal and external factors"). Mint a szerzők írják
(1985),
“actual speech is governed more by the speaker’s desire to identify
… with a … social network, than by one’s degree of fluency” [of a
language].
azaz "a tényleges beszédmódot (azaz nyelvválasztást) gyakran az
vezérli, hogy a beszélő egy bizonyos kulturális csoporttal kíván
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azonosulni, és csak kevésbé az, hogy mennyire bírja az adott nyelvet."
(Saját fordítás.)
A mi esetünkben ez ugyan sajnos a ritkább eset (hiszen sokszor az
a nehezen érthető eset is megfigyelhető, hogy valaki ugyan tört angolt
beszél csak, de mindenképpen angolul szól a magyarul értőkhöz is), de
azért találunk rá példát saját környezetünkből. Ilyen a San Francisco-i
magyar közösségben egy olyan másodgenerációs asszony, aki a magyar
közösségen kívül szinte mindig angolul beszél, azonban rendszeresen
eljár a magyar templomba, és még ha tört magyart beszél is, azt
használja szolidaritásból, azért, hogy a magyar csoporthoz való
kötődését kimutassa. Így e nyelv által újra és újra meg tudja erősíteni
magyar azonosságtudatát, sőt, a beszédpartnertől függően (magyar
vagy amerikai) ezt bizonyos mértékig váltogatni is képes, ahogy a
helyzet megkívánja.
A gazdag nyelvi anyag elsősorban a templomok létezésének
köszönhető, melyek maguk köré gyűjtik és ápolják a tagokat és a
vendégeket is. Ezek az egyházi szervezetek a világ összes emigrációs
közösségében a nyelv és a nemzeti kultúra elsődleges védelmezői és
továbbörökítői. Ez a jelek szerint (és egyértelmű következményképpen)
azokban a nemzetiségi csoportokban működik legjobban, ahol az
eredeti hazai társadalom is erős, jól fejlett vallási élettel és
hagyományokkal rendelkezik. Le Page és Tabouret-Keller a nemzeti
azonosságtudat megőrzésével kapcsolatosan ezt szintén megerősíti,
megjegyezve, hogy ez az azonosságtudat akkor élhet legtovább, ha azt
intézmények is támogatják - ők konkrét példaként a kelet-indiai
hagyományok továbbélését hozzák fel a Karib-tengeri szigetvilágban.
Fontos megjegyeznünk, hogy az egyes nemzetiségek ezirányú
sikerét nem könnyű lemérni, hiszen ez a siker viszonylagos fogalom.
Olasz és lengyel közösségek például (és természetesen az erősen
összetartó wisconsini norvégok, a jiddist beszélő csoportok, vagy az
ortodox szlávok, ahol a szláv nyelv egyben a liturgia kötelező része is,
hogy az amisokról ne is beszéljünk), akiknek mind az óhazában, mind
az újvilágban templomaik a legerősebb oszlopaik, láthatólag hosszabb
ideig meg tudják őrizni nyelvüket és hagyományaikat, mint más
csoportok, pl. a franciák vagy általában a skandinávok, ahol ezek a
vallási gyökerek gyengébbnek tűnnek.

További asszimilációs tényezők
Általában véve természetesen a befogadó társadalom anyagi jóléte
felgyorsíthatja a beolvadást, de a politikai tényezők is fontosak –
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hasonlítsuk csak össze az amerikai magyarokat az erdélyiekkel, akik
politikai elnyomás alatt is szenvednek és az ennek való ellenállás
szimbolikus jelentőséggel is bír. De más szemszögből is
megközelíthetjük a dolgot, nevezetesen az anyatársadalom
szempontjából: ha ennek súlya és presztízse valamilyen okból jelentős,
akkor a beolvadás lelassulhat, mint például napjainkban a spanyol
nyelvűeké itt az Egyesült Államokban vagy a dél-amerikai magyaroké.
Utóbbi helyen a gyermekek talán tovább megmaradnak a magyar
vonalon, mivel ha lassan is, de Magyarország biztosan fejlődik, míg a
dél-amerikai országok gazdasági helyzete jelenleg sajnos nem
irigylésre méltó, így Magyarország vonzereje megnövekedett, és az
elmúlt években sokan haza is települtek, különösen Argentínából, azaz
a magyar nyelv ezek számára felértékelődött.
A „nyelvsziget" fogalmának demográfiai vetületét összefoglalva
megállapíthatjuk, hogy ez a San Francisco-i nyelvsziget egy fiatal
képződmény, és diffúz jellegű (laza szerkezetű), mind a beszélők
születési helyét, mind jelenlegi lakóhelyét illetően.
Nyelvészeti szempontból is a nyelvsziget egy különleges
formájával állunk itt szemben, hiszen szinte teljeskörű (aktív vagy
passzív) kétnyelvűség jellemzi tagjait, mivel mindenki jól bírja az
angolt, vagy már itt született.
Az azonosságtudat és a nyelvhez és hagyományokhoz való kötődés
mértéke az egyének között számottevően eltérő képet mutat, a
ragaszkodás, az ún. “loyalty level” függvényében. Véleményem szerint
ez a legfontosabb faktor, mely független a társadalmi vagy egyéb
kényszerítő tényezőktől, amelyek sokak esetében az anyanyelvtől való
eltávolodást eredményezik. A nemzedékek és egyének közti eltérések
gyakran meglepők, és a nyelv és a műveltség megőrzési fokának széles
skálája létezik: a közösség egyik közismert és nagyrabecsült
(egyébként DP) tagja, aki nyilván nem saját elhatározásából hagyta el
hazáját, mindig is igen sikeres volt közösségi szinten (azaz mindenben
részt vett és rendszeresen anyagilag is támogat anyaországi ügyeket).
Azonban ami a családot illeti, nem volt ennyire eredményes a magyar
nyelv gyermekeinek, unokáinak való átörökítésében, ami mindazonáltal
várható lett volna a közösségi szintű tevékenységének ismeretében.
Négy felnőtt gyermeke van, akik értenek ugyan magyarul, de
legtöbbször angolul válaszolnak és egymás között angolul beszélnek,
az unokák magyar szókincse pedig néhány közhelyszerű szóra
korlátozódik, mint például „paprikás” vagy „nem szabad” - ez még a
passzív nyelvtudás szintjét sem üti meg. A skála másik végén példaként
egy idős másodnemzedékes személy található, aki az első, (és San
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„Francisco-i szinten) kisszámú bevándorlási hullámot, az
öregamerikásokat képviseli, akik inkább gazdasági, mint politikai
okokból hagyták el Magyarországot. Az ő unokáik (akiknek apáik mind
amerikaiak), tehát a negyedik generáció tagjai, is szépen beszélik a
nyelvet szüleik nyomdokán. Ez a - kétségtelenül ritka - példa is arra
enged következtetni, hogy szoros összefüggés van a nyelvmegőrzés
szintje és az egyéni lojalitás, a gyökerekhez történő ragaszkodás között.
Ennek a résznek összefoglalásaképpen elmondhatjuk, hogy még
az egyébként erős azonosságtudatú beszélők esetében is, sajnos,
változó az anyanyelvhez való kötődés mértéke, amely gyakran nem
elég ahhoz, hogy ellenálljunk a globalizáció által is gyorsított
beolvadásnak.

Két nyelv, két műveltségi kör
Ennek a közösségnek, akárcsak a többi hasonló, az anyanyelv
eróziójával kell együtt élnie, különösen ami a nemzedékek közti nyelvi
eltérést illeti. Tagjai közül egyesek küzdenek a beolvadás ellen, mások,
talán többen, ebbe belenyugszanak, mivel elkerülhetetlennek tartják.
Majdnem mindenki viszont - helyesen - szükségesnek tartja az
integrációt. Az asszimiláció lelassításának talán legfőbb (és
legsikeresebb) példája a cserkészet (amelyet itt Clevelandben nem kell
bemutatnunk). Két csoport is van San Franciscóban, melyek
igyekeznek továbbvinni a legtöbb helyen már nem létező vasárnapi
iskola hagyományait, bár céljaik nem teljesen egyeznek. A cserkészet
szerepét nem lehet eléggé kihangsúlyozni, mert az ellenkező irányú
(azaz a beolvadást lassító) pozitív fejlemények és változások, mint az
Internet használata vagy az utazás könnyebbé válása, csak kis
mértékben tudják ellensúlyozni a beolvadást. Bár a cserkészek erősen
ragaszkodnak a magyar nyelvhez, nekik maguknak is hamarosan,
valószínűleg, azzal a komoly kérdéssel kell szembesülniük, hogy
hogyan tovább? Az egyik hosszútávú lehetőség az, hogy átváltanak az
angolra az oktatásban. Ez a probléma ismét felveti azt a kérdést, hogy
vajon meddig lehetséges az azonosságtudat megőrzése egy idegen
nyelven. Az angolra váltás, még ha fokozatosan történik is, igencsak
felhigítaná a magyar közösséget, mivel a csoport kulturálisan is
passzívabbá és szervezete lazábbá válna, ami az anyanyelv további
fokozott leromlását eredményezné. Manapság amúgy is a
vegyesházasságok a jellemzők, ami hozzájárul a gyermekek nyelvének
leromlásához és a magyar közösségtől való további eltávolodáshoz.
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Ami az azonosságtudat nyelv nélküli megőrzésének lehetőségét
illeti, Le Page és Tabouret-Keller erre Elzász esetét hozzák fel pozitív
példaként. Nem tudhatjuk ám biztosan, hogy (Elzásztól lényegesen
eltérő) esetünkben milyenek a sikeres hosszútávú nemzetiségi túlélés
esélyei. Ez a másik fő kérdés, amelyet ennek a vizsgálatnak keretében
felteszünk, azaz hogy vajon mennyire lesznek ezek a csoportok “igazi”
magyarok vagy “igazi” olaszok a jövőben az anyanyelv elvesztése után,
azonkívül, hogy – itt természetesen sztereotípiákkal élve - tisztában
vannak származásukkal, megünneplik Columbus napját, vagy jó
paprikást tudnak főzni? Véleményem szerint, miután az anyanyelv
megszűnt aktívan vagy passzívan jelen lenni, a beszélő már egyszerűen
nem fér hozzá az írott kulturális javakhoz, ami pedig a nemzeti
műveltség kiemelkedően fontos részét képezi. Lehet ugyan, hogy sok
minden még tovább él majd a nyelvvesztés után is, mint pl. a népzene,
a néptánc, a konyhaművészet vagy a “vizuálisan” élvezhető
népművészeti alkotások és szokások, de ekkor már mindenképpen egy
elszegényedett kulturális állományról van szó. Egy másik nézőpontból
vizsgálva a problémát megkérdezhetjük, hogy a nemzeti
azonosságtudat teljes (vagy inkább „sikeres”) megőrzése egyáltalán
jogos hosszútávú elvárás lehet-e (mi természetesen reméljük, hogy az
lehet, optimizmusunkat a kevés ismert, előbb említett példára alapozva)
egy olyan közösség esetében, amely földrajzilag ilyen messze van az
óhazától és már nincsen összefüggő és egységes lakóterülete (mint pl.
az olaszoknak Newarkban vagy a régebb óta meglevő Chinatown-ok)?
És végül, de nem utolsósorban, nyilvánvaló az a tény, hogy ha a nyelv,
mint legfontosabb összekötőkapocs elvész (és ez a legfőbb különbség a
magyarok és az írek között, ahol az utóbbiak esetében ez az érvágás
nem következett be), akkor az egyének is távolabb kerülnek mind
hagyományos közösségeiktől, mind egymástól, mivel a nyelv, ez a
kiemelkedő fontosságú szimbólum, amelynek legfontosabb szerepe a
nyelv háttere előtt átélt tapasztalatokkal és élményekkel kapcsolatos
érzelmek felelevenítése, már nincs meg.
Mondhatjuk-e tehát, hogy az Öböl-környéki magyar nyelv élő
nyelv? Az átlagos amerikai "Bay Area resident" természetesen ezt nem
venné észre, ahogy ez például napjainkban a spanyol vagy kínai nyelv
esetében nyilvánvaló, de ha megvizsgáljuk azokat az okokat és
alkalmakat, ahol magyar szó elhangzik, valószínűleg igennel
felelhetnénk: hiszen vannak magyar szervezetek, egyházak,
intézmények, kulturális csoportok, két vagy három magyar üzlet és egy
magyar étterem is az Öböl környékén, amelyek elég okot és helyzetet

47

adnak a magyar nyelv használatára a családok otthonain kívül is. A
módszerek: kérdőívek és megfigyelések, újságok és interjúk anyagai.
Bár az eseményeken való részvétel, azok jellegétől függően
(valamint bizonyosan a nagy távolságok miatt is), erősen változó,
azokat, akik rendszeresen eljárnak ezekre, mindenképpen aktív
magyaroknak tekinthetjük, azokkal ellentétben, akik ugyancsak itt
élnek, de akiknek kötődése és azonosságtudata gyengébb és anyanyelvi
életük passzívabb. A központi címlista tanúsága szerint
hozzávetőlegesen 5000 a magyar nyelvet többé-kevésbé aktívan
használó ember él az Öböl környékén1, egy körülbelül 120 mérföld
átmérőjű körben elosztva. Ez, mint fent már említettük, azt jelenti,
hogy ez a 'nyelvsziget' diffúz jellegű, ellentétben a zártabb,
kompaktabb hagyományos nyelvszigetekkel. Becslések alapján
ugyanekkora lehet a passzív magyar anyanyelvűek száma, amely
csoport tagjainak azonosságtudata és lojalitása valószínűleg kisebb,
vagy éppen újonnan érkeztek a Szilikon-völgybe (akikre azonban ez a
felmérés amúgy sem terjed ki).
A közösség tagjai közül az egyháztagok jönnek össze a
legnagyobb rendszerességgel, ezeknek a csoportoknak az összetétele
többé-kevésbé állandó. Itt egy átlagos vasárnapi szentmisén úgy
ötvenen gyülekeznek, istentiszteleten pedig húszan-harmincan.
Ne feledjük el azt sem, hogy ebben a diaszpóra-környezetben az
egyházak látogatásának néhányak számára elsősorban nem vallási,
hanem inkább társadalmi oka van, azaz a templomban való együttlét is
a nemzetiségi összetartás és azonosság gyakorlásának forrása (ahogy
ezt több, az emigrációban működő magyar pap is megerősítette).
A válaszadók életkora 13-tól 92 évesig terjedt, többségük az
ötvenes-hatvanas éveiben jár. Ez a koreloszlás nagyjából megfelel az
aktív (azaz az eseményeken résztvevő) közösség összetételének és
általában az emigráns közösségek összetételének is. Itt röviden azt a
fontos tényt is meg kell említenünk, hogy a magyar emigráció nagyobb
része valamilyen szinten és formában a politikára is fogékony vagy
legalábbis érdeklődik iránta, aminek legfőbb oka, hogy politikai
okokból kényszerült elhagyni hazáját. Ez az alaphozzáállás (azaz
„ellenállás”) hatalmas erőt adott és ad sokaknak, s jól tükröződik az
emigrációban végzett mindenféle munkában és az egyesületek
viszonylagos erejében is. Az óhazához való erősebb ragaszkodás (és
1
A listára a nevek és címek a közösségben való megjelenés eredményeképpen kerülnek
fel, tehét azok, akik rajta vannak, mutattak valamiféle érdeklődest az események iránt,
tehét „aktívak”. A többiekről természetesen nem tudunk.
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ezáltal az asszimiláció valamelyes lelassításában elért siker)
mindenképpen megfigyelhető az olyan népekkel való összevetés során,
ahol inkább gazdasági okokból történt a kivándorlás. -A válaszadók
többsége 1950 és 1960 között érkezett San Franciscó-ba a két ismert
nagyobb hullámban, nagyobbrészt az 1956-os szabadságharc után.

Összefoglalás
Mint a kérdőívekből nyert adatokból kitűnik, a feltételezések
igaznak bizonyulnak az anyanyelv és a hagyományőrzés összefüggését
illetően. A hagyományok, szokások és a nemzeti azonosság más
kifejezési eszközei nagy szerepet játszanak a megkérdezettek életében,
akik nagy hangsúlyt fektetnek azok megőrzésére és továbbadására. A
magyar és angol nyelv használatának aránya természetesen változó,
ennek legfontosabb meghatározói a házastárs nyelve, az életkor, a
végzettség és a foglalkozás. Általában véve, minél fiatalabb a beszélő
vagy minél alacsonyabb a végzettsége, annál gyakrabban vált át
angolra vagy keveri a két nyelvet. Más szavakkal: eszerint a felmérés
szerint, minél idősebb korban hagyta el valaki a hazáját, annál
valószínűbb, hogy az anyanyelvet pontosan használja és annál kevésbé
keveri a két nyelvet. Magasabb iskolai végzettség általában ezt még
inkább megerősíti (persze tisztelet a kivételnek!)

Nyelvünkről
A nyelvi jelenségek közül főként a két leggyakoribb angolinterferencia esetre szeretnék példákat említeni, az idegen szavak
kölcsönzésére (angolul borrowing) és a tükörfordításokra (loantranslations vagy calques).

Kölcsönzés
Többnyelvű
kontakthelyzetekben
("multilingual
contact
situations") az idegen szavak használata igen elterjedt jelenség.
Ami a kölcsönzés okait illeti, gyakran nem könnyű különválasztani
azokat a szavakat, melyeket azért használunk, mert talán nincs pontos
megfelelőjük és azokat, melyek bizonyos gondolatokat talán
pontosabban, kifejezőbben írnak le, mint a magyar szavak. A
kölcsönzésnek ezért többféle oka lehet. Megkísérlem ezeket az okokat
bemutatni és a gyűjtött kifejezéseket ennek megfelelően hat alcsoportba
sorolni (A-F). Néhány példa a Californiai Magyarság című hetilapból
származik. A lista természetesen nem teljes, nem is lehet az, hiszen
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állandóan bővül. Minden egyes közéleti esemény vagy találkozás újabb
példákkal szolgál.
A. Először is vannak olyan kifejezések és a többségi társadalomra
jellemző fogalmak, melyek nem léteznek az anyaországban vagy nem
léteztek akkor, amikor a beszélő elhagyta hazáját, így új élőhelyén
találkozott először ezekkel a fogalmakkal. Ilyenek:
-block: magyarul az ‘utca’ használatos erre;
-area code: a gyakori használat oka a telefonhálózat fejletlensége
Kelet-Európában a nyolcvanas évekig;
-metric system – maga a rendszer, a 'méterrendszer' mint szó
természetesen létezett, de nem volt szükség a megnevezésére.
Általában véve az angol kifejezést használják gyakrabban
szakmák, foglalkozások és bizonyos oktatási fogalmak megjelölésére
annak ellenére, hogy majdnem mindig léteznek pontos magyar
megfelelők, de ezeknek fordítása néha nehézkesnek vagy
problematikusnak tűnhetik. Emellett
a pontatlan fordítás
félreértésekhez vezethet, lásd a fenti példát, physician és physicist
(orvos vs. fizikus). Továbbá: forest and civil engineer, geology,
financial planner, contractor, coroner, store manager, graduation, vagy
customer-em [volt].
Ezenkívül: money market, stock, refinance, [legal] judgment,
credit report, property line, valet parking, credit card, user friendly
[computer program], le download-olni, freeway, space shuttle, area
code, toll free, answering machine, metric system, mile, potluck
[party], [recording] tape, VCR, computer, bounce-olt, major (mint
‘egyetemi szak’), bypass-szal, vagy teaching credentials.
B. Más esetekben bizonyos kifejezések, amelyek létező és ismert
fogalmakra utalnak, nem voltak ismeretesek a beszélő számára fiatal
életkora miatt vagy nem képezték nyelvi készségének részét. Ami
például a high blood pressure vagy arthritis szavakat illeti: a
fiatalabbaknak nem kellett rendszeresen használniuk a szót, mert
egyszerűen nem volt rá szükségük.
Továbbiak: emotional conflict, refinery, stainless steel, plastic,
freezer, retaining wall, multiplier, demand, commercial/residential [real
estate], shipping [cég], logistics, foundation, development
[construction], driveway, housing project, earthquake, [earthquake]
fault, advertisement, construction company, cremation, heart attack,
disoriented, emergency-re, headache, arthritis-om, individual, insur(e)olni, part time/full time, shoulder-on etc.
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C. Bizonyos kifejezések egyértelműbbnek vagy hitelesebbnek
tűnhetnek, mivel a beszélő aktuális (jelenlegi) helyzetére vonatkoznak a
többségi társadalmon belül, vagy éppenséggel csökkenthetik a
félreértések vagy félreértelmezések esélyét:
-stroke: a fiatalabbaknak nemigen volt szükségük erre a szóra;
-contract: mind a ‘contract’ mind a ‘treaty’ szónak 'szerződés' a
magyar megfelelője;
-area code – zip code: korábban nem léteztek e fogalmak és
könnyű összekeverni őket. Ezenkívül a beszélő biztonságosabbnak,
egyértelműbbnek vélheti az angol változat használatát annak ellenére,
hogy létezik pontos magyar megfelelő.
Szakmák és oktatási fogalmak ebbe a csoportba is
beletartozhatnak. Néhány más jellegű kifejezés jellemző lehet a
közvetlen (amerikai vagy földrajzi) környezetre, mint például: tunnelen
át hajtottam stb.
Továbbá: accident-ben, [financial] statement, [budget] surplus,
temporary [elnök], low income housing, realestate (sic) boom, landlord,
paperwork, reception, underbid, company, up-to-date, funeral, stroke,
[medical] condition, procedure-öm, life support-on, scandal, rent-elni,
record (előélet, kórtörténet), contract, final inspection, speed limit,
parcel-ok, egy kettős kölcsönzés: life insurance /az/ dead end, mansion,
area code, sophisticated technique, bother-ol, tunnel, memo-ba,
temporary, advanced (pl. műszaki ismeretek).
D. Bizonyos kifejezések gyakran azért használatosak, mert
rövidebbek, azaz használatuk 'gazdaságosabb', mint a hosszabb, több
szótagból álló magyaré, pl.: ‘trunk’ a ‘csomagtartó’ helyett.
Továbbá: stick shift - [sebességváltó], dash board - [műszerfal],
break - [(munkahelyi) szünet], plywood - [rétegelt lemez], [mountain]
range - [(hegy)vonulat], soil - [talaj], pine - [fenyő], cash - [készpénz],
passport - [útlevél], numb - [zsibbadt], reservation - [asztalfoglalás],
chance - [esély], hose - [locsolócső], affectol-ja és move-olni [befolyásolja] és [költözködni], book-olva - [“nem érek rá”], handleolni - [megbírkózni vele], el-miss-oltam - [elhibáztam], busy [elfoglalt], [military] coup - [államcsíny], private - [közlegény] (C.M.,
May 7, 1999, 2. old.), rent - [lakbér], buyer - [anyagbeszerző], job
interview - [felvételi beszélgetés], flyer - [röpcédula], idea - [alapötlet],
zip code - [irányítószám], ramp-ről - [bevezetősáv-ról].
E. Egyes angol szavak a beszélő szerint jobban fejeznek ki
fogalmakat vagy állapotokat, mint magyar megfelelőik: erre példa egy
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„loan-blend", ‘exercise-olni’, amely az angolban sok mindent kifejez,
ami tudatos testedzésre vonatkozik, míg a magyar ‘edzeni’ ezt az
összességet talán kevésbé fejezi ki, inkább valamely konkrét sportágra
vonatkozik. További példa lehet a ‘low scale’, ‘gyenge minőségű’
kifejezés, mely talán több jelentéssel bír, mint pusztán egy anyag vagy
termék gyenge minősége.
F. Sok kifejezés egyszerre több ilyen csoportba is tartozhat.
Például a ‘refinery’ szót esetleg még nem is ismerte a beszélő
gyermekkorában, vagy amikor elhagyta hazáját, és sokaknak talán
valamivel egyszerűbb, nyelvileg "gazdaságosabb" is kiejteni, mint azt,
hogy [kőolajfinomító].
Ezenkívül: heart attack [szívinfarktus], coup [államcsíny],
(examining) tube [vizsgálócső], speed limit [sebességkorlátozás], job
interview [felvételi beszélgetés].
Tükörfordítás A tükörfordítások azért érdekesek, mert eredményük
a magyarban helytelen: vagy egyáltalán nem létezik és nehezen érthető
meg az angolul nem tudó számára a szövegkörnyezeten kívül, vagy
megérthető ugyan, ám másként fogalmazza meg a magyar nyelv. Ezek
állhatnak egy összetett szóból vagy hosszabb mondatrészekből is. Egy
meglepő, de tipikus példa a következő:
“Siessünk, hogy megverjük a trafikot!” (Let’s hurry so that we can
beat the traffic!)
Használhatjuk a tükörfordított szerkezeteket szándékosan (amikor
is helyesnek véljük, "halljuk" őket), mégpedig a célból, hogy
csökkentsük az angol nyelv arányát. Történhetnek tehát ezek jó
szándék eredményeképpen is, egy bizonyos nyelvi hiperkorrekció
(“linguistic behavioral hypercorrection”) formájában, azaz a sok angol
kölcsönzés ellentételezéseképpen, és mert az anyanyelvi (=magyar)
kompetencia esetleg legyengült. A másik fő ok erős angol hatás
("interference") jele lehet, amikor az eredeti magyar kifejezés már
feledésbe kezd menni az angol nyelv és az idő hatására. Ezeknek a
szerkezeteknek alkalmazása tehát lehet tudatos vagy nem tudatos is.
Ezen tükörfordított szerkezetek helytelenségét sokszor észre sem
veszi a kétnyelvű (bilinguális) beszélő. Gyakran az így létrejött
kifejezés pontos jelentését csak magasszintű angoltudás birtokában
érthetjük (vagy "fejthetjük") meg. Enélkül nem mindig lehetséges
annak pontos megértése, hogy az illető mit is akart mondani, amint azt
a fent idézett példa jól mutatja. Néhány esetben bizonyos fogalmakat az
ember talán korábban nem ismert (pl. a "highway" fogalmát >
„magasút”). Más esetekben az angol kifejezés gyakori használata
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vezethet a magyar kifejezés eltorzulásához (mint a ‘give him a call’
szerkezet esetében). A függelékben (ld. A-pont!) lévő listán először a
ténylegesen elhangzott magyar összetételt tüntettem fel, ezt követi
ennek szószerinti (azaz helytelen) fordítása. Ezután következik a
kifejezés helyes angolnyelvű megfelelője, mármint az, amit a beszélő
tulajdonképpen mondani szándékozott. S végül a teljesség kedvéért a
helyes magyar kifejezést is feltüntettem. Ezek előfordulása
természetesen változó, egyéni, elszigetelt esetektől az igen gyakran és
sokak által használt torz kifejezésekig terjed. Míg az előbbi csoportban,
a kölcsönzések között, a főnevek vannak túlsúlyban, ebben a
tükörfordítási csoportban több igei szerkezetet találunk. Néhány példa a
Californiai Magyarság-ból való, ezekben az esetekben ez a forrás
megtalálható zárójelben.
Ezenfelül a tükörfordítási példákat két csoportba osztottam
aszerint, hogy mennyire különböznek a magyartól: az a) csoportban
azok találhatók, melyek megérthetők ugyan az angolul nem tudó
számára, ám a magyar nyelv másként fogalmazza meg őket, a b)
csoportba pedig azok kerültek, melyek egyáltalán nem vagy nehezen
érthetők (“fejthetők”) meg az angolul nem beszélőnek, főleg
szövegkörnyezeten kívül, illetve alapvetően másként értelmezi őket a
csak magyarul értő hallgatóság (mint pl. a “dobozok” esetében: ‘doboz’
mint 1. tartó-alkalmatosság vagy 2. ‘négyzet’, amit a papíron be kell
ikszelni; azaz az angol ‘box’ szó többjelentésű szó).
*
Átváltás a másik nyelvre mondatok vagy társalgás közepén (code
switching)
A társalgás szintjén ("discourse level") az átváltás igen gyakori. Ez
általában nem véletlenszerűen következik be, hanem nyelvészetileg
meghatározott (tudatos vagy tudatalatti) célja van. Ahogy Gal (maga is
’56-os menekült) fogalmazza,
“In this type [of code switching] segments from both codes occur
within a single exchange in a single speech event, often in a single
sentence. This is not random mixing, nor due to ignorance of the
languages. Rather it follows specifiable linguistic rules” (1988), azaz “a
kódváltás e fajtájára a társalgáson belül mindkét nyelv jelenléte
jellemző, gyakran egy és ugyanazon mondatban. E keveredés nem
teljesen véletlenszerű és nem is elsősorban a nyelvek hiányos
ismeretéből fakad, hanem meghatározható nyelvészeti szabályoknak
köszönhető.” (Saját fordítás.)
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Az egyik nyelvről a másikra való hirtelen áttérést, ahogy a fenti
idézetből kitűnik, - többek között - a társalgás témája, a beszédpartner,
vagy a stílusréteg határozhatja meg. Az angolnak bizonyos
szövegkörnyezetekben gyakran több autoritást, kifejezőerőt vagy
egyértelműséget tulajdonítanak, de adott esetben a beszélgetőtárs
alacsony (magyar) nyelvtudási szintje is közrejátszhat. Azaz néha a
beszédpartner már nem tökéletesen bírja a magyart vagy
kifejezőkészsége leromlott és ekkor következik be code switching. Ami
a fokozottabb kifejezőerőt vagy egyértelműséget illeti, példaként egy
erős azonosságtudatú családot említünk, ahol az egyik gyermek
útbaigazítást kért apjától úticéljához. Az apa először magyarul kezdett
el magyarázni, de rögtön egyetlen elbizonytalanodott visszakérdezés
után átváltott angolra és úgy folytatta.
Emellett véleményem szerint gyakran konformizmus is az átváltás
oka, félreértelmezett ‘magabiztosság’ vagy ‘jártasság’ jele, „én már
otthon vagyok ebben a nyelvben és kultúrában”-mentalitás, mellyel az
(általában újonnan vagy nemrég érkezett illető) társadalmi
beilleszkedési eredményességét kívánja kimutatni. Emögött azonban
legtöbbször (tisztelet a kivételnek!) nincs kellő ezirányú jártasság.
Ezek a tényezők mind hozzájárulnak a kódváltás gyakoriságához.
Érdekes módon ez nem a fiatalabb, itt született nemzedékek beszédjére
jellemző, hanem szüleikére. Ez azért van így, mert sajnos a fiatalok
zöme már angolul szól egymáshoz, kivéve ha a környezetük, mint
például a cserkészcsoport hatása elég nagy ahhoz, hogy ne az angol
legyen a társalgás fő eszköze.

Vegyesnyelvű összetételek
A következő csoport tagjai vegyes, kétnyelvű összetételűek. Ezek
tehát egy magyar és egy angol részből állnak, az angolnyelvű
szakirodalom "loan-blend"-nek hívja őket, melynek során esetünkben
szintén a fogadó nyelv, a magyar szenved változást. Ezek a
szóösszetételek magyar ragokkal használatosak (főkent igei ragokkal),
a nyelvtani környezettől függően. A végeredmény tehát egy olyan
kevertnyelvű összetett szó, mely mindkét nyelvben helytelen, hiszen
így egyikben sem létezik, bár kétnyelvűek számára megérthető. Ezen
összetételek természetét tekintve, az alábbi példákat a két fő ismertetett
mechanizmus, a szókölcsönzés és a tükörfordítás keverékének
nevezhetjük.
-vér-circulation - blood circulation - blood circulation –
‘vérkeringés’
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-szívattack - attack of heart - heart attack – ‘szívinfarktus’
-kapsz egy ride-ot - you'll receive a ride - you'll get a ride –
‘elviszünk autóval’
-chance-et venni – to buy a chance – to take a chance –
megkísérelni/meglátni
Végeredményben elmondható, hogy egy bizonyos nyelvváltási
folyamat mindenképpen zajlik, csakúgy, mint bármely más diaszpórakörnyezetben egy idő után. Erre, az előbbiekben látott példákon kívül
végezetül hadd álljon itt néhány eset a szintaxis (a mondatszerkezet)
köréből is (lásd Függelék C-pont).
A példák útján bemutatott konvergencia a két nyelv között
természetesen nem kölcsönös, hanem csak egyirányú, hiszen az
arányok miatt csak az angol tud hatással lenni a magyarra, fordítva
nem. Mint látjuk, szintaktikai, szókincsbeli, fonológiai és kisebb
mértékben ugyan, de morfológiai változások is történnek a kisebbségi
nyelvben, ahogy távolodunk a bevándorló generációktól, és ennek
eredményeképpen az eredeti anyanyelvet a jövő nemzedékek már
valamelyest leromlott állapotban öröklik meg.
Ezek a körülvevő idegennyelvű kultúrkörből érkező behatások egy
idő után szinte természetes módon fellépnek (bármely nyelvről legyen
is szó), és szinte mindenki szükségszerűen használja őket bizonyos
mértékig. Nem mindegy azonban, hogy a beszélő mennyire igyekszik
ellenállni a sokszor valóban nagy nyelvi nyomásnak. Ha ez sikerül,
akkor a következő nemzedékek helyzetét könnyítjük meg azáltal, hogy
teljes értékű, hiteles magyar nyelvet hagyunk rájuk.

További kutatási lehetőségek
Rengeteg kutatnivaló akad még ezen a területen, mivel igen
összetett és mindig van elegendő új nyelvészeti adat. Tovább
vizsgálhatjuk például a code-switching-jelenség okait. Természetesen
minél több adattal rendelkezünk a nemzetiségi csoport mindegyik
rétegéből, annál jobb, és érdemes volna olyanokat is megkérdezni,
akiknek azonosságtudatuk és kötődésük kicsi, a célból, hogy
kiderüljön, a gyengébb kötődés magával hozza-e az anyanyelv
gyengébb állapotát is (ami erősen valószínűsíthető). Érdekes azt is
megvizsgálni, hogy melyek azok a magyar kifejezések, amelyeket
angolnyelvű társalgás folyamán használnak a magyar származású
beszélők. Ezek feltehetően olyan kifejezések, melyek valamilyen
módon jellemzők a magyar műveltségre és életmódra. Ezek használata
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az angol nyelvben azt is megmutathatja, hogy a beszélők ezeknek a
szavaknak különleges "kifejezőerőt" vagy hatást tulajdonítanak-e.
Egy másik érdekes téma volna a nyelv és kultúra állapotának
vizsgálata egy olyan közösségben, melynek dinamikája különbözik a
viszonylag laza felépítésű San Francisco-i közösségétől, azaz sűrűbb,
kompaktabb, mint például Cleveland vagy New Brunswick.
És végül, de nem utolsósorban, arra a fő kérdésre is választ
szeretnénk kapni, hogy mennyire érvényes az a feltevés, hogy az
azonosságtudat megőrzése lehetséges-e a nyelv elvesztése után is.
Azaz: mennyi bennünk az erő és a hajlandóság erre. Az életrajzi
kérdőívem egyik kérdése így hangzott: "Milyen fontos számára az,
hogy gyermekei és unokái is megtanulják az anyanyelvet és
megismerjék a magyar kultúrát?" A legtöbb válaszadó természetesen
"nagyon fontos"-sal válaszolt, ám hogy ennek hosszútávon meglesz-e a
hatása, azt csak a jövőben látjuk meg.

Függelék
A. Tükörfordítási példák:
csoport (megérthető ugyan, de másként fogalmazza a magyar nyelv)
-adj neki egy hívást - give him (in his hands) a call - give him a call hívd fel; -bejárható éléskamra – tourable pantry – walk-in pantry –
nagy éléskamra (C.M., October 22, 1999, 6. old.); -eltört a keyboard –
the keyboard fall apart – the keyboard broke – elromlott a
keyboard/billentyűzet – borrowing-calque combination; -feljött (sok
probléma) – (many problems) came upstairs – came up –
felbukkant/előjött; -figyelmetekbe hozni – bring into your attention –
bring to your attention – figyelmetekbe ajánlani; -kérelem forma –
petition shape – question form – jelentkezési lap/kérdőív (C.M.,
October 22, 2000, 4. old.); -kihúzok – I pull out something – I pull out
with the car – kifarolok/kiállok; -vacsorára kivinni – to take somebody
for dinner out of the building – to take out for dinner – vacsorázni
vinni; -könyv másolata – a (photo)copy of the book (as opposed to an
original printed version) – a copy of the book – könyv példánya; piacra tették a házat – they put the house on (top of) the market – they
put the house on the market – elkezdték árulni ; -tegyük inkább úgy,
hogy… – let’s place it that way – let’s put it that way – mondjuk
inkább úgy, hogy…; -utolsó név - the last name (in a row or list) - last
name - családi név; -a 80-as highwayt venni – to buy Highway 80 – to
take Highway 80 – a 80-as highway-en jönni; -visszaveszem – I
take/grab it back – I take (what I’ve just said) back – visszavonom;
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csoport (nemigen érthető meg, vagy alapvetően más jelentést hordoz a
magyarban); -rám akasztotta a hallgatót – he hung the phone around/on
top of me – he hung up on me – letette a hallgatót; -dobozok (container) boxes - boxes (squares) – négyzetek; -felveszik az ideát –
pick/lift up the idea – take up the idea – egyetértenek; -fölnézni a
szavakat – “look the words up” to some destination - look up the words
– kikeresni; -felülnézik a terveket – they “look the plans somewhere
up” above – they oversee the plans – felülvizsgálják; -fizikai tréner
(trainer) – trainer in Physics – physical trainer – edző (C.M., April 30,
2000, 9. old.); -futott a helyért – he was running(=jogging) for the
position – he was running for the position – indult a helyért; -hátra
vagyunk esve – we are fallen to the back/behind – we are fallen behind
– le vagyunk maradva; -kabát – (coat)/jacket – coat, as in layer –
réteg; -kezet váltott - switched hands - changed hands (a house) gazdát cserélt; -letört az autóm – my carbroke off – broke down –
elromlott/lerobbant az autóm; -magasút – a high way/a way up high –
highway – autópálya; -második természetemmé vált – it became my
second (=other) nature – it became second nature to me – természetessé
vált számomra; -megközelíteni – get physically closer – approach –
megszólítani/bevonni; -házmelegítő buli – a party to make the house
warmer/increase the temperature; – house warming party – házavató
buli; -nehezen dolgozni – to work with difficulty – to work hard –
keményen dolgozni; -tábla – sign/board – (cutting) board –
(vágó)deszka; -levágtam őket – chopped them off – cut them off (in a
line) – bevágni eléjük; -kurzust venni – to buy a course – to take a
course – kurzusra járni; -visszavágtam a munkámat – I trimmed my
work (load) – I cut back on my work load – kevesebbet dolgozom;
B. Code switching-példák:
1. -Mi a házszám? –A házszám? Eighteen-forty-six Badger Pass.
[Badger Pass Way 1846]; 2. -Ez a süti nekem too rich anyways.;
[egyébként is túl édes/nehéz]; 3. -Itt a Bay Areában azért jó, mert ha
van egy szvettered és egy esernyőd, you’re set for your life. ;[akkor
semmi gondja nincs az embernek]; 4. -Azért szeretem a pilótákat, mert
olyan no bullshit típusok, egyenesen beszélnek. Ha bekerülsz egy
thunderstormba, akkor ott nem lehet félrebeszélni. If you fuck up you
die. [Ha hibázol, meghalsz]; 5. (Magyarnyelvű párbeszédben:) ; -Is this
rated for hundred [Watts]? -No, it's only forty; [Ez száz wattos körte?
–Nem, csak negyvenes.]; 6. -A csekkek itt nem… it's not
consecutive!… three-seventy-five után four-twenty-five… -Hogyhogy?
-Nem tudom, a legutóbbi, amit írtál, az ez… -Don't worry about it, we'll
find it another time!; […nem sorban vannak!...háromszázhetvenöt után
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négyszázhuszonöt…]; [Ne törődj vele, majd megtaláljuk!]; 7. -Ezzel mi
akarjuk kifejezni a tiszteletünket. Don’t give us a favor! Ezt mi
csináljuk! [Nem kérünk szívességet Maguktól!]; 8. -…és nálam akkor
süt a nap! I’m above the fog line; [A ködhatár fölött vagyok.]; 9. Tüdőgyulladásom volt… And now I’m having side effects.[És most
jönnek a mellékhatások.]; 10. -Ne, most ne fényképezz engem! -Nem
fényképezek! … I have to test it! [De ki kell próbálnom!];
C. Szintaxispéldák:
1. specializált történelemben –helytelen ragozás: –ben (‘in’, mint a
‘she specialized in history’ szerkezetben) ‘–re’ helyett; 2. a fiam
accidentben volt - az angol elöljárószós szerkezet átültetése, az ‘a
fiamnak balesete volt’ helyett; 3.… de Ø Gabbiano bezárt –
intézmények neve elől a határozott névelő elhagyása, mint ahogy ez az
angolban előfordul; 4. Főnévi igenévi szerkezetek alkalmazása az
alárendelő szerkezetek helyett: Jó látni magát! – ‘Jó, hogy látom!’
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Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Ambler, PA):

GONDOLATOK A SZÁZAD ELEJÉRE
Mi az, ami jelenleg foglalkoztatja az otthoniakat? (a) A
megélhetés nehézségei (b) a báránybőrbe bujt kommunistákból és
besúgókból szalonképessé tett, a nyugati szociáldemokratát játszók
elleni iszony, (c) valamint az EU-ba való csatlakozás rémhírei,
amelyeknek eredete nagyon is Moszkvára mutat.
Az a nagy kérdés, hogy milyen állásfoglalást fogadjon el a nyugati
és az otthoni magyarság? Az lenne talán a legjobb, ha mindenki
lelkiismeretére hallgatna, de megvizsgálná a mellette és ellene szóló
érveket, és nem sietné el döntését. Nem az a fontos, hogy ki az érzelem
szóvirágaival mit mond, hanem az, hogy a magyarság geopolitikai
helyzetét mérlegelve, az ésszerűség figyelembevételével tetteink
milyen hatással lehetnek a magyarság életére.
Azt viszont minden mérlegelés nélkül meg lehet állapítani, hogy a
jobb-közép felé haladó pártok ne aprózzák el magukat. Tartsanak össze
egymással, mert széthúzva, igen kis eséllyel indulhatnak a következő
választáson.
Tegyék köztudatba, hogy a "polgári gondolat" nem faluellenes,
hanem a falvaknak a polgári szintre való felhozását célozza. Ez nem
csak a gépesítésben és belterjes napi gazdálkodásban mutatkozna meg,
hanem a falvak oktatásügyét, egészségügyét, valamint kulturális
színvonalának felemelkedését is szolgálná. Ezt a célt tűztük ki 1948ban, amikor a magyar koalíciós kormány Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztériumában a múzeumok, könyvtárak és tudományos intézetek
osztályán „falumúzeumokat” terveztünk.
Ezt a törekvésünket 1950-ben a kommunisták felrúgták, és más
vadak között azzal is vádoltak, hogy a bárók és grófok vagyonát
akartuk a falumúzeumokban összegyűjteni, és a "nyugati megszállást"
várva, azoknak átadni.
A magyar falvak lakossága lássa be, hogy ne arra szavazzanak,
akik elvették tőlük a földeket. Logikusan szavazzanak arra, akik visszaadták, vagy börtönt szenvedtek azért, hogy polgári létükre kiálltak a
magyar falu védelmére, és ellenezték a földeknek kolhozokba,
(kollektív farmokba) való bekényszerítését.
Egy földművelő országban azé legyen a föld, aki azt megműveli
vagy megművelteti. A föld magyar kézbe való megmentésére talán
használható lenne a "kínai formula". A föld Kínában nem adható el
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külföldieknek, hanem csak bérbe adható. A bérlőnek kauciót kell
letennie arra az esetre, ha a bérlet lejárásakor esetleges kár mutatkozna
a föld hozamát illetően, hogy azt abból a letétbe helyezett pénzből
helyrehozzák. A bérlőnek biztosítani kell a hozam tárolását, egy
részének, ha kell, a feldolgozását, valamint a belső és külső piacra való
vitelét.
Újabban a nemzeti és keresztényi eszmét bizonyos elemek
azonosítják a fasizmussal. Ennek elhárítására a jobb-közép és balközép politikusoknak a következő magyarázatot kellene elfogadniuk és
terjeszteniük.
(1) A nemzeti szó alatt azt kell érteni, hogy nemzetiségre, fajra
vagy vallásra való tekintet nélkül, aki magyarnak vallja magát,
magyarul érez, és a magyar nemzeti hagyományokat magáévá teszi, az
a magyar nemzet részesévé válik..
Ennek elérésének alapját az egyenlő esélyekkel való versenyzési
lehetőség adja meg.
(2) A keresztényi szó nem rekeszti ki a másvallásúakat, hanem a
szemet szemért helyett, a keresztény szellemben írt jogi rendszer, a
bűnbánat, valamint a megbűnhődés utáni megbocsátás és nem a halálig
való üldözés követi.
Ezek lennének a 21-ik század elejére szóló alapgondolatok,
melyekhez a szükségnek megfelelően hozzá kell tennünk az
eseményektől függően a stratégiai lépéseket.

Solymosi Frigyes (Budapest):

MILYEN ORSZÁGRÓL ÁLMODUNK?
Rövid beszédemben arra keresem a választ: milyen
országról álmodozunk, milyen országot is akarunk.
Olyan országot, ahol elsődleges cél a család védelme, a nemzet jövője,
ahol a család a megfelelő életkörülményeket nem a gyermekek
számának csökkenése révén éri el, ahol a családpolitika nem a nemzet
kihalásához, hanem erősödéséhez vezet.
Olyan országot akarunk, ahol a polgári értékrend, a kötelességtudat, a
köz iránti felelősség a vezérelv, ahol az egyén szabadsága összhangban
van a társadalom érdekével, ahol büszkék lehetünk magyarságunkra,
történelmünk nagyjaira, ahol a határok eltolásával a külföldön rekedt
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magyarságot is magunkénak érezzük, ahol nem az internacionalizmus,
hanem a hazaszeretet az összetartó erő.
Olyan országot akarunk, ahol nem az 56-os forradalom eltiprói,
hanem annak hősei részesülnek méltó elismerésben, ahol a nemzet
megbocsátása együtt jár a haza ellen vétők megbánásával, ahol az
árulókat árulóknak, a hazafiakat pedig hazafiaknak nevezhetjük.
Olyan országot akarunk, ahol a média elfogulatlanul, a tényeknek
megfelelően tájékoztat, és nem manipulál, ahol a fiatalok világos és
igaz képet kapnak történelmünkről, ahol az új nemzedéket nem vezetik
félre olyan állításokkal, hogy „Kádár János úgy vonul majd be a
magyar történelembe, mint a század legjelentősebb magyar politikusa,
és bármit is mond róla a politika, a magyar nép mindig szeretettel és
bizonyos nosztalgiával gondol vissza rá”.
Olyan országot akarunk, ahol nem vádolják az ország népét
alaptalanul antiszemitizmussal, nacionalizmussal, és nem ijesztgetik a
fasiszta veszély rémképével, ahol az ifjúságot munkára, emberségre és
hazaszeretetre nevelik, ahol a szabadságot nem tévesztik össze az
önpusztító lehetőségek megadásával, ahol az ifjúság a tízparancsolatról
is hallhat.
Olyan országot akarunk, ahol a gazdagodást csak becsületes
vállalkozással, és nem a jogszabályok kijátszásával lehet elérni, ahol
nem azok győznek meg bennünket a szabad kereskedelem, a
piacgazdaság előnyeiről, akik egész életükben a kapitalizmust akarták
megdönteni, és akik a rendszerváltozás káoszában, a régi kapcsolataik
kamatoztatása révén, néhány éven belül tőkésekké, multimilliomosokká
váltak.
Olyan országot akarunk, ahol a demokráciára nem azok akarnak
bennünket tanítani, akik annak a pártnak voltak élharcosai, amelyiknek
a vezetői az 56-os fiatalok százait végeztették ki, ezreket
kényszerítettek hazájuk elhagyására, és milliókat tartottak rettegésben;
amelyik a csaknem negyvenötéves uralma alatt gazdasági csődbe vitte
az országot, a munkát és az életkörülményeket csak óriási kölcsönök
felvételével tudta biztosítani, amelynek terheit még az unokáink is
nyögik.
Olyan országot akarunk, ahol nem az az ember oktatja ki levelében a
miniszterelnökünket a nemzet érdekéről, a demokráciáról, a társadalmi
békéről és az emberi méltóságról, aki 56-ban az idegen hatalomhoz
csatlakozott különítményesek tagja volt, s akit – ennek ellenére –az
utódpárt méltónak talált arra, hogy 94-ben a miniszterelnöki székbe
ülhessen.
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Olyan országot akarunk, ahol a polgárok felelősséget éreznek hazájuk
sorsáért, és élnek is állampolgári jogaikkal, ahol büszkék lehetünk
politikusaink előéletére, ahol olyan kormány van, amely a múlt terhei
nélkül, emelt fővel vezet be bennünket Európa szabad népeinek
közösségébe.
Olyan országot akarunk, ahol érdemes élni, ahova érdemes hazatérni
és amelyet nem érdemes elhagyni!
(Elhangzott 2002. április 13-án a Fidesz választási nagygyűlésén, az Országház előtt.)

Patrubány Miklós (Budapest), A Magyarok Világszövetségének elnöke,
dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH), a Magyar Kongresszus főrendezője,
dr. Sasvári László (Lausanne Svájc) nemzetközi jogtanácsos
(Soós József)

Major Tibor (Cleveland, OH):

MÁRCIUSI ÜZENET
A negyvennyolcas szabadságharc összenőtt a magyar szívvel,
össze a tavasz nyílásával, a naptár márciusi lapjával, politikai
idealizmusokkal, az örök magyar reménykedésekkel. Vérünkké vált. Ha
március 15.-én nem tűznénk föl nemzetiszínű kokárdát, ha nem
sereglenénk emlékező ünnepélyekre, mint akkoron apáink sorakoztak a
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kőbányai vásártéren, meg a Múzeum körúton, hiányosnak éreznénk
magunkat. Mintha nemes szervet operáltak volna ki belőlünk, s már
csak lélegzeni tudunk nélküle. Tartsuk is oltárán a nemzetnek ezt a
szentségét!
Az áldozat mindig termékeny, a sorsformálás mindig
áldozathozatalra szomjazik, de az idő a bárányt is, a fehérlovat is
lesodorta már az áldozati oltárról. Más került helyébe: a vak hit s a
világos értelem szentséges fonala. Szabadságharcot álmodni, célt érni,
elbukást kizárni. Az áldozatot nem az elbukásért vállaljuk, hanem a
fölemelkedésért.
Még nem rendeztek Magyarországon 1848 március idusa óta olyan
lelkes hangulatban szabadságünnepélyt, mint 1939 március 15.-én.
Ekkor jegyezték be a magyar hadtörténelem évkönyvébe a kárpátaljai
harcok honvéd hőseinek vitéz tetteit. Az ideiglenes határ mellett
állomásozó honvédsereg március 15-re virradó hajnalban kapta a
támadási parancsot: Fel Vereckéig!
Ott messze az erdős Kárpátok ormain hatvannégy esztendővel
ezelőtt egymás mellé leszúrt magyar és lengyel zászlókat lengetett a
Kárpátok tavaszi szele. A fehérsasos piros-fehér lengyel és a Szűz
Máriás piros-fehér-zöld magyar zászlók újra találkoztak ott, ahol annyi
száz és száz éven át lobogtak testvéri békességben egymás mellett...
1944 végzetteljes őszén, amikor az óriási túlerőben levő vörös
hordák a dél-erdélyi szorosok védtelensége következtében elárasztották
egész Erdélyt, és nyomukban megmozdulhatott az alvilág, a csőcselék,
előbújtak jól titkolt rejtekhelyeikről a moszkvai ügynökök, és hozzá
kezdhettek gyalázatos és szégyenteljes munkájukhoz a magyarság lelki
megrontásához
a
leigázó
„felszabadítók”
undort
keltő
felmagasztalásához. Hősökként magasztalva az ázsiai sztyeppék
félállati hordáit, felszabadítókként ünnepelve a rabló országfosztó
gyilkos banditákat.
Megdöbbenve szemléljük a magyarirtásnak és nemzetárulásnak
sötét gyalázatát, az emberi lélek visszataszító eltévelyedését. 1944 késő
őszén ott látjuk Dálnoki Miklós Béla tábornokot, a szovjet által
kinevezett „miniszterelnököt a dr. Zsedényi Béla elnöklete és Vorosilov
szovjet marsall legfőbb védnöksége alatt összeült „nemzetgyűlésben”.
Ott van Vörös János is, a másik áruló tábornok és az elmaradhatatlan
Tildy, Nagy Ferenc, Erdei, Szakasits. A hirtelen magyarrá vedlett
Rákosi, Gerő, Nagy Imre, mint Sztálin reménységei. Ez ideiglenes
„nemzeti kormánynak” – bár néhány szökött katonán kívül egyéb ereje
se lévén – első dolga volt megüzenni a hadat Németországnak.
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Elképedve, tehetetlenül és némán kellett tűrnünk azt a
hazárdjátékot, azt az otromba és galád történelemhamisítást, hogy
Kossuth Lajos művének, amelyért Petőfi Sándor életét áldozta, a vörös
hadsereg hozta meg nekünk. Hány és hányféle változatban hallottuk
annak idején a kossuthi figyelmeztetést: vigyázzatok, hogy
Magyarország a magyarok országa maradjon, csak éppen azt nem
mondták meg a judeo-bolsevizmus szálláscsinálói, hogy Kossuth e
figyelmeztetését a szláv, az orosz veszéllyel kapcsolatban intézte a
magyar társadalomhoz. Beszédeinek, írásainak sok vaskos kötetében
hiánytalanul megtaláljuk ragyogó politikai géniuszának minden
megnyilatkozását, és így minden nehézség nélkül bebizonyítható, hogy
soha arcátlanabbul vissza nem éltek politikusokkal és eszméikkel, mint
a bolseviki „magyar” moszkoviták Kossuth tanításával.
Amit Kossuth a demokrácia századában hirdetett, homlokegyenest
ellentében áll azzal, amit Marx tanított. Kossuth egész eszmevilága,
mindaz, amiért harcolt, dolgozott és élt: a népuralom, a népjogok, a
szabadságjogok, az úrbériség megszüntetése, a jobbágyság
felszabadítása, a közteherviselés és a független Magyarország a
népképviselettel és a parlamenti kormányzással a legszögesebb
ellentétben áll a dialektikus materializmussal, a marxizmussal, a
leninizmussal, sztalinizmussal, még inkább a proletárdiktatúrával, az
osztálygyűlölettel, a terrorral, és a moszkvai hódoltsággal. Kossuth
Lajos az emberiség jövendő boldogságát csak a kereszténység nagy
alapelveiből kisarjadva tudja elképzelni, amely alapelvek között a
legnagyobb a szeretet. Marx elgondolásának legnagyobb hajtóerejévé a
szeretet ellentétét, a gyűlöletet tette. A kommunizmusnak, úgyszólván,
egyetlen mozgató ereje a gyűlölet.
Az 1848-as szabadságharc kitöréséig Kossuth Lajost a külpolitikai
kérdések csak másodsorban érdekelték. Minden erejét és energiáját a
belső társadalmi, gazdasági és politikai reformokért vívott harc foglalta
le. Amikor 1849-ben a dunai román fejedelemségekből beözönlő cári
seregek vérbefojtották a magyar szabadság ügyét, Kossuth és vele az
egész akkori magyar közvélemény figyelme a szláv veszedelemre, az
orosz aspirációkra és terjeszkedési törekvésekre irányult. Ettől kezdve
emigrációs irataiban is lépten-nyomon utalásokat, figyelmeztetéseket
találunk az orosz imperializmus szándékairól és céljairól, a Monarchiát
Magyarországot és az egész Duna-medencét, beleértve a kisebb szláv
népeket is fenyegető súlyos veszedelemről.
A hetvenes években, amikor az orosz-török háború már-már
elkerülhetetlennek látszott, és világossá, hogy a moszkovitizmus célja a
kisebb szláv népek és az ortodox keresztények felszabadításának címén
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fennhatóságát kiterjeszteni az egész Balkán-félszigetre. Kijutni az Égeiés Földközi-tengerre, és birtokba venni a Dardanellákat is, ugyanakkor
a legjobban érdekelt Monarchia vezetőinek magatartása arra mutatott,
hogy hajlandók szemet hunyni az orosz igények fölött abban a
reményben, hogy a török balkáni birtokaiból maguk is részesednek,
ekkor Kossuth nagyszerű logikával, meggyőző érveléssel arról
igyekezett meggyőzni a magyar közvéleményt és a bécsi
kormányköröket, hogy minden
oroszoknak tett engedmény
szükségszerűen növeli a Monarchia, és legfőképpen Magyarországot
fenyegető halálos veszedelmet.
Ide vonatkozó megállapításai közül itt van elsőnek Simonyi
Ernőhöz írott levele 1876 december végén. Ebben a levélben Kossuth
mindenek előtt világosan és félreérthetetlenül leszögezi a következőket:
„Magyarországnak nem kell, nem szabad magát a keleti kérésben
az orosz politika vontató kötelére akasztani engedni”. Ehhez nyomban
ezeket a szavakat fűzi hozzá: „még a rettenetes szerencsétlenségnek
vallott háborút is kisebb szerencsétlenségnek tartom, mint az orosz
hatalom növekedésének megengedését”. A debreceni függetlenségi
nyilatkozat értelmi szerzője nem habozik kijelenteni, hogy az orosz
kérdésben: „hazánk létérdekei az osztrák dinasztia létérdekeivel
tökéletesen szolidárisak”.
A keleti kérdés Kossuth Lajos szerint orosz hatalmi kérdés, és a
leghatározottabban elítéli azokat, akik a kereszténység, a humanizmus,
a szabadság és önkormányzat nevében foglalnak állást a törökök
balkáni befolyásával szemben és az oroszokat kívánják a Balkán kis
népeinek patrónusává tenni.
Az orosz pártfogás alatt egyetlen nép sem lehet szabad, szögezi le
Kossuth Lajos, hallgassuk csak meg a turini remete magyar jövőt
megsejtő drámai szavait: „minket ekként dictatoriális befolyásnak
vasabroncsaival szorongatva oly súllyal nehezednék reánk, amely
irtózatos küzdelmeknek, végtelen szenvedésnek s meglehet
Lengyelország sorsának perspektíváit állítaná szemünk elé”. Sajnos,
minden úgy történt, ahogy azt Kossuth Lajos megjövendölte. A végzet
beteljesedett Magyarországon, a Duna-medencében s csaknem az egész
Európán is.
A szinte évszázadokon újra ismétlődő magyar nemzeti kálvária
1945-ben, pontosan nagypénteken délben teljesedett be, amikor egy
hősies küzdelem után a galád ocsmánysággal letiport ország teljes
elvesztésének szinte jelképéül, tragikus körülmények között hal meg
báró Apor Vilmos püspök, akinek életét a nyugati demokráciák keleti
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géppisztolya oltotta ki, hogy aztán nyomában egy egész ország, egy
nép legyen kálváriás áldozatává a pokol felszabadult elemeinek.
A magyar nagypéntek sem puszta történelmi epizód, avagy
véletlenül bekövetkezett esemény, hanem a sátáni filozófia teljes
kivirágzása a történelmi materializmusban, és a bosszú dogmatikája a
talmudi gyűlöletben. A magyar történelmi kálvária csak okozat, emberi
érzékszervekkel mérhető jelenség. Az ok, a forrás ugyanaz, amelyből
Krisztus kálváriája fakadt. Isten vajon nem a materializmus
istentelenségébe süllyedt emberiség megváltására küldte ki Krisztust? S
vajon Krisztus nem az üres farizeusi formalizmus ellen indított hadat
legelőször, s nem a lélek, Igazság és emberiesség eszméjét munkálta-e?
Kik törtek rá mindezért: gyilkos gyűlölettel a farizeusok, a
hatalomféltékeny papi fejedelmek és a fellázított utca-csőcselék, az
áruló júdások.
1918 őszén – a háborús összeomlás dacára – a magyar nép tömege
nem tűzött gomblyukába sem őszirózsát, sem vörös kokárdát!
Ilyesmivel csak egypár demagóg, egypár ügynök, csatlós, és legfeljebb
párezer félrevezetett bősz türelmetlen csinált őszirózsás forradalmat, s
más kisebb patkány-falka lökte át a proletárdiktatúrába. „A bolsevizmus
első heteiben lerakodó helye lett Budapest a világ négy tájáról ide
özönlött nemzetközi kalandoroknak: német Spartacusok, orosz zsidók,
osztrák, román, bolgár és olasz kommunisták siettek gazdag zsákmány
reményében a tanácskormány védőszárnyai alá, egy külvárosi
népgyűlésen – 12 nyelven szólaltak fel a hivatásos demagógok. De
idegenebbek voltak itt ennél a gyülevész seregnél is maguk a népbiztos
vezérek, bár mindahányan magyar földön születtek. Nemcsak a
burzsoáziát gyűlölték ezek, hanem az egész magyarságot” – írta dr.
Szőllőssy
Oszkár
igazságügyminiszteri
osztálytanácsos
a
„Tanácsköztársaság” zsidó-bolsevista arculatáról.
Az őszirózsás forradalmárokkal és a proletárdiktatúrás
csőcselékkel szemben azonban mégis csak a magyarság dönti el a
politikai mérleget! Még akkor is, ha egy politikai kisebbségnek sikerül
is uralomra kerülni. Együttes uralmának háromnegyed esztendeje alatt
gyilkosságon és rabláson kívül, csak hatalmi marakodás és osztozkodás
folyt. Az őszirózsás forradalomnak nem is lett más eredménye, mint a
proletárdiktatúra, a kettőnek együtt pedig az országcsonkítás.
Megdöbbentő és szomorú valóság, hogy a magyarok országában még
ma is szívet csábító lírát zengenek erről a szörny-forradalomról, mintha
annakidején valóban fölkészültek volna a gyönyörű Magyarország
megmentésére, az új-Krisztussá kent Lenin szellemében. Ezt
szajkózzák, ezt reklámozzák, amit csak ők állítanak – valóságnak. Ezt,
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és a világért sem a patkányok valóságos anarchiáját, meg a proletárharangot kongató népbiztosok valóságos vérengző diktatúráját!
1945 április 4.-e viszont a patkányok anarchiáját, s most már a
nép-harangot kongató zsidó párttitkárok még vérengzőbb diktatúráját
vitte vissza Árva-Magyarországra. Amikor a szovjet csapatok a
hazaárulók markába köpték a politikai hatalmat, az osztozkodáson, az
“ellenállás” legendagyártásán és hatalmi marakodásán kívül nem tett
mást, mint azt, hogy kiszolgálta és kielégítette az idegen vérbosszú
beteg különítményét – magyarországi vonatkozásban. Ennek a beteg
különítménynek azonban nem is volt egyenlőre fontos más, mint a
vérbosszú és vele a magyar szellem irtása.
A kommunizmus szálláscsinálóinak két tette kerül be a magyarok
történelmébe. Az egyik: a hóhér-szerep a nemzet lefejezésében, a másik
az, hogy a magyar szellem által nyugathoz kötött ezeréves keresztény
államiságot átirányította a bolsevizmus keleti rabságába. Milovan
Djzlas által oly remekül jellemzett „új osztály” legalábbis hazánkban
nem a „megváltott” magyar proletárokból, hanem azokból állt, akik a
szovjet csapatok ott tartása árán is ragaszkodtak a magyarság fölött
megszerzett uralomhoz.
A Dob utcai újságíró toll, miként 1945-46-ban, ma ismét vájkál a
régi sebekben. A lapok hasábjairól újra csorog a gyűlölet kénköves
lávája. A magyar nyelvű sajtót elöntik a deportálásokról és
munkaszolgálatokról szóló hamis és kitalált történetek. Egyetlen
fájdalom van, amelyet az újságokból, filmekből, televíziókból, vagy
kirakatperek tárgyalótermeiből fel kell mutatni a magyarok országában,
öregnek vagy fiatalnak, ez pedig a zsidó fájdalom.
Magyar fájdalom nincs és nem jogosult. Mintha Szamuelly Tibor
és Rákosi Mátyás akasztófái nem álltak volna sohasem, és nem
üvöltötte volna körül az egy és azonos arcú tömeg a magyar mártírok
bitófáit és kivégző oszlopait. Nincs a Felvidékről kitelepített magyarok
tragédiája, a Székelyföldről a Duna-delta mocsaraiba száműzött
magyarság halálhörgése, a negyvenezer délvidéki magyar lemészárlása
vagy hatszázezer magyar eladása Sztálinnak háborús jóvátétel címén.
Mintha Rákosi Mátyás vagy Kádár János börtönei, Sztálin katorgái
sohasem lettek volna. A kommunisták diktatúrája ismét visszaterjeng a
magyarok országába, ahol az atavisztikus gyűlölet törvényt hoz a
magyarság elnémítására. Egy nem is nagyon titokzatos országhódító
hatalom, egy befogadott kisebbség ismét hatalmát akarja tudtul adni
azoknak, akik észrevették, hogy a magyarság vezető szerepét nem
szabad átengedni a világhódító marxista, liberális kozmopolita erőknek.
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Sorsunk, életünk beillett és beillik ma is a nagyhét hangulatába.
Meg kell lépni utunkat a Getsemáni kerttől az Olajfák hegyéig. A
krisztusi igazság Nagypéntektől mindig elvezet a feltámadásig. Hitet és
élniakarást adni mindazoknak, akik az evangélium összefogó
világosságában meglátják a vérfoltos pénzdaraboktól a kereszt
drágakövekkel ékesített diadaljelét, és megtalálják az Újszövetség
legszentebb páska ünnepén maguk és magyar fajtájuk követendő útját,
a megújuló magyar élet nyomdokait; az egyenes lelkületben az igazság
kovásztalanságával!...

Ivany tábornok előadása közben.
(dr. Nádás Jánosné Gabriella)
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Dr. Somogyi Ferenc:

A MAGYAR SZENT KORONA
A KETTŐS KORONA
A „korona” latin eredetű: átvitt értelemben fejdíszt jelent,
amellyel valamikor kiváló költőket, győztes hadvezéreket, legutóbb
államfőket szoktak felékesíteni.
II. Szilveszter pápa, mint az akkori keresztény nemzetek nyugati
közösségének általánosan elismert feje, 1001-ben azért küldött koronát
az etelközi vérszerződés alapján főhatalmat gyakorló magyar
fejedelemnek, a későbbi Szent István királynak, hogy ezzel a Kárpátmedencében megszilárdult új rendet, a magyar nemzet állami
önállóságát, függetlenségét és nemzetközi egyenjogúságát jelképesen
elismerje, a nyugati keresztény szokások szerint is kézzelfoghatóan
bizonyíthatóvá tegye.,
Szent István koronája igen alkalmas eszközül kínálkozott az
államfői hatalom ünnepélyes átruházására is, ezért az akkoriban
szokásos egyházi jellegű szertartásból rögtön kialakult az a gyakorlat,
hogy az új királyt Szent István koronájával történő felékesítés
(koronázás) útján iktatták „a legelső magyar ember” hivatalába.
Kereken 900 évvel ezelőtt VII. Dukász Mihály bizánci császár is
korona küldésével ismerte el az akkor uralkodó I. Géza (1074-1077)
országának állami önállóságát, függetlenségét és nemzetközi
egyenjogúságát. Ez a korona újabb jelkép lett, mert a keleti
kereszténység világi feje közvetlenül az 1074-i mogyoródi csata után
adta, amikor a magyar nemzet éppen győzedelmesen visszautasította
Nyugat beavatkozásának kísérletét.
A két koronát haladéktalanul egyesítették. Szent István egyszerűbb
római koronája lett a mai Szent Korona felső, I. Géza díszesebb
bizánci koronája pedig a mai Szent Korona alsó része.

KÖZJOGI JELENTŐSÉGÉNEK KIALAKULÁSA
A király megkoronázásakor mindig eskűvel ígérte, hogy
igazságosan uralkodik. III. Endre (1290-1301) trónralépése óta az
egyházi esküt már közjogi eskü egészítette ki, amelyet II. Ulászló
(1490-1516) trónralépése óta minden király külön, a szabad ég alatt
tette le. A Szent Korona tehát mindenkor az emberi jogok záloga és az
alkotmányosság biztosítéka volt.
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*
Amíg az etelközi vérszerződés alapján az Árpád-házi királyok
uralkodtak, addig velük szemben is a vérségi kötelékek törvénye és a
családiság elve érvényesült. A király mindkét vonatkozásban a nemzet
egyetemességéhez tartozott, valóban „a legelső magyar ember” volt. Az
Árpád-ház férfiágon történt kihalásával ez a helyzet megváltozott, mert
a leányági örökösök már nem tartoztak a magyar nemzet szorosabb
életközösségébe. A cseh Vencel (1301-1305) s a bajor Ottó (13041307) rövid országlása után az Anjou I. Károly (1307-1342) trónra
emelésekor a Szent Korona rögtön döntő alkotmánybiztosító szerepet
kapott. A nemzet következetesen ragaszkodott ősi hagyományaihoz és
mindaddig nem ismerte el I. Károlyt alkotmányos királyának, amíg
Szent István koronája fejére nem kerülhetett. Ekkor alakult ki a Szent
Korona valóban alkotmánybiztosító jelentősége.
Vencel a Szent Koronát lemondása után magával vitte Prágába s
onnan küldte el utódjának, a bajor Wittelsbach Ottónak, aki azt
állandóan magával hordta. Egyszer útközben el is veszítette; csak
hosszabb keresés után a mai Fischamend közelében levő mocsárban
találták meg. Ottó a Szent Koronát akkor is magával vitte, amikor Apor
László erdélyi várába utazott, hogy annak leányát feleségül vegye.
Apor László a királyt megérkezése után elfogatta. Ottó csak Apor
feleségének segítségével tudott elmenekülni. A Szent Korona Apor
birtokában maradt. Gentilis bíboros nagy nehézségek leküzdésével
tudta tőle visszaszerezni, hogy a nemzet nagyjainak követelését
teljesíthesse és I. Károlyt harmadszor is, immár érvényesen a Szent
Koronával koronáztathassa királlyá.

A SZENT KORONA TANA
A következő évtizedek folyamán a magyarságnak azt az ősi
felfogását és meggyőződését, hogy minden jog és hatalom egyedüli
forrása csak a nemzet akarata lehet, a középkori keresztény
felfogásnak megfelelőbb államelmélet juttatta kifejezésre. Hozzá
hasonlót már a régi Róma történetében Menenius Agrippa közismert
példabeszéde is alkalmazott. Amikor az elégedetlen plebejusok Kr. e.
494-ben kivonultak a város közelében levő szent hegyre (secessio in
montem sacrum), Menenius Agrippa a falánk gyomorról s a többi
testrészről mondott híres példázatával elérte, hogy a lázadók
visszatérjenek.
Az emberi test szervezetére utaló „organikus” államelmélet
középkori általános példája az Egyháznak az a tanítása volt, hogy az
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Egyház tulajdonképpen Krisztus titokzatos teste, amelynek a hívő
keresztények mindannyian egyenlőképpen tagjai.
Az ország nagyjai már 1401-ben határozottan kijelentették, hogy
„az államhatalom egyedül a Szent Koronáé”. Oklevelükön
„Magyarország Szent Koronájának pecsétje” (sigillum sacrae coronae
Regni hungariae) volt látható. Raguza város 1413-ban a magyar
Szentkorona tagjának vallotta magát. Az országgyűlés – 1440-ben , I.
Ulászló (1440-1444) megkoronáztatásáról kiadott – oklevelében már a
Szentkorona tanának szabatos kifejtését is megtaláljuk.
A Szent Korona tana szerint – ahogy azt Werbőczy István
„Tripartitum opus juris consuetudinarii inclyti Regni hungariae” című
szokásjogi gyűjteményében a XVI. század elején részletesen kifejtette
és a további századok gyakorlata, újabb törvényhozása korszerűvé
fejlesztette, egyre demokratikusabbá tette – a magyar nemzet a Szent
Korona egész teste (corpus totum sacrae Regni coronae). Ennek a
testnek feje (caput sacrae Regni coronae) az alkotmányos király, az
államfő, tagjai (membra sacrae Regni coronae) a nemzet fiai, az
államfenntartó nép alkotói, a legújabb fejlődés eredményeként 1848 óta
tehát a szavazati joggal rendelkező állampolgárok: vallásra,
nemzetiségre, nyelvre és nemre való tekintet nélkül.
A magyar nemzet államának akaratát csak a Szent Korona egész
teste, vagyis az államfő és a nemzet együtt nyilváníthatja a szabad
választások eredményeként összeülő népképviseleti országgyűlésen. Az
államfői hatalom átruházásának kérdésében azonban a nemzet külön
határoz. Az egész nemzet! Az államfő a nemzet főhatalmát gyakorolja.
Nem áll a nemzet felett, sem azon kívül. A magyar államfő a királyság
idejében is csak „első az egyenlők között” (primus inter pares).
Minden hatalom forrása és a szuverénitás alanya, birtokosa is a Szent
Korona, mint ahogy minden birtokjog gyökere szintén kizárólagosan a
Szent Korona (radix omnium possessionum est sacra Regni coronae).
Téved, aki azt hiszi, hogy mindez csupán a történeti régmúlt
középkori emléke. A Szent Korona tana egészen a második világháború
végéig élő valóság volt. 1930-ban a XXXIV. törvénycikk még azt is
elrendelte, hogy a független magyar bíróságok – minden fokon – „a
Szent Korona nevében” hozzák meg és hirdessék ki ítéleteiket. Ez a
törvény nemcsak megerősítette a Szent Korona tanának érvényben
létét, hanem azt is hangsúlyozta, hogy az igazságszolgáltatás is
kizárólagosan a Szentkorona jelképében eggyé forrtan élő nemzet joga
és hivatása.
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ŐRZÉSE
A Szent Korona őrzéséről az 1492. évi III. törvénycikk óta maga a
nemzet gondoskodott. Az országgyűlés két született magyar
állampolgárt választott a korona őréül. 1606 óta az egyik koronaőr
mindig katolikus, a másik protestáns volt. Feladatukat a nekik szolgálat
tekintetében közvetlenül alárendelt, önálló karhatalmi egység, a
koronaőrség útján látták el. A Szent Koronát tartalmazó ládát két
külön kulcs nyitotta; egyiket az egyik, másikat a másik koronaőr őrizte.
A láda felnyitásakor 1848 előtt a nádornak, azóta a miniszterelnöknek
is jelen kellett lennie. A Szent Korona nyilvános (vallásos jellegű)
tiszteletben sohasem részesült. Őrzésének állandó helyéül a törvények
a XVII. század folyamán Pozsony várát jelölték ki, az 1791. évi
törvénycikk pedig az ország akkori fővárosát, Budát, határozta meg.

VÁNDORLÁSAI
A Nyugat és Kelet között szinte állandóan dúló és Magyarország
területén lezajló összecsapások viharai sokszor veszélyeztették a Szent
Korona biztonságát. A Szent Korona nem egyszer került ellenség
kezébe is. Albert király (1437-1439) hirtelen halála után özvegye
Visegrádról udvarhölgyeivel lopatta el, hogy csecsemő fiát, V. Lászlót
Székesfehérvárott megkoronáztathassa vele. Amikor Erzsébet
királynénak a visszaélés miatt menekülnie kellett, a Szent Koronát is
magával vitte Ausztriába, majd később III. Frigyes német császárnak
zálogosította el. Visszaszerzéséért hosszas alkudozások, sőt fegyveres
harcok is folytak, amíg 24 évvel később Mátyás király (1458-1490)
ezer arany lefizetésével ki tudta váltani.
Az 1529-i török hadjárat idején Perényi Péter erdélyi vajda, mint
koronaőr, Siklós várából menekült a Szent Koronával együtt. Amikor
elfogták, Ibrahim nagyvezér vette a Szent Koronát őrizetbe, aki később
a tasi táborban lóhátról felmutatta a török basák előtt, aztán mint a
szultán ajándékát, sértetlenül visszaküldte János királynak, aki aztán
Erdélyben őriztette. János (1526-1540) halála után özvegye, Izabella
királyné I. Ferdinánd (1526-1564) gondjaira bízta. Őrzéséről a török
veszély változásainak megfelelően Pozsonyban, Bécsben, Prágában,
1608 után megint Pozsonyban gondoskodtak. Bethlen Gábor
magyarországi hadjáratai közben Zólyomra, Eperjesre, Kassára vitték.
1622 óta ismét Pozsonyban őrizték. Innen 1644-ben rövid ideig
Győrbe, 1683-ban a török előnyomulás hírére Bécsbe, az ostrom idején
Linzbe, majd pedig Passauba szállították, ahol 1687-ig maradt. 1703-
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ban a tűzvész elől Pozsonyból megint Bécsbe került és ott is maradt
1712-ig.
II. József (1780-1790), a kalapos király, uralkodásának negyedik
évében megint Bécsbe vitette, ahol a Szent Koronát II. Lipót (17901792) trónralépéséig múzeumban tartották.

KÉTSZERI ELÁSÁSA
A francia előrenyomulás híréra 1805-ben Munkácson, 1806-ban
Budán, 1809-ben pedig előbb Egerben, később Gyöngyösön helyezték
biztonságba. A békés viszonyok helyreálltával a Szent Koronát most
már Budára vitték s ott őrizték zavartalanul 1848-ig. A szabadságharc
idején Debrecenbe, onnan 1849-ben Szegedre, Nagyváradra, végül
Aradra szállították. Innen Lugoson és Karánsebesen át Orsovára került,
ahol Szemere Bertalan miniszterelnök egy füzesben elásta. Itt csak
1853 szeptember 8.-án találták meg. Rögtön Budára vitték, de
szeptember 16.-án Bécsbe szállították, ahol azonban csak szeptember
20-ig tartották. Azóta 1944 november 6-ig megszakítás nélkül Budán
őrizték. Ekkor a szovjet csapatok elől a két koronaőr, Perényi
Zsigmond báró, és Radvánszky Albert báró intézkedésére a Szent
Koronát a koronaőrség Veszprémen, Kőszegen, Márizellen át
Mattseebe vitte, ahol a koronaőrség parancsnoka, Pajtás Ernő ezredes
elásta. Később Pajtás ezredes a Szent Koronát vitéz Nagybányai
Horthy Miklós volt kormányzó tudtával az amerikai megszálló
hatóságoknak adta át, így az előbb Németország különböző városaiba,
végül az Egyesült Államokba került.
Mindeddig teljes biztonságban volt, csak 1977-ben akarta Carter
elnök az akkori magyarországi kormánynak kiadni, ami végülis sikerült
neki. A Magyar Nemzeti Múzeumba került, mert a magyar nép
követelte annak kiállítását.
A nemzeti emigráció a rabnemzetek emigrációival s a Szent
Korona magyar jelentőségét világosan látó amerikaiakkal együtt
mindent elkövetett, hogy a Szent Korona továbbra is az Egyesült
Államok őrizetében maradjon. Törekvését az a jogos aggodalom
táplálja, amely két történeti tény ismeretéből ered. Az egyik történeti
tény, hogy az első magyarországi kommunizmus idején a Szent
Koronát tört aranyként akarták értékesíteni, ami csak azért nem
sikerült, mert nem akadt rá vevő. A másik történeti tény pedig, hogy
1945 elején az a terv merült fel, a Szentkoronát – megmentése céljából
– darabokra kellene szedni. Valószínű, hogy Pajtás ezredes, a
koronaőrség parancsnoka, ezért ásta el a Szentkoronát és ezért adta át
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először az üres ládát az amerikaiaknak úgy, mintha abban a Szent
Korona benne lett volna.

ÖRÖKKÉ SZENT MARAD
A Szent Korona, mint a magyar nemzeti önállóság és
függetlenség jelképe (szimbóluma), az emberi és egyéni
szabadságjogok záloga, a magyar alkotmányosság majdnem
ezeréves biztosítéka, a világon szétszóródott minden magyart s a
Kárpát-medencében élő minden népet eszmei egységbe foglaló
gondolat látható, kézzelfogható jele – bármi legyen is további sorsa –
minden igaz, hagyományaihoz hű magyar és hívő keresztény előtt
örökké szent marad.
Sokan azt hiszik, hogy a Szent Korona csak azért szent, mert felső
részét valamikor – 38 évig tartó királysága idején – Szent István viselte.
Akadnak olyanok is, akik ebből azt a téves következtetést vonják le,
hogy „Szent István koronája” semmi más, mint vallásos jellegű ereklye.
A „szent” szónak a magyar nyelvben sokkal sajátosabb,
különlegesebb értelme, jóval bővebb fogalmi tartalma van, mint a neki
megfelelő bármelyik idegen szónak. Régi római, ősmagyar és egyházi
értelmezésben „szent” (sacrum) minden ünnepélyes célt szolgáló eszköz,
emberi közösséget jelképező tárgy. Szent a zászló, szent az oltár, de szent
az elvont fogalmak között a hit, az eszme, a cél, az élet és a szabadság is.
És szent az a személy, aki a nép, a nemzet egységét képviseli. Az
ősidőkben szent volt a fejedelem, a középkorban szent (és sérthetetlen) volt
a király. Ma is szent előttünk a haza fogalma, őseink és hőseink, valamint –
ha nem él már – szeretett édesanyánk emléke.

Szent István koronája I. Géza király bizánci koronájával eggyé
forrasztottan 900 éven át a magyar „szent” szó tágabban értelmezett
személyi és tárgyi vonatkozásai szerint Szent Korona. Ilyen
értelmezésben nemzeti ereklye is, mert olyan eszmét, fogalomkört
jelképez, amely mindent magában foglal, ami szent előttünk.
Magában foglalja magyarságunk teljességét, kereszténységünk
fennköltségét, ősi hagyományaink szent örökségét, múltunk minden
dicsőségét, balsorsunk ezernyi szenvedését, a fenyves Kárpátoktól a
kéklő Adriáig terjedő történelmi Magyarország minden népét és
minden talpalatnyi földjét.
A Szent Korona eszméje magyarságunk, emberségünk,
szabadságunk és nemzeti önállóságunk, szellemi egységünk lényegével
azonos. Ezt az eszmét, ezt a lényeget mindenképpen meg kell őriznünk
és érvényesüléshez kell juttatnunk. Ez marad minden magyar
legszentebb kötelessége mindenkor és mindenütt.
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Dr. Varga László (Budapest):

A SZENT KORONA MAI HIVATÁSA
A képviselőknek a nemzet függetlenségéért,
a polgárok boldogulásáért kell dolgozniuk
„A Szent Korona mai hivatása” címmel jelent meg írásom a
clevelandi Magyar Újságban, amikor a Szent Korona Amerikából való
hazatérése körül nagy vita volt az amerikai magyarok között, de az
amerikaiaknál sem volt teljes egyetértés. A Szent Korona huszonöt
évvel ezelőtti visszatérésével az amerikai képviselőház egyik
albizottsága is foglalkozott, és az ellenzők fő érve az volt, hogy a
Kádár-rendszer nem érdemli meg, hogy a Szent Koronát ők kapják
vissza, akiknek sem a szent ereklyéhez, sem annak történetéhez semmi
közük sincs, sőt annak szellemiségével ellentétes politikát folytatnak.
Többen azt is felvetették, hogy még a Szent Korona biztonsága is
veszélyben lehet a szovjet megszállás és a kommunista rendszer alatt.
Ezek az érvek elgondolkoztatók voltak és az Amerikában élő
magyarok között nagy tábora is volt, ami érthető, hiszen az 1956-os
magyar forradalom és szabadságharc leverése után 34 ezer magyar
került Amerikába, akik – joggal – a Kádár- és a kommunista rendszer
ellenzői voltak. Itt jegyzem meg, amiről kevesen tudnak, hogy 1957.
május 10-én az akkori amerikai munkaügyi miniszter, James Mitchell
a Herald Tribune-ben azt írta, hogy az Egyesült Államok a magyar
menekültekkel, rendkívül értékes emberekkel gazdagodott. Még
anyagiakban is megbecsülte honfitársainkat: „30 millió dollár adomány
Amerikának” – írta a volt munkaügyi miniszter.
Voltak azonban, akik a Szent Korona hazatérése mellett érveltek.
Ide tartoztam én is, megírva véleményemet a magyar újságokban, és azt
a fent említett amerikai képviselőház albizottságához is – kérésre –
eljuttattam. Ennek lényege a következő volt:
A Szent Koronát nem a Kádár-kormánynak, hanem a magyar
népnek kell visszaadni. Hazánkat nem a Kádár-kormány és kiszolgálói
képviselik, hanem a nemzeti és keresztény értékekhez hű, magyar nép.
Ezt bizonyítja az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc, ahol
népünk önfeláldozóan szállt szembe a szovjet megszállóval és annak
kiszolgálójával, a Magyar Kommunista Párttal.
A magyar nép ebben a harcban egyedül volt.
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Az Egyesült Államok kormánya cserbenhagyta a magyar népet, az
Egyesült Nemzetek Szövetsége elhanyagolta, a szövetségben levő
„magyar fődelegátus” a magyar ügyet elárulta. Helyesnek tartottuk,
hogy az Egyesült Államok kormánya a magyar népnek visszajuttatja a
magyar Szent Koronát azzal a feltétellel, hogy: ne a kormány vegye át,
hanem más hatóság, így esett a választás az Országgyűlés elnökére.
További feltétel volt: történelmi helyen legyen kiállítva, ahol a
polgárok szabadon megtekinthetik, és a néma Szent Korona legyen
történelmünk hangos tanítója a megszállás és elnyomás alatt, a
függetlenség és a szabadság hirdetője. Erre nagy szükség volt, mert a
Magyar Kommunista Párt, kiszolgálva a megszállókat, valóságos
eszmeirtást végzett azáltal, hogy történelmi és nemzeti értékeket
igyekezett megszüntetni és azokat kommunista selejteszmékkel
felcserélni. Így lett – többek között – a Szent István ünnepből
alkotmány ünnepe.
Erőteljesen hangsúlyoztuk, hogy a Szent Korona visszatérése
népünknek reményt ad arra, hogy mind az idegen megszállás, mind a
Magyar Kommunista Párt brutális uralma csak időleges, és eljön az idő,
amikor a Szent Korona történelmi értékei: függetlenség, szabadság,
érvényesülnek majd. A New Yorkban működő, menekült magyar
kormány tagjai, Varga Béla vezetésével – többek között – Nagy
Ferenc, Kovács Imre, Király Béla és jómagam, erőteljesen részt
vettünk abban a munkában, hogy az amerikai kormány juttassa vissza a
Szent Koronát a magyar népnek, de világosan határolja el magát a
Kádár-rendszertől. Az Egyesült Államok kormánya, mint az 1947-es
békeszerződés egyik aláírója, tudatában volt annak, hiba volt lehetővé
tenni, hogy Magyarország béke helyett megszállást kapjon, továbbá,
hogy az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcnál az Egyesült
Államok nem adta meg azt a politikai segítséget, amellyel
Magyarország kikerülhetett volna a szovjet zónából. Ugyanakkor
Washington nagy megbecsüléssel volt a magyar nép iránt, és ez játszott
közre abban, hogy a Szent Korona visszajusson hazánkba.
Reméltük, hogy a Szent Korona méltó helyre kerül, ahol az
odazarándokló magyarok, főleg a fiatalok, a Szent Korona
megtekintésével átérzik, sőt átélik a Szent István által alapított,
keresztény Magyarország ezeréves történelmét.
A fiatalok biztosan megkérdezik az őket kísérő szüleiktől, hogy mi
is ez a Szent Korona. A válasz olyan lesz, amit abban az időben az
iskolák többségében nem hallottak. Ezrek és tízezrek, akik megnézték a
Szent Koronát, a haza iránti hűségükben megerősödtek, valamint abban
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is, hogy a Szent Korona átélte a megszállások, megpróbáltatások
küzdelmes korszakait, ugyanúgy a magyarság is majd túléli a
kommunista rendszert, újból független és szabad lesz.
Megtörtént.
A Szent Korona ma az Országház kupolájában újra tanít. Nemcsak
a látogatók ezreit, akik meghatottan nézik és hallgatják a Szent Korona
történetét, de az Országgyűlés képviselőit is. A látogatók egy-egy
csoportjából mindig megkérdezek valakit, honnan jöttek, és mi a
benyomásuk a látottakról. A válasz szinte mindig egyhangú: büszkék
vagyunk magyarságunkra és
történelmünkre. A Szent Korona
képviselőkre tett hatásáról sajnos, nem tudok beszámolni. Egyrészt,
mert nem kérdeztem meg őket, hogy mit merítettek a kiállított Szent
Koronából, másrészt az Országgyűlés mai vitái sokszor méltatlanok
hozzá.
Talán ez a magatartás folytatódik, mert amikor az előző kormány
időszaka alatt a Szent Korona Parlamentbe való áthelyezéséről volt szó,
a Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége hevesen
ellenezték azt. Sőt, az utóbbiak vezérszónoka – meg sem érdemli, hogy
nevét megemlítsem – úgy beszélt a Szent Koronáról, mint egy vásári
árucikkről. Még olyan ostobaságot is megemlítettek, hogy ez a
királyság szimbóluma. Sajnos, a mai napig nem tanulták meg, hogy a
Szent Korona kötelez. És az országgyűlési képviselőnek nincs más
dolga, mint a nemzet függetlenségéért, az ország fejlődéséért és a
polgárok boldogulásáért dolgozni. Ehelyett sajnos, a kormány
képviselőinek egy része gyanúsítgatásaival és vádoskodásaival olyan
hangulatot teremt az Országgyűlésben, mintha rendőrnyomozói vagy
ügyészségi hivatalban járnánk. Ajánlanám, hogy minden felszólalásuk
előtt álljanak meg egy percre a Szent Korona előtt, és merítsenek annyi
hitet belőle, amennyi feladatuk méltó elvégzéséhez szükséges.
Ez lenne a Szent Korona mai hivatásának másik feladata a
Parlamentben.
A szerző országgyűlési képviselő, a Parlament elnöke

77

Dr. Ludányi Andrásné Nádas Julianna (Cleveland, OH)
és az érdeklődők a könyvkiállításon
(Soós József)

Dr. Pereszlényi Márta, Dr. Nádas Jánosné Gabriella és Somogyi F. Lél
(dr. Nádas János)
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IV.
KIÁLLÍTÁSOK
A XLII. Magyar Kongresszus magyar emigrációs könyv, képző-,
iparművészeti és bélyegkiállítása 2002 november 29-én, pénteken nyílt
meg és szombaton is a közönség rendelkezésére állt.

Megnyitó
Az emigrációs könyvkiadás termékeit – mint minden évben – dr.
Nádas Gyula, az Árpád Akadémia rendes tagja, és az Árpád
Könyvkiadó Vállalat tulajdonosa mutatta be, aki munkatársaival,
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.

Bemutatás
Ezután Panajothné László Márta – az Árpád Akadémia rendes
tagja – a Magyar Kongresszus nevében 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.
*

Kiállítások
A „művészi kiállítások” rendezői a következők voltak:
Bácsi Béla: Bronz relief
Bogárdy Imre: Változatos vízfestmény kiállítás
Buza György: Tetszetős fénykép kiállítás
Kozmon György: Festmény kiállítás
Kur Csaba: Festmény kiállítás
Ludányiné Nádas Julianna: Könyvkiállítás
Temesváry András és Magdi: Faragás, kerámia, és üvegmetszés
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Ifjúsági kiállítók:
Fábián Klára,
Némethy Zsóka
Walter Krisztina

Péntek déli fogadás (dr. Nádas Jánosné Gabriella)

Patrubány Miklós (Budapest), a Magyarok Világszövetségének elnöke
jobbról a harmadik, vidám beszélgetést folytat. (Soós József)
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Balról, Szappanos István, a Magyar Múzeum elnöke, a fogadáson. Jobbról Bogyay
Elemér, a torontói Magyar Ház volt elnöke (dr. Nádas Jánosné Gabriella)

Soós József, jobbról felesége Rozália,
balról unokahúga, Aranka Paksról
a képkiállításon
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Lauer John beszélget Ivany Robert édesanyjával és testvérével,
valamint Böjtös Lászlóval.
(Somogyi F. Lél)

Ivany Robert tábornok pénteken a fiataloknak tartott előadásán.
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)
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Rátoni-Nagy Tamás és Ivany Robert tábornok
(Somogyi F. Lél)

Dr. Tápay Miklós (Cincinnati, Ohio) író, Viharos Viktor (Dayton, Ohio) költő,
Soós József (Baltimore, MD), az „Amerikai Magyar Újság” főszerkesztője
(Soós Géza)
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Kun Szabó Attila édesanyjával, a Kongresszus
legfiatalabb résztvevője
(Soós József)

Soós József és dr. Bognár Béla feleségeikkel egyik előadás szünetében
(Soós Géza)
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V.
IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST
A XLII. Magyar Kongresszus irodalmi és művészestje 2002.
november 29.-én, pénteken este vette kezdetét. A hatalmas termet
zsúfolásig megtöltötte a hálás közönség.
Az est közönségét és vendégeinket Peller Ildikó (Westlake, Ohio)
mint műsorvezető meleg szavakkal köszöntötte, majd bemutatta az
egyes szereplőket.

Műsorvezető Peller Ildikó
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)

A műsorvezető először megemlékezett a Magyar Társaság 50.
évfordulójáról, s annak megalapítóiról, dr. Nádas Jánosról, dr. Nádas
Rózsáról, dr. Nádas Gyuláról és prof. dr. Somogyi Ferencről.
„Bár – mint mondta – közülük többen nincsenek az élők sorában,
de biztos vagyok abban, hogy lélekben ma is velünk vannak és
mosolyogva, megelégedetten néznek munkájuk gyümölcsére. Velünk
ünnepelnek”. Majd így folytatta: “A mai estét irodalom és zene fonja
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át. Az a zene, amit elődeinktől örököltünk az új-, közép- és ókorban,
sőt, visszatekintve a teremtés percéig, Istentől örököltünk. Ma este
ezekben az ajándékokban gyönyörködhetünk, Liszt, Lehár, Brahms,
Schumann, Erkel, Weber és Kálmán művei által”.

Az Irodalmi és Művészest közönsége a terem egyik oldaláról
(Soós József)
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Majd bemutatta az előadóművészeket:
Horváth Lilla, szoprán, előadta Liszt: „O, Lieb!” Szerelmi álmok
című dalát, Weber: Annuska áriáját a „Bűvös vadász” című operából.
Zongorán kísérte Neszlényi Judit zongoraművész.
Horváth Lilla művésznő új tehetség Magyarországról. Az UCLA
(Los Angeles-i Egyetem) „graduate work”-re teljes ösztöndíjjal vette
fel és képzi tovább. Az itteni magyar és amerikai zenei életbe
nagyszerűen beleilleszkedett. Előadásaival ízelítőt adott a fiatal magyar
zeneművészet értékeiből. A közelmúltban nyerte meg a Los Angeles-i
Liszt Ferenc énekversenyt.
Dr. Ábrahám Marianna zongoraművész, Schumann: „Opus 4. hat
intermezzo” című zongoradarab sorozatából hármat adott elő.
Dr. Ábrahám Marianna Magyarországról érkezett. Zongoraművész, tanár, író és szerkesztő, Európa-hírű zenepedagógus. 1961-ben
a Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, több külföldi ösztöndíj
nyertese. Jelenleg a Bartók Konzervatórium tanára, nemzetközi
konferenciákat szervez és előad. 1995-ben az UNESCO „World Decades
of Cultural Development” díját nyerte el a „Magyar zene és
zongoratanításban – 100 éves a magyar pedagógia” című előadásával.
Több zenei díj nyertese, mind Magyarországon, mind külföldön. Az
Árpád Akadémia aranyérmes tagja.
Tálas Ernő a Svéd Királyi Operaház világhírű tenorja. Az ő
előadásában hallhattuk Lehár Ferenc Volga-dalát a „Cárevics” című
operettből, majd Fényes Szabolcs „Küldök neked egy nápolyi dalt”
című kompozícióját a „Mária nővér” című filmből. Kísérte: Neszlényi
Judit zongoraművész.
Tálas Ernő a Jászságban született. Énektanulmányait a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte. 1956-ban a Stockholmi
Operához került, ahol befutott művészetével. Nyugdíjba vonulásakor a
Svéd Királyi Operánál csak a színpadtól búcsúzott, énekművészetét a
koncertpódiumon tovább folytatta. A Zeneművészeti Főiskolán kívül a
budapesti egyetem bölcsészkarán is végzett.
Mécs Éva előadóművész 1985-ben jött Magyarországról, ahol
művészeti főiskolát végzett. Hosszú évek óta rendszeresen fellép a
Magyar Találkozók irodalmi és művészestjén. A minőség, a
változatosság és a teljes odaadás jellemzi előadásait. Egész Amerikaszerte gazdagítja a magyar emigrációs kultúréletet. Ma irodalmunk
gyöngyszemeiből adott elő vidám történeteket.
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Horváth Lilla (Magyarország) énekművész
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)

Neszlényi Judit (Kalifornia) zongoraművész
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)

Lendvay Gabriella, koloratúr szoprán. Erkel Ferenc „Hunyadi
László” című operájából a Garai Mária Cabalettáját és Kálmán Imre
„Marica grófnő” című operettjéből a ”De jó is lenne szerelmes lenni”
című betétdalt adta elő. Zongorán kísérte Neszlényi Judit
zongoraművész.
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Lendvay Gabriella énekművész, rendszeresen fellép a
művészesteken. Magasszoprán hangja otthonos egyaránt a magyar
népdalban, a Broadway-i muzikálisokban csakúgy, mint az operettben
és operában. Fellépései nagy sikert arattak mind Amerikában, mind
Magyarországon és Erdélyben. A Rutgers Egyetem és a Garden State
Arts Center közös rendezésében a „Csárdáskirálynő” című operettben
énekelt. A New York-i Magyar Amerikai Színházban operett- és
operaáriákat adott elő. Évente több hónapot tölt Budapesten, mint
előadóművész és tanuló a budapesti Opera és Zeneakadémián.
Neszlényi Judit Liszt-érmes zongoraművész, tanár és zeneszerző.
Előadásában Liszt Ferenc: Koncert Etude – Un Sospiro művét
hallhattuk.
Neszlényi Judit Budapesten született, zenei tanulmányait a Bartók
Béla Konzervatóriumban és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán
végezte. Az 1956-os szabadságharc leverése után szüleivel
Kaliforniába került, ahol a Los Angeles-i kultúrélet egyik vezető
egyénisége lett. 1975-től 1985-ig a Los Angeles-i állami egyetem
tanára. Önálló hangversenyeivel és zenepedagógiai tevékenységével
osztatlan elismerést vívott ki. Négy földrészen hangversenyezett.
Hangverseny körútjai által a klasszikus zongora irodalomnak,
kiváltképpen Liszt Ferenc műveinek elismert előadója. 1990-ben
megalapította a Los Angeles-i Liszt Zongora- és Énekversenyt. A Liszt
Ferenc Emlékmúzeum meghívására 35 év után, 1991-ben ismét magyar
pódiumon lépett fel. 1994-ben bemutatta és 2001-ben megszervezte a
Gyulai Zenei Napokat.
Baloghné Petres Judit, író, szerkesztő, Magyarországról. „Master
Degree”-s pedagógus és tanprogram szervező. A 70-es években
Clevelandben, a közkedvelt “Képes Magyar Világhíradó” szerkesztője
volt. A legújabb könyvéből, “This Old House by the Lake” olvasott fel,
amely a mai Magyarország élethangulatát festi lelki szemeink elé.
A műsor további részében elhangzott még:
Tálas Ernő tolmácsolásában Bartók Béla: “Elindultam szép
hazámból”, Kodály Zoltán: “Huszárnóta” című műve, valamint Erkel
Ferenc: “Hazám, hazám”... kezdetű ária a “Bánk bán” című operából.
Lendvay GabriellaI előadásában egy csárdás hangzott el J. Strauss:
“Denevér” című operettjéből.
Ábrahám Mariann és Neszlényi Judit tolmácsolásában hallhattuk
Liszt Ferenc: “Rákóczi induló” című négykezesét a mester eredeti
lejegyzései alapján.
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Tálas Ernő
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)

Mécs Éva
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)
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A szokatlanul nagy létszámban megjelent közönség hálás,
hosszantartó tapssal jutalmazta minden egyes szereplő fellépését, majd
dr. Nádas Gyula, a Kongresszus főrendezője köszönte meg a művészek
értékes előadásait. – Utána koktélpartin ismerkedhetett a közönség a
művészekkel.

Lendvay Gabriella (Philadelphia) énekművész
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)

Balról dr. Pereszlényi Márta dr. Ludányi Andrásné Nádas Juliannával.
Mindketten az Árpád arany érem nyertesei
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)
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Az Irodalmi és Művészest szereplői:
Első sor balról jobbra: Lendvay Gabriella, dr. Nádas Gyula,
dr. Ábrahám Marianna, Neszlényi Judit, Horváth Lilla.
A második sorban balról jobbra:
Pellerné Ildikó, dr. Nádas János, Tálas Ernő, Mécs Éva
(Soós József)

Dr. Nádas Gyula (Cleveland, Ohio), a Kongresszus főrendezője
az Irodalmi és Művészesten köszönetét fejezi ki a szereplőknek
(Soós József)
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VI.
DÍSZVACSORA ÉS A MAGYAR BÁL
A XLII. Díszvacsora és az azt követő Magyar Bál a „Sheraton
Cleveland City Center” nagy báltermében 2002. november 30-án,
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), plébános, püspöki delegátus voltak.
Az amerikai és magyar himnuszt a közönség Buzáné Ormai Ildikó
(Bay Village, OH) énekművész, zeneszerző és Győryné Mező Margit
(Cleveland, OH) zenetanár vezetésével – énekelte el.
Dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH), mint a Magyar Kongresszus
rendezője, szeretettel köszöntötte a megjelenteket és jó étvágyat kívánt.
*
Somogyi F. Lél, mint az Árpád Akadémia főtitkára, felkérte dr.
Nádas Jánost, a Magyar Társaság elnökét, hogy együtt ünnepélyesen
adják át azokat az arany Árpád-érmeket, amelyeket a Magyar
Kongresszus Bírálóbizottsága odaítélt.
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
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előadásának rövidített változatát. Az eredetit sok ezren látták
már Amerika 52 városában.
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,
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Dr. Somogyi Ferencné Sarolta (Berea, OH):
hosszú évek óta a Krónika összeállításában és szerkesztésében
való részvételéért, és a Magyar Társaság megalakulása óta
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.
*
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 tánczenét a Hegedeös zenekar szolgáltatta.
*
A clevelandi cserkészek „regös csoportja” magyar népi táncokat
mutatott be, mint minden évben, nagy sikerrel.
*
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Az Árpád Akadémia arany-érmével kitüntetettek csoportja
Balról jobbra:
Szabó Aladárné Etelka, dr. Ábrahám Mariann, dr. Somogyi Ferencné Sarolta,
dr. Nádas Gyula, dr. Pereszlényi Márta, dr. Ludányiné Nádas Julianna,
dr. Palasicsné Kapossy Kati, Somogyi F. Lél, Soós József, Seres József, Kossányi Miklós,
Kozmon György, Bácsi Béla, Viharos Viktor, dr. Nádas János (Soós Géza)

***

Nádas János és Mészáros Krisztina
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)

A Magyar Bált
két lelkes ifjúsági bálelnök rendezte:

Mészáros Krisztina és Nádas János
*

ELSŐ BÁLOZÓK
Duna Anni
Némethy Zsóka
Szánthó Kati
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Az első bálozók felvonulása. Az előtérben Szánthó Katalint bemutatja Madzsar András.
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)

***

NYITÓ TÁNCOSOK
LEÁNYOK
Fábián Klára
Lieszkovszky Ida
Szabó Tenzi
Walter Krisztina
FIÚK
Gulden Pál
Kondray Kristóf
Madzsar András
Nádas Tas

Nádas Miklós
Nádas István
Szentkirályi Mihály
Strada Robi

A névsor nem teljes.
Több vidékről érkező ifjú jelentkezett, de pontos nevüket nem közölték.
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Fiatalok a bálon.
Balról jobbra: Nádas Zsolt, Nádas István, Nádas János és Némethy Juli
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)
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Szabolcs Krisztina, aki ifjúsági elnök volt három éven át.
(Szabolcs Erzsébet)

Kozmon György az arany Árpád érem tulajdonosa
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)
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Regös leányok balról jobbra: Mészáros Kinga, Némethy Zsóka, Fábián Klári,
Schmeltzer Zita, Duna Anni, Walter Krisztina, Lieszkovszky Ida
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)

Regös fiuk
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)
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Dr. Parajdi Incze Lajos:

DAWN AT SEA
A seagull wings
into the red glow;
its raucous cry
greets the dawn.
My sailboat swings
gently to-and-fro’;
the seashore wakes
with a yawn.
But very soon
my bright-color sails
flutter aloft
to mast height;
And very soon,
between sea and sky,
I will be far
beyond sight.
Camp Tengerlak, Twin Island, June, 1975

Soós József (Baltimore, MD), az „Amerikai Magyar Újság”
főszerkesztője és asztaltársasága a díszvacsorán (Soós Géza)
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VII.
AZ ÁRPÁD AKADÉMIA
XXXVII. ÉVI KÖZGYŰLÉSE,
ELŐADÁSOK
Az Árpád Akadémia XXXVII. évi rendes közgyűlésére 2002.
december 1-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 2002 május 17.-én tartotta meg évi közgyűlését. A közgyűlés a
tisztikart 3 évre választotta meg. – Szeptember elején a Magyar
Kongresszus rendezésével kapcsolatos megbeszélések folytak.
*

Elhunyt
Andaházy Gézáné Amanda (Cleveland, Ohio), az MHBK Clevelandi
Főcsoportja volt vezetőjének felesége 2003 tavaszán meghalt.
Burgyán Aladárné Anni (Cleveland, Ohio), 2003 májusában örök
álomra szenderült. Férje az Árpád Akadémia rendes tagja, évtizedeken
át, mint a Magyar Társaság ügyvezető elnöke működött,
Ft. Alex Demetzky (Cleveland, Ohio), hosszú éveken át a Lorain-i
St. Ladislaus római katolikus templom lelkésze, és a „Kalocsai Folklore
Csoport” megalapítója. A clevelandi magyar Szt. Imre templomban
sűrűn láthattuk kisegíteni, 2003 áprilisában tért meg Urához.
Dreisziger Ferencné Etelka (Cleveland, Ohio), a Magyar Társaság
tagja hosszú időn keresztül, a titkárság munkájában nagy segítség volt,
ez év június 26-án, 93 éves korában, rövid betegség után meghalt. A
„Sunset Memorial Park” temető magyar részlegében talált örök
nyugodalmat.
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Göllesz László, aki a magyar közéletben tevékenyen részt vett, ez
év tavaszán meghalt.
Gregora Zsolt (Cleveland, Ohio), a 22. Bessenyei György
clevelandi cserkész csapat volt parancsnoka, nyomdász szakértő,
művész, fényképész. 2003 májusában csendesen elhagyta a földi nehéz
életet.
vitéz Hehs Ákosné Ilona (Mayfield Hts. Ohio), szkv. mérnök
őrnagy özvegye 2003 februárjában követte férjét.
Kovácsy József (Parma, Ohio) költő, 3 vaskos kötet szerzője,
szebbnél szebb hazafias, komoly és vidám költeményei jelentek meg.
Két évig volt az akroni Lórántffy Otthonban, július 1-én eltávozott az
élők sorából 82 éves korában.
Köteles Béla (Cleveland, Ohio), jó magyar, ahol csak lehetett, és
szükség volt rá, bőkezűen a szív, tüdő gép működését szabályozó
gépezet gyártója, segített a magyar közösségekben. Ez év márciusában
meghalt.
Magyari Csilla (Lorain, Ohio), író és költő, az utolsó években az
akroni idősek otthonában kapott szállást. Márciusban hosszú szenvedés
után vált meg az élettől.
Sáry Erika (Cleveland, Ohio),
jó ideje, mint cserkész, a
cserkészetben tevékenyen működött.
vitéz Szakály János (London), az Angliai Magyar Szabadságharcos
Szövetség elnöke 1980 március 29-től. A Vitézi Rendben
fáradhatatlanul dolgozott. A Szent György Lovagrend tagjává
választotta. Eredményesen közreműködött Mészáros Lázár altábornagy
hamvainak Bajára történő hazavitelével.
Szappanos Tamás volt clevelandi cserkész, Magyarországon 2003.
februárjában elhunyt. Itt kinn az amerikai hadseregben szolgált.
Szappanos Istvánnak, a Clevelandi Magyar Történelmi Társulat
(múzeum) alelnökének testvére.
Prof. dr. Szendrey Tamás (Erie, PA), az Árpád Akadémia rendes
tagja, történelem professzor, éveken keresztül számos előadást tartott a
Magyar Kongresszuson, amely előadások a Krónikában is megjelentek.
Nagy betegen hagyta itt szeretett családját, gyermekeit.
Dr. vitéz Zerinváry Szilárdné Renáta (Pittsburgh, PA), ezév
tavaszán elköltözött férje után, aki az Árpád Akadémia rendes tagja
volt, s akit a Magyar Találkozó bíráló bizottsága 1966-ban
aranyéremmel tüntetett ki Miklós Vitéz „Magyar Ének” című
nagyméretű művéért. Otthon, 1939-ben a szarvasi kerület országgyűlési
képviselőjének választották.
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Dr. Somogyi Ferencné Sarolta (Berea, Ohio):

EMLÉKEZÉS
DR. VARGA LÁSZLÓRA
Dr. Varga László politikus, író, és színpadi szerző, a legidősebb
politikus volt Magyarországon.
Május 17-én érkezett a tragikus hír: dr. Varga László Budapesten,
egy politikai gyűlésen, 93 esztendős korában leesett a pódiumról és
koponyaalapi törést szenvedett. Azonnal kórházba vitték. Sajnos, nem
volt remény felgyógyulására –, mondták az orvosok. Pár óra múlva
meghalt.
Küzdelmes élete volt. A háború után, mint védőügyvéd, a
Népbíróság előtt bátran kiállt a magyar hazafiakért. Csak véletlenül
tudta meg, hogy rövid napok múlva letartóztatják. Svájcba, majd New
York-ba menekült.
A Szabad Magyar Jogászok Világszövetségének alapítójaként
leleplezte a recski haláltábort és azt a szörnyű bánásmódot, ahogy a
fiatalkorú szabadságharcosokat – a Kádár éra alatt – halálra ítélték, de
kivégzésüket elhalasztották, amíg 18. életévüket el nem érték.
A Jogász Szövetségen belül számos ismeretterjesztő konferenciát
hívott össze azzal a céllal, hogy a világ megismerje az 1956-os magyar
szabadságharc, forradalom történetét és hazája, Magyarország helyzetét
a szovjet megszállás alatt.
Dr. Varga László négy évtizedet töltött emigrációban, majd miután
hazament, nagykövet és meghatalmazott miniszter lett. – 1990-ben a
szabadon választott Országgyűlés első ülésére meghívót kapott.
1991-ben véglegesen haza költözött és a Kereszténydemokrata
Néppárt munkájába tevékenyen bekapcsolódott. – Szülei
Egyházaskeszőn éltek, amely a nyugati határszélen volt. Mindketten:
édesapja és édesanyja is 94 éves korukban haltak meg.
Négy alkalommal választották meg országgyűlési képviselőnek:
1947-ben (majd közben, hazatérte után 1994-ben, 1998-ban és 2002ben). – 40 évig emigránsként külföldön tartózkodott.
Fiatal kora óta nagyon fontosnak tartotta, hogy a magyar ifjúság
vallásos nevelésben részesüljön. Hazájában Kerkai Jenő jezsuita
szerzetessel együtt munkálkodott, aki a vidéki munkás ifjak országos
hálózatát –, a KALOT – ott alapította meg.
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Első felesége, Niké, szintén tragikus körülmények között halt meg
Amerikában, ezután feleségül vette a chilei Mechét. –
Amikor ezekkel a rövid sorokkal emlékezünk dr. Varga László-ról,
még nincs tudomásunk arról, hogy hol lesz végső pihenő helye.
***

Dr. Mester Fiore (Toronto, Kanada):

BÓLYAI JÁNOS ÉLETMŰVE
1. A ’geometria’ útja
Krisztus előtt 300-ban az alexandriai iskola alapítója, Euklidesz,
hozta létre a ’mértant’ mint önálló tudományt, amelyet a kalkulussal és
mechanikával együtt a matematikai tudományok
egyik ágának
tekintett. A mértan azonban minőségi, nem mennyiségi tudomány. Míg
a számtani értékek különállók, diszkrétek, a vonalnál és a többi
mértani formánál folyamatossággal találkozunk. Éppen ezért a nagy
geométerek analógikusan alkalmazták a mértant emberi és metafizikai
viszonylatok, sőt drámák,
kifejezésére is. Bolzanot a geometria
’gyógyította ki’ a depressziójából, Bolyai Farkas pedig ’feleségének’
nevezte a mértant.
És mindennapos volt a matematikusok
beszélgetéseiben az, hogy a pontot mint a tér ’elsőszülött gyermekét’
emlegették. A fiatal János csodálkozott is azon, hogy hogyan lehet a
gyermek pont „ugyanabban a személyben” ugyanakkor a vonalnak az
„anyja”.
Euklidesz öt önmagától értetődő tézisre, axiómára építette a
térrendszerét. Az ötödik axiómába tartozott a később vitatottá vált
párhuzamosok tana, amelyikből következett az is, hogy a háromszög
szögeinek az összege mindig 180º. Euklidesz szerint, mint ahogyan
ezt a mai iskolákban is tanítják, párhuzamosak azok a vonalak, amelyek
még a végtelenségig meghosszabbítva sem metszik egymást. 2000
évnél is hosszabban tartó vita tárgya lett az, hogy magával az euklideszi
térrendszerrel be lehet-e bizonyítani a párhuzamosok tanát. Bolyai
mutatta ki világosan, hogy nem.
Az euklideszi geometriát arab fordítás útján, 1574-ben ismerték
meg Európában nyomtatásban. Descartes-ot annyira meghatotta az
euklideszi rendszer harmóniája és a háromszög szögösszegének
szabályszerűen mindig 180 fokos volta, hogy az egyik fő Isten-érvet
látta benne. Descartes-ot követve Spinoza a ’geometriai módszert’
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ajánlotta Isten komplex megnyilvánulásainak a teológiai tanulmányozására.
Azonban már a görögök is, mint Procleus, Geminus és Ptolemaus
is, következetlenségeket fedeztek fel Euklidesznek a párhuzamosokra
és a háromszögekre vonatkozó állításaiban. A Felvilágosodásban pedig
a párhuzamosokkal kapcsolatos disszonancia olyanféle riadalmat
okozhatott, mint az elmúlt évszázadban a quantum elmélet
’bizonytalansági relációja’, mert az Ész mindenhatóságába vetett hitet
veszélyeztette. Igen fontossá vált a geometria harmóniájának a
bebizonyítása. Azonban hiába küszködtek D’Alembert, LaGrange,
Fourier, Monge, Playfair,
LaPlace, és később a Bólyai felé
útegyengetők, mint J.H. Lambert (1766), Girolamo Saccheri (1773),
Mary Legendre (1794), Bólyai Farkas (1804-ben), és maga Gauss is.
Bólyai Farkas szerint a párhuzamosok tana egy feneketlen sötétség,
amelyik száz newtoni óriást is elnyel, és megőrüléshez vezet. Gauss
szerint pedig a párhuzamosok tana az a Scilla és Caribdis, amelyen az ő
küzdelmei mindig hajótörést szenvednek. Gauss és a barátai végül is
egy ’új iskolát’ alapítottak valamilyen egységesítő idea megtalálására.
Amikor Gilbert, Schweikart és Gauss 1824-ben kimondták, hogy
új geometriát kell kidolgozni, a fiatal Bólyai János ezt az új mértani
rendszert már egy évvel előbb, 1823-ban, meg is alkotta.
Elképzelhetjük a fiatal János felfedezési örömét.
Bólyai munkájának hosszú a címe. Az Irodalomjegyzékben
közöljük. A kezdete: Scientia Spatii Absolute Veram Exhibens….
Röviden Appendixnek hívják, mert legelőször 1831-ben jelent meg
27 oldalra lerövidítve latinul mint Bolyai Farkas ’Tentamen’ című
többkötetes munkájának a Függeléke. Bólyai „abszolút geometriának”
nevezte el az új elméletet, minthogy végtelen számú mértani rendszert
lehet meghatározni vele, amelyeknek egyike az euklideszi rendszer is.
1999-ben A. Urquhart a kanadai Dialogue-ban elismeri, hogy
Bolyai megalapította az ’abszolút geometriát’, amelyik bármiféle
térrendszert magába tud foglalni. Továbbá, Bolyai megállapította,
hogy a párhuzamosokra vonatkozó ötödik axiómát azért nem tudják
bebizonyítani, mert ez nem is lehetséges; és ennél fogva nem szabad
reá építeni. Urquhart szerint csak Bolyaiban volt meg a ’bátorság’
arra, hogy ezt világosan kimondja. Továbbá, Bolyai száz évvel Einstein
megfogalmazása előtt már megállapította a gravitáció fontosságát a tér
és a világ struktúrájában.
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A további fejlődésmenet:
Nicolai I. Lobachevsky 1826-ban, majd Bernard Rieman 1854-ben,
egészítették ki a nem-euklideszi geometriát. Míg Euklidesz parabólikus
terében 180º a háromszög szögösszege, Bolyai a sátorformájú
hyperbólikus térrel dolgozva megállapította, hogy a homorú
háromszögben a szögek összege kisebb mint 180º; Rieman pedig azt
bizonyította be, hogy a parabólikus térben a háromszögek szögösszege
nagyobb mint 180º. Így mindegyik lehetséges elmélet-típus elhelyezést
nyert.
Gauss csak később, 1855-ben közölte a nem-euklideszi geometriai
munkáját, de ebben hibákat találtak. Hermann Helmholtz (1821-1894),
aki Bolyai Farkasnak is nagy tisztelője volt, továbbfejlesztette és
közismertté tette a nem-Eukledeszi térrendszert, és filozófiai alapon
szállt szembe Kantnak azzal a nézetével, hogy csak egyféle priori
tudomány lehetséges. Helmholtz előkészítette a Bolyait alkalmazó nagy
tudósok, Henri Jules Poincaré (1859-1902), David Hilbert (19621943), és Albert Einstein (1879-1855) munkásságát.
Einstein egy Marcell Grossman nevű magyar diáktársától hallott
Bólyairól a Zűrichi Politechnikai Akadémián; és az általa annak
nevezett Rieman-Bólyai féle elméletre alapozta a relativitás-elméletet.
A fizikusok praktikus haszonnélküliséggel vádolták az abszolút
geometriát, Einstein azonban megvédte azzal az érveléssel, hogy a
természetet csakis a nem-euklideszi geometria alapján lehet megérteni.

2. Bólyai János élete és munkássága
A Bólyai Jánosra vonatkozó kutatásokban alapvetők a két korai
Bólyai kutató tanulmányai. Suták József, a 147 oldalas ’Abszolút
geometria’ első magyar kiadásának a fordítója és szerkesztője, a
bevezetésében 1897-ben végigköveti a nem-euklideszi térrendszer
felfedezésének a történetét. Az 1897-es kiadás másik bevezető
tanulmányában Schmidt József közli Bólyai életrajzát. További
kutatási eredményeket közöl a kéziratok egy részét is feldolgozó
Weszely Tibor bukaresti és marosvásárhelyi professzor 1971-től
kezdve. Weszely Bukarestben Bólyairól írta a matematikai
disszertációját.
Lélektani és filozófiatörténeti feldolgozást nyújt az ugyancsak
eredeti forrásokat is tanulmányozó Hermann Imre ’Egy gondolat
születésének a lélektana’ c. könyve volt 1945-ből. Németh László
Bolyai drámájában is vannak lélektani elemzések. Úgy látja, hogy
Farkas odaadóan segítette a fiát mindaddig, amíg János teljesítménye
túl nem szárnyalta a sajátját.
1996-ban
Oláh és Zarug az
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Iskolakultúrában 1996-ban tárgyalják, hogy miért nem engedték meg a
marosvásárhelyi hatóságok a 14 ezer megszámozott oldalt kitevő
Bólyai kéziratok átnézését és kiadását az ámbár évtizedeken keresztül
ismételten is folyamodó olasz és francia kutatóintézetek számára.
2001-ben Bólyai-kongresszust rendeztek az amerikai Rutgers
egyetemen (Érdi Miklós) Kiss Elemér marosvásárhelyi professzor és
Prekopa András, magyarországi akadémikus részvételével, akik angol
és magyar könyvekben részben a kéziratokat tanulmányozták tovább
(Kiss, 1994), részben pedig a nem-euklideszi geometria folytatását és a
művészetekre, mint Eschner műveire is kihatását (Prekopa, 2002)
mutatták be. Több mindent megtalálhatunk az ő mukásságukból az
Interneten.
*
Bolyai János 1802-ben született Kolozsvárt. Dél-Erdélyben
Marosvásárhelyen, ami ma Turgu Mures, nőtt fel. A házuk ablakából
mindennap láthatta a minorita templom homorú háromszög-alakú
tornyát, ami az új geometria benne élő szemléletes alapja lehetett.
Édesapja, Bólyai Farkas, a kollégiumban tanított magasabb
matematikát és mértant. Farkas igazi polihisztor volt. Erdészettel,
gyógyszertannal és orvosságok készítésével is foglalkozott, és egy nagy
oltárképet festett. A jövedelmét kályhák készítésével növelte, miután
kidolgozta a füstenergia jobb felhasználását. Az Encyclopedia
Britannicaban mint matematikust, költőt és drámaírót tartják számon.
Helmhotz és Rieman többféle munkáikban is hivatkoznak rá.
Farkas is és János is, rendkívül demokratikus szelleműek voltak, és
Széchényi Istvánhoz hasonlóan lelkes nemzetnevelők. Farkas gyűjtés
alapján színházat alapított. Az ő korukban ez volt az egyetlen lehetőség
a felnőtt lakosság továbbnevelésére. A magyarországi reformkorszak
kezdetét képviselték.
Jánosnak a nevelése nagyon érdekes volt. Farkas teljesen
Rousseaut követte. János csak 9 éves korában kezdte el a formális
iskolázást. Addig kizárólag játékosan és beszélgetésszerűen tanult.
Négy éves korában már megkérdezte, hogy úgy-e, a Jupiter nagyon
messze van, mert a városból is, és a földeken is látható. Öt éves
korában emlékezetből lerajzolta az égboltot. Egy krumplihéj ívéhez
pedig lelkendezve annak a ’szinuszát’ vágta ki. 13 éves korában már
apját helyettesítette a magasabb matematika tanításában.
Gyermekkora fájdalma „hisztériás idegességben” szenvedő, sok
gondot okozó édesanyja volt. Farkas rendkívül gondos szeretete és
mindenben eligazító vezetése azonban lényeges ellensúlyozó
kompenzációt nyújtott.
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János másik és egész életére kiható csalódása Gaussban volt. Mint
göttingai diákok, Gauss és Bólyai Farkas szoros barátságban voltak és
még évek múlva is leveleztek egymással. Levelezésük 1859-ben ki is
lett nyomtatva. Farkas részletesen beszámolt Gaussnak János
fejlődéséről és neveléséről is. Sőt, Gauss arcképe ott függött Farkas
dolgozószobájában, és János tudta, hogy ez a világ legnagyobb
matematikusa és apja barátja. Azonban 1808-tól kezdve Gauss 20
éven át nem válaszolt Farkas leveleire, még akkor sem, amikor Farkas
nyíltan megkérte, hogy a fiút vegye maga mellé további kiképzésre.
És 1831-ben az Appendix megküldésére sem válaszolt Gauss. Amikor
pedig 1832-ben újra megküldték neki, azt válaszolta, hogy János
meglátásait ő már felfedezte. Meg kell itt említenünk azt, hogy Gausst
többször is vádolták a norvég fizikusok, sőt előbbi barátai is, amiért
magának követelt elsőbbséget meg nem jelent munkái alapján. A 27
éves Niels Abel öngyilkosságával is Gausst okolták. Gauss érdemeiről
maga a lesújtott János írt katonai felettesének, János főhercegnek 1832ben: „Gauss az egyetlen, aki néhány lépést tett a cél felé, de még
mindig messze volt attól, hogy mindezt teljes egészében lássa.”
(Levélfogalmazvány, Weszely, 34.o.)
*
Barátok és diákok összeadták János taníttatásának a költségeit a
bécsi Császári és Királyi Katonamérnöki Akadémiára. Itt János lett az
Akadémia többször is szereplő
büszkesége. Kiváló volt
matematikában, nyelvekben, vívásban, párbajban, hegedülésben. A
legelőkelőbb zenei quartettnek volt tagja. A katonai életen keresztül
bőségesen találkozhatott az eleméletében fontos homorú háromszögre
absztrahálható alakzatokkal, mint a sátor, a nyereg és a trombita. E
mellett megismerkedett az éhinségben pusztuló erdélyi és
marosvásárhelyi lakosság nyomorának az ellentétével, és a jó mód
szerepével a tudásban és kultúrában.
1823-ban temesvári kihelyezésében, 19 éves korában, tette meg
nagy felfedezését és írta apjának, hogy „Semmiből egy új, más világot
teremtettem.” Ez a mondata ma a marosvásárhelyi Bólyai Muzeum
felirata.
1825-ben János a hosszú német kéziratot megküldte Johann
Walker von Eckwehr generálisnak, egykori professzorának, és elkezdte
az Üdvtan és a Responsio megírását. Az 1837-ben megjelent
Responsio a ’konstans’ immagiárius „i” –ről, „√-1”- ről szól, aminek a
segítségével lehet az újfajta mértani rendszereket létrehozni.
(Lobachevszky hasonló értelemben alkalmazott egy konstans „e”
jelet.) Az Üdvtan egy nagy enciklopédikus munkának készült,
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amelyben matematikai alapot nyert a nyelvészet és a zeneelmélet is.
Bolyai egész működése az emberi kondíció megjavítását célozta, ami
fokozatosan, az egyre jobb nevelésben részesülő generációk sorozatain
keresztül jöhet létre. Az ember jólétét, a „közjót”, elsősorban a
matematika és a szociális tudományok biztositják. A mértan fejlesztése
„egy jobb világ” létrejöttének az eszköze.
*
János 21 éves korára hadnagy, 24 éves korában századosi
előléptetést nyer. 1826-ban azonban az egyik kihelyezésénél maláriát
kapott, és legyengült szervezetével 1831-ben az Európa-szerte pusztító
kolerát is megkapta. Alig gyógyult ki, amikor megérkezett Gauss
lesújtó levele.
Bolyai többé nem tudott rendszeresen dolgozni. 1831-ben még
kitűnő minősítésű volt: „csendes, közlékeny, barátságos, tiszteletteljes
mind a felettesekkel, mind az egyenrangúakkal, valamint az
alárendeltjeivel szemben is”. Gauss levele után a minősítése éppen az
ellenkezője lett: „visszavonult, nem-érdeklődő, összeférhetetlen”.
Korai nyugdíjazását kérte, és egy kis birtokon gazdálkodott, hogy
a közben létrejött családot eltartsa. Évek múlva János a birtokot az
asszonyra és két gyermekére hagyta és Marosvásárhelyre költözött,
ahol minimális korai nyugdíjából tengődött, könyvvásárlási és
folyóirat-rendelési lehetőségek nélkül. A városiak különcnek és
cinikusnak látták. Az egyszerű falusi emberek és a gyermekek azonban
szerették őt. 58 éves korában halt meg „tüdőgyulladásban” és
„agyhártyagyulladásban”.
*
Gauss nem csupán elsőbbséget igényelt, de még el is dugta Bolyai
Appendixét a világ elől. Csak Gauss halála után a hagyatékában
találták meg 1867-ben. A jelentőségét azonnal felismerték és még
abban az évben lefordították latinról franciára. Az 1868-as legelső
kiadást gyorsan követték további francia, olasz, angliai és amerikai
fordítások. Az említett 1897-i első magyar fordítás csak a tizedik volt.

3. Bolyai filozófiája.
Az egy pontból keletkeztethető végtelen számú vonal, sík, és világ
gondolata megfelelt a korai XIX. századi szívkutató William Harvey,
majd Caspar Wolff és von Baer által kidolgozott, biológiai alapú
rokokó epigenetikus filozófiának. Lobachecszky Oroszországában is
ez volt ekkor az uralkodó filozófia. Az epigenezis tagadja a biológiai
preformációt. Az egész természet egy nagy, harmonikus organizmus.
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Ezt a nézetet általánosították a filozófiára, biológiára, és a mértanra is.
Minden egyed egy minden lehetőséget magában rejtő amorf
ősanyagból, illetve ős-szülőből, pl. petesejtből, növénynél levélszerkezetből, vagy, mint a mértanban,
pontból keletkezik, és
különböző ’képletek’ mint ’jelzések’ hozzáadásával, mint az ’i’
konstáns is, a további fejlődésben válik determinálttá, specifikussá,
egyedivé.
Ebben a biológiai, filozófiai és mértani egymást fedésben az
’ősszülő’, illetve az abszolút geometria rendszere, mindent áthat a
nélkül, hogy ő maga megváltozna. A ’gyermekeit’ mind egyenlőnek
értékeli, például nem tesz különbséget jó és rossz között; ’végtelenül
türelmes’. Megadja az emberiség boldogulásának a feltételeit, de nem
biztosítja. Az általunk alkalmazott beavatkozó jelzésektől, mint a
tudomány is, függ az, hogy boldog vagy boldogtalan lesz-e az emberek
élete.
Az erény az objektív igazság keresése, amit Bolyai ismételten is a
fő céljának vall. Az erkölcsi rossz a logikai ellentmondás, ami Isten
és az identitásunk, illetve az univerzum harmónia törvényének a
megsértése.

4. Bolyai János személyisége.
Bólyaira jellemző volt a meg nem értők előtt sokszor cinizmussal
takart nagylelkűség és idealizmus, amit minden nyomorúsága és
valószínűleg skizofrénikus génstruktúrája ellenére is megtartott.
Hajlandó volt a hibáit beismerni és korrigálni. Apjával ugyan időnként
ellenséges viszonyba kerültek, mégis János volt az, aki a beteg Farkast
meglátogatta és a családot hogylétéről tájékoztatta. Az apja második
házasságából származó Gergely öccsét kifejezetten támogatta.
Szemben a későbbi posztmodern irányzat kritikus filzófiájával,
Bólyai a megdöntött euklideszi geometriát is tisztelte és beillesztette a
nem-euklideszi geometriába mint részt az egészbe. Az Önéletrajzában,
1843-ban, nagy tisztelettel ír Lobachevszkiről és elismeri, hogy
Lobachevszky munkája az övével egyszintű. És még Gaussról is azt
írja, hogy „megérti”, hogy Gauss nem akarta őt tanítani. Végül is jól
járt, mert a két kolosszus közül az apja volt az, aki az igazság
szenvedélyes szeretetét belecsepegtette.
Szélsőségesen demokratikus világnézete miatt konfliktust okozott
Bolyainak az az érzés, hogy egy nagy feladatra kiválasztott és mintegy
másoknál többet érő
személyiség volt.
Azonban, mégis,
a
megbízatásra „megfelelő” személynek látta magát, minthogy megvolt
erre a tehetsége is és a ’végtelen lelkesedése’ és odaadása is.
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Bólyai úgy érezte, hogy „a matematikus a legtisztább
boldogságérzet tudatában van. Csak ő őrködik szigorú értelmével, csak
ő marad józan az érzéki mámortól. ... Csak ő ismeri azt a magasztos
kedélyállapotot, amelyben hideg, nyugodt, s éppen ezért legnagyobb
lelkesedéssel szemléli a csodálatra méltó mindenséget.” „Mindennek az
összefüggését és magyarázatát igyekszik megadni, és a legmagasabb
szellem mind világosabban bontakozik ki előtte, fenséges szeretet
érzetet... az eksztázis egy faját” ébresztve fel benne.
*
IRODALOMJEGYZÉK:
Scientia Spattii Absolute Veram Exhibens. A veritate aut falsitate
axiomatis XI Eucledi (a priori haud unquam decidenda)
independentem. Adjecta ad casum falsistatis quadratura circuli
geometrica’.
Az abszolút geometria igaz tudománya
Euklidesz szerint párhuzamosok azok a vonalak amelyek még a
végtelenben sem találkoznak. Egy egyeneshez egy másik pontból csak
egy párhuzamos vonal húzható valamint azt is, hogy egy pontból
végtelenül sok olyan vonalat lehet húzni, amelyek sohasem fognak
találkozni, azaz végtelenül sok ’párhuzamos’.
Szimbolikusan, a harmónia Istent és az identitásunkat, a
feloldhatatlan állandó diszkrepancia
pedig emberi tudatunk
egységének az elveszthetőségét jelenti. A Felvilágosodás idején is, mint
a Descartes-ot követő Spinoza az emberi tetteket és vágyakat is a
vonalak, síkok és mértani testek viszonyaihoz hasonlónak fogta fel, és
javasolta, hogy a teológia is vegye át a „mértani módszert” Isten
komplex megnyilvánulásainak a tanulmányozására (Nader, 238.).
Tulajdonképpen a ma használt szerkezet, hálózat, kontextus és
perspektíva fogalmak, valamint a logikai fogalmak kizárás és a
bennfoglalás, mértani vonatkozásokat tartalmaznak. A mindennapi
életünk is tele van mértani hasonlatokkal: ebben a témakörben mozgok,
vagy: ezt a pontot tisztázni kell.
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VIII.
A MAGYAR KONGRESSZUS
KERETÉBEN RENDEZETT ÜLÉSEK
ÉS ELŐADÁSSOROZATOK
1.
Az Ősmagyar Történelmi Kutató Osztály ülése
Az Árpád Akadémia Ősmagyar Történelmi Kutató Osztályának
ülése, Csókné Veress Etelka elnökletével, november 30.-án, szombaton
reggel 8:45-kor kezdődött.
A megnyitó és üdvözlő szavak után az elnök „Mikor beszélhetünk
az ősmagyar öntudat és a nemzeti magyar öntudat találkozásáról?”
címmel tartotta meg előadását.

2.
A Szabad Magyar Újságírók Szövetségének
évi közgyűlése
Mint előzőleg évtizedeken keresztül, a Szabad Magyar Újságírók
Szövetsége 2002-ben is a november végén rendezett Magyar
Kongresszus keretében tartotta évi ülését. Mivel az elnök és a főtitkár
Torontóból, a nagy hóvihar miatt nem tudott részt venni az
összejövetelen, az ülést Soós József alelnök vezette le.
Beszámolt a Szövetség elmúlt évi tevékenységéről és bejelentette,
hogy a 2002. év folyamán három új taggal szaporodott a létszám: kettő
Magyarországról és egy Svájcból csatlakozott a Szövetséghez. Soós
József kérdésekre válaszolva részletesen ismertette a belépési
nyilatkozatot. Majd bejelentette, hogy a Szövetség 2002-ben posta
útján tisztújítást végzett, amelynek eredménye a következő:
Elnök: Gaál Csaba újságíró, az Amerikai-Kanadai Magyarság
szerkesztője (Toronto, Kanada).
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Főtitkár: Cúth János újságíró, az Amerikai-Kanadai Magyarság
munkatársa (Torontó, Kanada).
Alelnök: Soós József lapszerkesztő, az Amerikai Magyar Újság
szerkesztő-kiadója (Baltimore, MD).
Regionális alelnökök:
Kárpát-medence:
Magyarország).

Soós

Géza

újságíró

(Balassagyarmat,

Nyugat-Európa: dr. Sasvári László közíró, a Svájci Magyar
Egyesületek Szövetségének főtitkára.
Észak-Amerika: Borbás Károly újságíró, a „Hadak Útja” című lap
szerkesztője (Toronto, Kanada).
Dél-Amerika: Rostonics Vitusz újságíró, a „Caribi Újság”
szerkesztője (Caracas, Venezuela).
Ausztrália: Ruttkay Arnold, író, újságíró (Sydney, Ausztrália).
Tiszteletbeli tisztségviselők
Elnökök: +Flórián Tibor, Stirling György (Eger), ft. Kiss G.
Barnabás ofm. (Detroit).
Alelnökök: dr. Hasznos Miklós (Budapest), v. Serényi István
(Bécs), Bessenyei László (Torontó), Haynalné Kesserű Zsuzsánna
(Buenos Aires).

3.
Az Akadémia orvosi szakosztálya szervezésében
egészségügyi előadások
Dr. Kondray Ildikó: műsorvezető

Előadások:
Dr. Kondray Ildikó: Glaucoma
Dr. Túróczy István: Cukorbetegség
Dr. Erőssy Péter: Osteoporosis
Dr. Bodor Erika: A stroke szimptomái és kezelése
Dr. Cinti Eddie: Hypertension
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Dr. Kondray Ildikó előadás közben
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)

Dr. Túróczy István előad a cukorbetegségről
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)
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Dr. Bodor Erika előad a stroke szimptomáiról és kezeléséről
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)

Dr. Kondray Gergely, dr. Turóczy István és dr. Kondray Ildikó
előadáshoz készítik a vetítőgépet (dr. Nádas Jánosné Gabriella)
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4.
A Szent László Társaság és Rend,
valamint a Vitézi Rend együttes ülése
v. Falk Viktor (Cleveland, Ohio):

BEKÖSZÖNTŐ
Szeretettel köszöntöm a megjelent lovagtestvéreket és
vendégeinket. Ugyancsak köszöntöm Rendünk megjelent vezetőit és
tisztségviselőit Szentkirályi János és v. Baranchi Tamáska Endre
örökös tb. törzsszéktartó urakat, v. Kun Szabó István I. tart. széktartó
urat, Kis Ferenc helyettes II. tartományi széktartó urat, v. Szentpétery
László és v. Kemes László vitézi székkapitány urakat, valamint az
összes megjelent szervezet vezetőit és képviselőit. Tolmácsolom még
Ausztráliából Goór György főkapitány úr, Németországból v. Imre
László központi ügyvezető törzsszéktartó úr és Californiából dr. André
László III. tart. széktartó úr üdvözleteit.

A Szent László Társaság ülésén
vitéz Falk Viktor elnököl.
(Soós József)
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Az idő homokóráján ismét lepergett egy év legutolsó találkozásunk
óta és hála Istennek, megint találkozhatunk. Örömmel jelentem, hogy
rendi életünk szépen virágzik. Az elmúlt év folyamán, Magyarországon
2, Németországban 1, Kanadában 5, az USA.-ban 2, Ausztráliában 6, és
Dél-Amerikában 3 új lovagot avattunk. A következő lovagkeresztes
előléptetések történtek: Magyarországon 4, az USA-ban 1,
Ausztráliában 3. Ugyancsak nagy örömmel kell megemlítenem, az idén
nem jelentettek halálesetet a rendtagok köréből. Ebben az évben is szép
Szent László napi ünnepségeket tartottak a különböző tartományokban,
az USA törzsszék területén mindhárom aktív tartományban,
Clevelandben, Philadelphiában és Sarasotában. Rendtársaink mindenütt
kiveszik a részüket a magyar egyházi és közösségi életből. Itt külön
meg kell említeni a rendtársak nagyszerű munkáját a ma már
közismerté vált clevelandi Magyar Múzeumnál, amely talán a maga
nemében egyedülálló az egész magyar külföldi társadalomban.
Szeretném mindenkinek tudomására hozni, hogy most már
Rendünknek is van az Interneten honlapja.
A cím: http://www.extra.hu/sztlaszlo
E-mail cím: sztlaszlo@extra.hu
Végül még szeretném felhívni a rendtársak figyelmét, hogy akik
még ebben az évben nem adakoztak Rendünk céljaira, azoknak most a
gyűlés után megvan rá az alkalmuk, Kis Ferenc helyettes széktartó
úrnál.
Ezzel befejeztem rendi beszámolómat, és szívesen
rendelkezésükre, ha valakinek van valami kérdeznivalója.

állok

A RENDI GYŰLÉS MŰSORA:
1. Magyar Hiszekegy
2. Bevezető ima: Nt. Bernhardt Béla
3. Beköszöntő: v. Falk Viktor
4. Tájékoztató a NATO fejlődéséről: Lauer Edit, a Magyar/Amerikai
Coalitio elnöke
5. A bronz érdemkereszt átadása Panajothné László Mártának:
v. Szentpétery László
6. A Kettőskereszt jelentősége, és a Szent László induló bemutatása:
v. Baranchi Tamáska Endre
7. Zárószó: v. Falk Viktor
8. Szent László Himnusz: B. Ormay Ildikó
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A Szent László Társaság ülése: vitéz Falk Viktor elnököl.
Nt. Bernhardt Béla (Cleveland, OH) előadását mondja
(Soós József)

vitéz Baranchi Tamáska Endre előadást tart a Vitézek, és a
Szent László Rend ülésén
(Soós József)

***

121

Csókné Veress Etelka (Plattsburgh, NY):

MIKOR BESZÉLHETÜNK AZ ŐSMAGYAR
ÖNTUDAT S A NEMZETI MAGYAR ÖNTUDAT
TALÁLKOZÁSÁRÓL?
Ebben az anyaggyűjteményemben főként a szellemben élő lelkek
öröklődő egyéniségeivel foglalkozom. Hány embert foglalkoztat az,
hogy mi különbség lehet, a magyar és a magyar leszármazott
lélektanának jellemző vonásai között? Nem sokat. Pedig ennek
tisztázása is nagyban hozzásegít az ősmagyar-magyar és a nemzeti
magyar-öntudat összekapcsolhatóságához.
A keresztényesített lélektan alatt, a magyar szó alapértelmének
fogalma, sajnos, úgyszólván teljesen feledésbe merült. A magyarral
meghatározott öntudat hátraszorult és a keresztény - magyar került
előnybe. Helyesebben a XXI. századra nyíltabban meghatározott római
zsidó-keresztény-magyar került előnybe. Keresztény magyaroknál a
'római' jelző leginkább csak a nyugat és kelet különválasztásánál
jelentős. A 'zsidó' jelző viszont, Jézus által is fölkarolt
őskereszténységnek, 'Jehova' a zsidóelmélet-tan alapjára
való
átültetését jelenti. Jehova életre kelésével, Jézus keresztrefeszítésével
lesznek kiütve mind az őskeresztény, mind az ősmagyar szellemben élő
hit-tanai. ⇒(átvett elmélet magyarra átültetve *) Leomlanak az ősi
öntudatot védő falak, ahova az élet beépítette és életben tartotta híveit,
mint magyarok. Nem magyar származásúak - ahogy ezt sokan
(egyébként magyar származásúak) oly fölszínesen, noha e
fölszínességben oly leleplezően félreértelmezik, hanem magyar. ⇐ A
keresztény-magyar leszármazottai között nagyon sokan ellenségesen
hallgatják, fogadják a zsidókkal kapcsolatosan fölhozott, emlékezetes
példákat. Ez azt bizonyítja, hogy a magyar-keresztény között kevés a
"MAGYAR " magyar. ⇓⇓⇓
Nemcsak külföldön (az anyaországtól elszakított részeken), hanem
Magyarországon is hiányzik (nem engedélyezik) az ősmagyar-magyar
öntudat szellemben élő lelkületének életben tartása. Viszont sem
külföldön, sem Magyarországon nem hiányzik, sőt államilag segítve,
engedélyezik a Heller Ágnes, zsidóság egyik kedvenc " Általános etika
" írója szerint is nagyrabecsült, Zsidó Gimnázium majd a cionizmus
mozgalom szellembe ültető "magyar"-ellenes tanszékeket. (mandj@c3-.hu) "Ágnes példája és pályája is ebben az igazságkereső prófétai
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hagyományhoz hű programban telt, akár közösségéé, a budapesti
iskoláé. Ezért állapíthatta meg, hogy azok, akik igazán közel állottak és
ma is állnak hozzá Magyarországon ⇒* "falak között, ahová az élet
beépítette" -, mind zsidók. Nem zsidó származásúak - ahogy ezt sokan
(egyébként zsidó származásúak) oly felszínesen, noha e
felszínességben oly leleplezően félreértelmezik, hanem zsidók." ⇐
*
Tudomásom szerint a hallgatóságnak nagyjából van fogalma, mit
jelent; 1. ősmagyar- 2. Nemzeti-magyar- 3. Magyar- 4.
Magyarszármazású-öntudat. Tehát a fölkarolt témakörök nem teljesen
ismeretlenek. A különválasztott négy témakör, sugárúton több mellék
kitérővel halad. A főtémákhoz egy-egy hozzáfűzött hasonszőrű anyagot
ismertetek. Bízva, hogy az egymást
megvilágosító események
kevesebb ellenségeskedést kiváltva célhoz juthatnak. Sokan nem veszik
észre, vagy nem merik észrevenni, hogy mind Magyarországon, mind
külföldön
a magyarság elhanyagolja a magyar öntudat
nélkülözhetetlen táplálását. Vagyis, azon ősével összekötőt hanyagolja,
amellyel élete folyamának sokféle szakaszán nívót, csúcsot és völgyet
bejárhatott. Ahogy szűkül, megbízható őshagyományunk tudatosítása,
ragaszkodása, úgy szűkül a magyar életbíró-képessége. Ezt igazolja
többed magával Szőllősy Sándor is.
Szőllősy Sándor "Ez az igazság" című könyvében többek között
azt írja: "Ha nem merünk szembenézni történelmünkkel és levonni az
elkövetett hibák után a tanulságot, nemzeti létünk tere tovább fog
csökkenni és idővel vagy eltűnünk a népek sorából, vagy leigázva
szolgasorba süllyedünk hazátlanul. ... Nincs még a világon egy olyan
ország, (s.m. vagyis kevés) amelynek főurai és főpapjai oly rendkívül
nemzetietlen életmódot folytattak volna, mint a magyar. Ennek okát
abban kell keresnünk és lehet találnunk, hogy a magyar főúri és főpapi
osztály a betelepített és betelepült - ... Ezeknek az uraknak csak
"Hazájuk volt, de nemzetük nem". Dehát, aki hazájának elismer egy
országot az még nem jelenti azt, hogy szellemben élő lelke-(magyar) a
befogadott-ország nemzeti öntudatával is rendelkezik "Magyar". Az
ősmagyar magyar öntudat fölszínre hozatala kényesen nehéz
vállalkozás, még a magyar nemzeti öntudattal rendelkezőknél is, a
judeai kereszténnyé formálódott világban. Dehát valójában, ilyen
körülmények között remélhetünk-e, magyar életben maradást? Ha igen,
akkor mit kell szemügyre venni? Először is dönteni kell, tapasztalatunk
szerint a zsidó-kereszténység, ami hazánkban ma fönn áll, a magyarság
érdekét tudja-e például úgy védeni, harcolni érte, mint az ortodox-
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román a románokért? Ha nem, akkor én azt ajánlom, a magyar jobb, ha
megbékél magával.
Valójában akkor beszélhetünk ősmagyar-öntudat és a nemzeti
magyar-öntudat találkozásáról, mikor a jelent és múltat fölmérve,
közösen el tudjuk dönteni, hogy kikkel?, kikről?, hogyan beszélhetünk
ősmagyarok, magyarok és nemzet, nemzeti magyarokkal kapcsolatos
öntudatról. Zsidó biblia, magyarok esetében nélkülözhető, ami
különben is csak néhányszáz éve engedélyezett a hívők kezébe. A Jézus
Krisztussal kapcsolatban fönnmaradt, megtisztított adomákkal, a vallás
szívét jelentő anyaggal, könnyen átváltható Izrael vágányról a
magyarra. A földig lerombolt falakat, amely mögé az élet beépítette a
magyart, újra föl kell építenünk.
*
Tavaly, 2002-ben magyarországi látogatásom alatt azt
tapasztaltam, hogy a határon kívülieknek nagyobb esélye van, nyílt
egyezkedésre.
Egyezkedésre
igen,
de
magyar
vonalú
meggyőződhetőségre nem. Főként a bigott, magukat magyarnak tartó
pápistákkal nehéz zöldágra vergődni. Mivel úgyszólván minden
maradandóbb nemzeti-faji öntudat nemcsak polgári, hanem egyházi
vonalon is áll -- zsidó, arab -- ezért Európában talán egyedül a
magyarnak legnehezebb fölszínen maradása, mióta szemita-szláv
vandálok túlszaporodásával állunk szemben. Hogy alkalmazkodni,
vagyis ellenállni tudjunk, az előttünk fölhatalmasodott akadályoknak,
keressük az igazságot, ismerkedjünk elnyomóink múltjával és
jelenével. Ján.E. 8:32 „És megismeritek az igazságot, és az igazság
szabadokká tesz titeket”.
Tehát föltehetően, mikor beszélhetünk ősmagyar-öntudat és a
nemzeti
magyar-öntudat
találkozásáról?
Adott
helyzetben,
természetesen majd csak akkor, amikor a magyarság megérik arra,
hogy mind szellemileg, mind lelkileg nem katolikus vagy protestáns és
egyéb vallásnézeteken keresztül vitatja az igaz-magyar testvéri
összetartó szeretetet, öntudatot, hanem Jézus Krist által is fölkarolt, a
megvilágosodás törvényeivel. Hogy mit - jelent Krst? - találgatások
sorozatából ismeretes. A legnépszerűbben elfogadott, a bibliából
ismert, Jézus magára elkönyvelt mondása, "kezdet és a vég ".
Visszatérve a magyar öntudatot építő problémákhoz.
Magyar magyarnak, magyar öntudat kifejlődésére az jelenti a
hátrányt, hogy a keresztény-keresztyén templomok igehirdetői az
izraeli zsidó szellemben beágyazott magyarellenes Talmud tanainak
hódolva működik. Ez is egyik oka, hogy a magyarság öntudatát
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ébresztő példák, a magyarságra sajnos kevésbé építő hatással vannak,
mint a zsidó öntudatot ébresztők. Egy másik ok az, hogy a nácizmus,
antiszemitizmusnak szánt megbélyegzés a zsidóizmus, és a cionizmus
...fölbecsülése mellett, halálos bűnnek no-nonak ültetik az agyba. Ez a
vonal is föltétlen kiigazításra vár a magyar-öntudatosítás
mozgalomban. Hogy miért vár sürgősen kiigazításra ez a vonal ?,
beszéljenek erről az élő példák.
*
Egy velem megtörtént példa: Gyerekkoromban a március 15.-e
Magyarország egyik legnagyobb fölszabadulásra emlékeztető
örömünnepe volt. Ennek emlék hatására 2000 márciusában írtam egy
olyan röplapszerű nyilatkozatot, ahol az alapítványunk magyar
történelem dolgozatok beküldését kérte. Az első négy legjobbjának
pénzbeli jutalom volt biztosítva. A hír hallatára több helyről  újság,
TV, egyesület  ... kaptam továbbítására ajánlatot. Mindaddig amíg a
New York-i zsidóság körében az egyik sértett kezébe vagy fülébe nem
került. New York magyarul közvetítő rádió tulajdonosa, Apatini Gyula
hívott föl telefonon. A magyar történelem megírására kiküldendő lap
címzés alatt ugyanis az állt, hogy "Ébredj Magyar Ifjúság". Őszintén
szólva álmodni sem mertem volna, hogy ez magyaroknak nemcsak,
hogy tiltott, de gyűlölt dolog. Még jó, hogy nem voltam közelében
mert borzalmas hangnemben ordította a telefonba Apatini, hogy milyen
... antiszemita, nyilas vagyok. Végén fenyegetően megígérte, legyek
nyugodt, ez nem lesz elfelejtve. Mondanom sem kell, hogy a kiküldött
értesítésünk még a dátummal beütemezett helyen sem jelent meg. A
magyarságot képviselő hírszolgálat, rádió, újság, (hitoktatás) vonalán
nem kedvelik a 'MAGYAR IFJÚSÁG ÖNTUDATOS MAGYAR
ÉBREDÉSÉT'.
Apatininek az 'Ébredj Magyar Ifjúság' röpcédula miatt fölhívása
nemcsak személyem elleni lázadása volt. Ha egy pillanatra fölmérjük
magyarellenes nyílt kitörését, és tettét, csak az agymosottak nem veszik
tudomásul ezt az ijesztő hatalomra lépésüket. Aki olvassa a torontoi
'Menora'-t az északamerikai magyar zsidóság lapját, az eléggé
fölvilágosodott a zsidóság világuralomra törési mozgalmának
hullámzatairól. (M. 1990. XII. ... Palesztina mellett Irak támadása ...)
Hogy mennyire veszélyben van a magyar öntudat ápolásának
fönntartása?
Magyarországról
Amerikába
látogató
tanítónő
(Clevelandba) az 'Ősmagyar Történelem ülésén' tartandó előadásom
alatt, Apatini említésénél csodálkozva szólalt föl. Nem értem ...
mondta. Tanító létére, aki benne van nagyjából a történelem anyagának
ismeretében,
és
föltételezve
Magyarországon
az
ifjúság
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szellemirányzatának vezetésével. Ő is hihetetlennek tartotta Apatini
által tolmácsolt, a zsidók  magyar ifjúság magyar öntudatot 
ébresztés elleni fölháborodását.
Főként akkor, amikor a zsidó ifjúságnak Magyarországon,
külföldről hoztak, hoznak be rabbikat, nyitnak hitoktató iskolákat a
zsidóöntudat kiképzésre, Heller Ágnesek dicsérő jó munkájuk mellé.
Bosszantó, mikor antiszemitizmusnak merik a zsidók hangoztatni,
Magyarországon a 'magyar ifjúság öntudatát' ébresztő röpcédulát.
Többek között akkor, amikor az USA NY. 1987, Amerikai Magyar
Népszava azt írja, hogy a "További központi feladat lesz a Budapesten
már működő zsidó intézményes nevelésügy (Gimnázium, Talmud
Tórák) támogatása. A Dohány utcai zsinagóga felújítási költségének
felét a magyar állam fedezi. ... Pozitív fejleményként vehetjük észre
Magyarország politikai, gazdasági, kulturális közeledését Izraelhez: ..."
Nyílt Izraelhez való közeledést érezni lehet, főleg mióta II. János Pál
pápa és a pápai inkvizíció jogutódjaként működő szervezet Dominus
Jézus kinyilatkoztatását kiadta.
A római keresztény hatalma alá került országokban a katolikus
egyházak hívői apadásnak voltak kitéve a keresztyén hódítás
kezdetétől. Hívők vonalán a magyar-magyarok összefogó
testvérszeretetből adódó gyülekezetek okoztak több gondot. Egy
bizonyos irányú veszélyt viszont, a Jehova bevételével a kiválasztottak,
a hozzájuk hasonszőrű, kincs és hatalom imádattal élő zsidók
jelentették, jelentik. Hogy ez így volt (van) erre is bemutatok egy
példát. ⇒ Amikor a zsidó vallás egyenjogúsítása, 1893-ban a parlament
elé került, Vaszary Kolos hercegprímás már azt fejtegeti a püspöki
konferencián: a zsidóság nemcsak vallás, hanem nemzetiség is; aki
keresztény áttér a zsidó vallásra, megszűnt magyar lenni. Sajnos ugyan
ez áll fönn a keresztényesítésnél is. Ködösítve ugyan, de tagadhatatlan,
hogy minden Mózes hit-tanát követő, megszűnik magyar-magyarnak
lenni. Ezt bizonyítja az 1894-ben megalakult  nem magyar, hanem
 Katolikus Néppárt, liberalizmus- és szociálizmusellenes, antiszemita
programmal. Magyarországon a zsidó és a magyar kihangsúlyozott
kiléténél, a magyar nem magyar öntudatával- hanem keresztény
öntudat jellemével lép föl, a katolikus-vagyon és országhatalom
védelmi érdekben. Például; Kir.II.könyve. 18: 34,- Hol vannak ...
Árpádnak istenei ...? 35,- Kicsoda a földön ... aki megszabadíthatná az
ő földjét az én kezemből? ... Minden esetre a több mint 90 milliós
zsidó-kereszténységgel uralkodó egyházak, szervezetek némi
szabadsággal élvezhetik a keretek közé szorított gazdaságukat, működő
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szabadságukat, mindaddig, amíg az Ó- és Újszövetséggel etetik a
híveiket.
AKKOR kezdhetünk beszélni az ősmagyar-magyar - és a nemzetimagyar magyar öntudat hogyan lehetséges összekapcsolásáról,
AMIKOR a hitbéli magyarokban, annyi magyaröntudat él, hogy a
Jézus tiszteletére mondottnak fölépített templomban, nem azokért
imádkoznak akik a magyarok őshitét pogánynak hirdették, Izraelért ...,
hanem Jézus és követőiért, magyarok fölszabadulásáért.
Mindenek fölött tisztáznunk kell, vagyis beszélnünk kell, a Kezdet
és Vég a Krst=Kriszt- Krájszt fölötti Mindenhatóról. Veress-nagyapám
apáról fiúra szállt elmélet szerint, az ősmagyar hit alapja a Mindenható
szellemvilágára volt építve. A Mindenható fogalma az Istenek fölött
egyedüli. A világ kezdet és vég elméletére épült hitalap, gyakorlatilag
több változatot átélve az ősből, világviszonylatban ismert. A zsidókeresztények a múltból ismert  Kriszt-usi elméletet  Jézus életét
beleszőve hirdetik. (Erre még később részletesen kitérek). Régen
világosan külön választották a Mindenható és az Isten-istenek fogalmi
létezését. Tudjuk, hogy az egy Isten hitfogalma, már ismeretes volt a
zsidók által egyistenként hirdetett Jehova előtt. Például: III.
Amenhotepet fia, IV. Amenhotep követte a trónon. Ő egyedüli vallássá
Aton, a Napkorong tiszteletét tette meg, és ő is, mint a zsidók,
megtiltotta a korábbi istenek imádatát. Dehát az ősmagyar vallás
elkobzása olyanoknak köszönhető, akiket a nagy hangon hirdetett
monoteizmus levezetése sem illeti meg. A héber zsidók ős-bibliája első
sorában az áll, hogy "BERE^SIT BARA ELOHIM" ... ami azt jelenti,
hogy "Kezdetben teremtődtek az Istenek" A zsidó keresztény bibliában
is említés van a több isten létéről; Móz.I. 1:26 ... VI. 6:2, És láták az
Istennek fia az emberek leányait ...
*
Ha jól meggondoljuk, a római katolikusok azokat nevezték
pogányoknak, akik Jehován kívül, más istenek kiválasztott nemzedékei
voltak. Móz.II. 20: 2. ( Jehova azt mondja a kiválasztottjainak) Én az
Úr vagyok ... 3. Ne legyenek néktek idegen isteneid én előttem ... Az
idegen Istenek hódolatának tilalmát a keresztények is átvették. Hamar
rájöttek, hogy Jézus beiktatásával könnyebb az emberírtás, sőt a lelkek
tőrbecsalása is, így a szószékről Ő kapta az áldozati bárányoknak
kijelölt Pásztor szerepét. A Jézussal kötött újszövetségben miért van
jelen a Jehova megszálltságával ügyködő Mózes, és a többi zsidóval
kötött ószövetségbeli kinyilatkoztatások? Őszintén szólva erre választ
nem várok, mert az agymosott hívőket nem érdekli, többed magammal
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meg a cél érdekével tisztában vagyunk. Puszta kíváncsiságból, ±, a
keresztény hit-alap és a sa. Gaz, zsidók elismerik-e Jézust, mint
egyedüli igaz, bűn nélkülit ? Ha igen akkor miért hagyják az
Újszövetségben ⇒ Máté 27: 20. A főpapok és a vének pedig rábeszélik a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig feszítsék
föl. 23. ... ......... még inkább kiáltottak vala, mondván: Feszítessék
meg. 25. És felelvén az egész nép, monda: Az ő vére mirajtunk és a mi
magzatainkon. Dehát kiért halt meg Jézus? Előttem érthetetlen az,
hogy mind az egyszerű, mind az iskolázott, meggondolt komoly
értelmes embernek látszó egyének, a bibliát szent könyvnek
elfogadják..
Szerintem, a Bibliával azért kell részletesebben ismerkedni, hogy
egyes pontok megvilágosításával, közelebbről megismerkedjünk a
zsidó-keresztény vallás fölvételével járó igazság légkörével.
A biblia egyik szent sugallata szerint, Mária nem az Izrael (Apos.
cs.-3:22. Mózes magához hasonló profétát ígér az ő atyafiai közül)
egyik atyafiától kapja a szent fogamzást hanem angyalon keresztül
bejelentve később a Jézussal is hirdetett Úr Istentől. Máté Ev.1:20. ...
ami benne fogantatott, a Szent lélektől van az Ján.ev. 5: 24. "Aki hallja
az én Igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van
..." Dehát nem az ó- hanem az újszövetséggel kötött azon magzatjairól
beszél, akik a Jézus Atya által küldött Igét nemcsak hallják, hanem meg
is tartják . Így történt az; Apos.cs. 3: 23. "Lészen pedig, hogy minden
lélek, valamely nem hallgatán arra a profétára(?), ki fog irtani a nép
közül." A zsidók, mikor rájöttek, hogy Jézus nem hajlandó behódolni
Mózes törvényének, őt irtották ki a nép közül s nem azt, aki nem
hallgatott rá...
*
'Dominus Jézus' név alatt, a katolikusok fölállított törvényes
határozata is több pontban az igazságtól messze jár, mint az Apos.cs.-te
a Ján.ev.-tól. Például; Jézus 3 évi nyílt működése alatt, nem egy új
egyházat alapított, hanem az általa hirdetett Isten országának
szétszóródott gyülekezetét fogta össze. Vatikán a Péter kulcsával
nyitva tartott Egyház, önmagához kívánja visszatéríteni a tőle leszakadt
erkölcsben nagyban megtisztult egyházakat.
A kereszténység nem hiszem, hogy jelen hivői állapotában
tisztában van azzal, hogy Jézusnak az Isten hódolata és az izraelitáknak
(zsidók) Isten hódolata nem egyezik. A két hirdetett Isten között oly
nagy a különbség, mint ég és föld között. Mikor a magyarok, ezt föl
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tudják fogni, minden ellenségeskedés nélkül, akkor beszélhetünk
magyar-öntudat és nemzeti magyar-öntudat találkozásáról. !!!
*
Gyermekkoromban már a hívó harang hallatára, mielőtt a
templomba beléptem áhítatos kellemes érzés ejtett rabul. A zsoltárok
szövege sem zavart, sőt jelentő értelme szerint kedveltem; 162. Íme
béjöttünk nagy örömmel ... 42. Mint a szép híves patakra ... 35. Perelj
Uram, perlőimmel ... vagy a 23. Az Úr énnekem őriző pásztorom ...
Sorolhatnám oldalakon keresztül, sajnos helyettük legutóbb nagy
meglepetésemre…; A templomban énekelt 81. zsoltár: Örvendezzetek
az erős Istennek ... Jákob Istenének (amelyik gyűlölte Árpádot és
leszármazottait és megígérte, hogy kiírt bennünket.) ... 9 .v. "Hallgasd
meg népem ...Halld meg Izrael." Hány keresztény énekli ezt a zsidók
helyett a Krst. templomban. Hogyis van a 114.? "Hogy Izrael kijött
Egyiptomból, ...3.v. ... mint a kis juhocskák, Miért szöktök ilyen
fennen. 4.v. Az Úrnak haragos színe előtt, Jákob istene haragja előtt
mind e föld megrettenjen. . Rudolf Bultmann, 1921-ben már írta, "The
History of the Synoptic Tradition" (A hagyomány őstörténet
Történelme), hogy a szóbeli hagyomány időszakában az
evangéliumokban, Jézusmondások és tanítások közül nagyon keveset
lehet biztosan visszavezetni Jézusra. Bultman állítását a második
világháború után többen igazolták, hogy nagy méretű átalakítással
állunk szemben a Jézus hagyományt illetően. Mióta a katolikusok által
kibocsátott Dominus Jésus, mint ahogy Sípos E.Z. nevezi -- avagy ki
nevezhető egyháznak ?,-- megjelent, azóta olyan a hangulat, mintha a
zsidók a Vatikánt használnák föl, mind polgári, mind egyházi vonalon
a Jahve szerű föld, nemzet, vagyon háborgatást előidéző összeugrásra.
A följegyzett történelem szerint valójában kik oldalán állnak ezek a
keresztény teológiához és gyakorlati szükséglethez oly fontosnak
elkönyvelt teológiai tartozékok.? Nézzük. ⇒
Harry M. Orlinsky a Hebrew Collegium tagja New Yorkban, azt
írja az Ancient Israel című könyvében (Cornell University Press) a 17.
oldalon, hogy a zsidók kezdetben a Földközi-tenger különböző
vidékeiről összeverődött kóborló társaság volt. Ezek a kóborló
társaságok támadták meg a karavánokat és a gyengébb félre eső
védtelen falvakat. (s.m. Ezek és ezekhez hasonló rablóbandáknak
ellenvédelmére tartott fönn Szíriában zsoldos hadsereget az Árpád
nevű városállam, keletet, nyugattal összekötő karavánok védelmére.)
Szerinte az ókori írásokban Gaz néven szerepelnek. " This meaning of
the word 'HABI-RU' should have been suggested by the fact that sa
GAZ, which is translated "bandits", "cuttroats", is inter changed with
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the term 'Ha-biru.' Magyarul: A HABIRU szó értelme nem mindig
kellemes gondolatot foglal magában a sa.GAZ-on keresztül, ami
lefordítva banditát", "nyakvágót" vagyis orgyilkost jelent. Immánuel
Velikovsky tagadhatatlanul elismert egyik legképzettebb biblia, héber
és ókori tudós... I. Velikovsky 'Ages in Chaos' című könyvében a. 281.
oldalán hiteles jelentést ad, ahol a GAZ =bandita, cuttroats,=utonálló és
orgyilkos. A 'HABIRU pedig = companions of thieves, troops of
robbers, companion of a destroyer' = tolvajtársaság, rablócsapat,
vagyis a rombolók társasága. Izraelita történelemre, mítoszra fölépített
'istenük' kiválasztottainak múltbani, jelenbe nyúló faji ismerete.
Jakab-Izraelről rövid ismertetés.; Móz.I. 32: 23. ... 24. Jakab ...
tusakodik egy részére ismeretlen férfiúval ... 28. aki tusakodás közben
miután a csípőjét kificamította, azt monda Jakabnak "ezután a te neved
nem Jakab hanem Izrael; mert küzdöttél Istennel" ... Ennek a JakabIzraelnek az apja pedig Izsák. Izsáknak megjelenik az Úr és azt
mondja, hogy; Móz.I. 26: 2. ...".Ne menj alá Egyiptomba!"... 3. .... "én
veled leszek és megáldalak"... Talán még csak annyit, hogy S.L. Caiger
a 'Bible and Spade' című könyvében említi Izraelt. A 133. oldalon, 853
B.C. ... is the first quite certain mention of Hebrew monarch, or indeed
of any Biblical character outside the Bible. Magyarul a lényeg = 853
Kr.e. először említ héber uralkodót, vagy bármilyen jellegű bibliában
velük kapcsolatos személyt. Az a terület, melyet a biblia Izraelnek
nevez, csak egy helyen van megemlítve a Shalmanezer Monolit
írásban, az Ish Sirilit szóval. Is Shirilit = Ős Séra föld. Dehát Ős
Sérából lett Israelit, ez pedig soha nem volt Egyiptomban. Továbbá ez
volt Józsua népe, melynek székhelye Shechem (Széchény) volt. (133 és
197. oldal) " Israel= a tribe who had never left Canaan;" = 'a társaság
(törzs) soha nem hagyta el Kánaánt.' Az izraeliták csak Széchényben
ismerték meg a Mózes nevén keresztül alapított vallást, és csak itt
kötöttek vele szövetséget. -- Józsué, 24:18.. Az ős-sérákat az
idegenekkel együtt, az izraeliták Istene kiűzte vagy szolgasorsba
nyomta.
*
Ha idáig eljutottunk akkor már ne hagyjuk ki Judát. Júda szó-fejtés
alapján szaktudósok szerint is, a történelmi adatokból hiányzik,
ismeretlen. Az Ó- és az Újszövetség főként csak mint hitvonalán
megjelent, állításokat igazol. A Próféták írásait az Izraeliták már
Kr.előttről őrizték. Egyik följegyzés szerint Kr.u. I. századtól már
fokozottan törekedtek arra, hogy a szentnek mondott könyvek
különböző változatait egységesíteni tudják. A szövegek fölülvizsgálatát
természetesen, nem a keresztény, Jézus utód tanítványai hanem a
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maszoréták (=hagyományozók) végezték el. Az Encyclopedic
Dictionary of the Bible többek között: a Júdáról összegyűjtött
anyagismeret szerint úgy gondolja, hogy katonai haderő fönntartója lett.
Ugyanis Júda neve először Móz. I. 29: 35, említi. Jákobra erőszakolt
feleségének a 4. gyereke." És ismét teherbe esék Lea, és fiat szüle és
mondá: Most már hálákat adok az Úrnak; azért nevezé nevét Júdának
..." Ez a rész is számomra érthetetlen, miért mondja Lea a negyedik
gyereknél, hogy ' Most már hálákat ad' ? És mit jelent Juda? Az
Újszövetségbe is betették Judát, Máté 1: 2, a leszármazási listánál. A
magyar szótár szerint júdás árulkodót jelent, háládatlan eláruló embert.
A bibliai Júdás-csókja ismeretes. Hízelkedve leleplező csók. Ezek a
főbb korona-tanuk a biblia szent nemesei közt.
A koronáról jut eszembe. Magyarországon a korona hatalomért
vallási és polgári vonalon kezdettől fogva mindig válságos harc állt.
Úgy tapasztalom, hogy a magyarok, magyar egyezkedésénél ez is nagy
szerepet játszik, tehát nem árt ha asztalra teszünk néhány vele és
tulajdonuknak igénylőkkel kapcsolatosan, tisztázásra váró adatot.
1. Korona hatalommal milyen hit-fajú alapon irtják az ősi
keresztény vallást? 2. A korona fajt vagy vallást védő eszköz? 3. A
Vatikán Magyarországot gyarmatállamként kezelte? Ha nem, akkor a
magyar nemzetesek ellenére hogyan koronázhatott koronával magyar
királyt ?
Olvasom "Leginkább a nemzeti büszkeséget aláásó hamis
állításokkal" a Millenniumi visszatekintés rovatában. Kellermayer
Miklós: A Szent Korona igazsága közleményét. "A magyar Szent
Korona tárgyi bizonyítéka a csodának, a kegyelemnek, amely a
Megváltóhoz, Jézus Krisztushoz megtért magyar népet itt, nyugat és
kelet találkozásánál, oly sok csapás után is megtartotta". Mi tartotta
meg a Koronát? Hol volt magyar tekintély Árpád korában, és hol van a
katolikus pápa koronával kezdődött magyar, nemcsak tekintély, hanem
szabadság, létszám. Mivel igazolják a szaktudósok előbbi elfogadottan
igazolt tanúsításait? Természetes, egy jó eladónak érteni kell, mikor
milyen szavakkal hat szellemileg a koldusszegénnyé tett bánatos
lelkekre. A sajnálatot, a dicsérést helyesen alkalmazva mindenesetre
Jésus és Mária említése közben hatásosabb. A korona pántjáról levett
képek nincsenek tulajdonunkban, azt sem tudják hol csinálták a
változást, kinek az utasítására és miért. Föltételes az állítás, hogyan és
ki által került hazánkba. Az is csak föltételezés, hogy a frank király
rabló hadjárata avar-hun területről zsákmányolta. Ez a magyar Szent
Korona bizonytalanul biztos történelmi töredéke. "Az ötvösök
vizsgálata azt is valószínűsítette, hogy a Szent Korona a IV. század
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körül Kis-Ázsiában készülhetett. Ezt az ötvösművészek által föltárt
igazságot ma már egyre többen ismerik. Ezzel biztos nagyobb lesz a
magyarok tekintélye. Talán nem is a magyarok, hanem a Szent
Koronánk tekintélye, ami a katolikusok védsége alatt áll, mióta István
király Máriának ajánlotta föl a keresztény országot. Így kezd derengeni,
Magyarország népe, főként a magyar nép miért olyan szerencsés. Az
ország Mária tulajdona, a népre a Szent Korona vigyáz, szerencsénkre
mindkettő a Vatikán biztosítása alatt álló tulajdon. Kellermayer M.
továbbá arról az újonnan fölfedezett hírről tudat, hogy: Csomor Lajos
és a többi ötvösművész által föltárt igazságok mellé egy további
igazságot kell kiemelni. Azt, hogy a Szent Korona szakláris művészi
alkotás! Csak olyan valaki tervezhette, aki az Ó- és az Újszövetségi
Szentírást egyaránt jól ismerte, aki föltétlenül hitte, elfogadta és
magáévá tette a Szentírásban foglaltakat. Azt is, amit Jehova még
uralomra jutása elején megígért, hogy Árpádot és magyarjait kiírtja??
Hihetetlen, hogy a kárpátmedencei magyaroknak ilyen nagy
szerencse jutott. Minden vitatott lehet a magyar koronával
kapcsolatban, csak az nem, hogy eredetiben nem a római katolikusokon
keresztül az ó- és az újszövetség ismeretével, tervével és áldásával
került az első, mai alapokon ismertetett keresztény-ország királya
fejére. A koronával kapcsolatban Csomor Lajos csak azt állítja, hogy a
Szent Korona valószínűleg egy kaukázusi keresztény hun uralkodónak
megrendelője, Katter hun király lehetett. Többek között még kiemeli
azt, hogy az alsó, görög résszel összeillesztett, latin fölső része a
katolikus Szent Koronán lévő ⇒ 'liliomos kereszt' ⇐ kifejezetten a
Szentlélek jelképét igazolja. Csomoréknak abban biztos vita nélkül
igazuk van, ilyen 'liliomos kereszt' Szent Koronában élő jelképe egy
katolikus országnak sincs. Az állítólagosan két irányzatra fölépült
korona tisztázására rengeteg kutatás történik. Szigeti István a híres
Aachen dóm magyar kápolnájának plébánosa, komoly kutatása
nyomán, alapos érvekkel valószínűsíti, hogy a magyar Szent Korona
Világosító Szent Gergely terve alapján 304-308 között készült. Az első
(s.m. katolikus) keresztény Örményország megkeresztelt királyának,
III. Tiridates számára. Ez a III. Tiridates Rómában nevelkedett és ott
koronázták meg először, mielőtt Örményország keresztény állammá
lett. Milyen hasonlat! A magyarok első királya, István is koronázása
előtt az apja, Géza fejedelem palotájába betelepedett római katolikus
keresztények udvarában nevelkedett, mielőtt Magyarország keresztény
állammá lett. Világosító Szt. Gergely atya görögül, görög
nyelvterületen ügyködött, így a fölső korona latinnak elkönyvelése
mellett föltehetően a görög nyelvű föliratok is elfogadható
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magyarázatot kapnak. Ennek az elméletnek el- vagy nem elfogadásához annyi döntő szava van a magyaroknak, mint István
korában a római-zsidó keresztény országgá szervezéshez. Kovács
József egyháztörténész (ma Oszkon plébános) 1984-ben a vasmegyei
„Életünk” c. folyóiratban azt írja, hogy a görög és latin nyelv együttes
használata a mai napig eleven gyakorlat a római katolikus egyházban,
mégpedig éppen a legszentebb aktusoknál, a papszentelésnél és a
templomszentelésnél. Mind a két esetben mindkét nyelvet kötelező
használni. Papszentelésnél például minden fontos szöveget mind a két
nyelven végig kell mondani, hacsak időközben nem módosítanak ezen
gyakorlatban. Ezek az egyházilag megszabott szertartási nyelvek azt
jelentik, hogy itt, görög a bölcsesség nyelve, a latiné pedig a hatalom
nyelve. Amint tapasztaljuk a Kárpát-medencében, Magyarországon a
római zsidó-kereszténység győzött a görög bölcsesség fölött.
*
Kérdés, mi köze van mindennek a magyar és nemzeti öntudat
lehetséges találkozásához. Nélkülözhetetlen köze van, - szerintem.
Ugyanis a magyar korona lényegvonalon ki és mi létének hitelesen
bebizonyult anyagának elfogadása a nemzeti öntudat fölszabadulását is
jelenti. Például: Korona tekintély: Károly Róbertnek, az akkori pápa
jelöltjének, amit részletesebben már előző előadásomban kifejtettem,
attól függetlenül, hogy katonailag sikerült uralma alá hajtani az
országot, a pápa segítségével, a királyi hatalom elnyerése már a pápától
függetlenül az országot védő Szent Korona elnyerésén múlott. Pap
Gábor kézirat gyanánt ismertetett „kegyelem nektek és bölcsesség” c.
könyvéből kiemelve ismertetek néhány sort. „A korona az erdélyi
vajdánál van, és ebben a kényszerhelyzetben a pápai legátus, egy
Gentilis nevezetű bíboros, közvetlenül a pápa leiratát hozván, kihirdeti,
hogy a magyar Szent Koronától ebben a szükséghelyzetben elveszik a
szentségét és átruházzák egy új koronára, amelyet éppen most
készítettek Károly Róbertnek”. A tervezett szentségrablás, a koronázás
hivatalosan megtörtént, amit az ország érvénytelenített. Erre meg van a
nagyon szép szövegű iratunk. Ha tényleg a pápaságon keresztül kaptuk
volna 1000 körül, akkor pontosan tudták, legalább is illő lett volna
tudni, hogy mire jó és mire nem. Ennek el kell bennünket
gondolkoztatni, mert nagyon durván fogalmazva ez annyit jelent, hogy
1308-1310 között rá kellett döbbennie a pápaságnak arra, hogy
törvényesen nem diszponál a magyar Szent Korona fölött. Lehet, hogy
tudták csak nem gondolták, hogy vágóhíd szerű hittérítő zsarnokságuk
mellet a koronának ilyen nagy szellemben élő lelki hatalma van. Még
egy kis fontos kitérés a koronára: Vessük össze képi programját a
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német-római császári koronának a magyarokéval. A német-római
császári koronának mind a négy képe kifejezetten ószövetségi témájú
föliratával együtt "általam uralkodnak a királyok". Ez egy ószövetségi
téma. Koronát díszítő képek; először Dávid, aztán Salamon, azt követi a
'Kerubok között a trónolót' Hiszkia királyt, és végül Ézsaiás próféta. A
magyar Szent Koronán 19 képből egyetlen ószövetségi témájú kép
sincs. "Ezeken az egyesek által nehezen emészthető, mondhatom nem
emészthető tényeken" érdemes nézetem szerint elgondolkozni.
Tulajdonképpen,
nekünk
magyaroknak,
mint
született
őskeresztényeknek, föl kell ébredni és tudatosítani kell azt, hogy az
ószövetség ma, teljes hatalmában élő, és azon keresztül ellenlábasai
gyanánt
uralkodnak
a
római
zsidó-keresztény/keresztyén
egyházközösségek, az őskereszténységen. Azon az őskereszténységen,
amely Kr.e. már legalább 800 évvel Krisztus-Krisztan név alatt
gyakorlatban volt. Jézus Krisztus által is említett "ördög atyától
valók..." tisztátalanok és szentségtörést követnek a Szent Korona
érintésekor. A korona, mennybéli szellemben élő lelki erő, aminek földi
erejét a magyar magzatok hívői tartják életben. Az ősmagyar- és
nemzeti magyar-öntudat egybeforrásával tarthatjuk életerőben a
korona szellemben élő hatós erejét. Mikor ezt tudatosítani tudjuk, akkor
lesz ismét nagy és dicső a magyar.
Szigeti, a magyar Aacheni dóm kápolnájának plébánosa is,
szerintem, azt a téves elméletet bizonyítja, hogy a magyar Szent
Korona eredetileg római katolikus keresztény országot képviselő
(Holy), Szentlélek jelképe, amivel a koronázott király nem az ország
fölötti hatalmi rangot kapja, hanem csak alattvalója, aki ez ideig csak a
katolikus egyházi törvények betartásán keresztül szolgálhatta a népet. A
szent atyák és hívei a biblia zagyvaságától kezdve mindent
megmagyaráznak, saját malmukra hajtva a rájuk néző föltételezett
előnyt ⇒ 'igazságot'. Mikor az ember, István első keresztény
koronázása után tanulmányozza Magyarországon, a katolikus pápa irányításával történő vagyon gyarapodását, királyi és népi területek
kisajátítását, jövedelmet hozó törvények beiktatását, a szabad nép
szolgasorba süllyesztését, az inkvizítorok holokauszt-szerű népírtását
akkor, Jahve lelkülettel kinyílna a bicsak a zsebben. Vatikán vonalról
állam és nép kizsákmányolása tihanyi alapítólevél 1055-ből a
kezemben van, ami egy mindennapos történteknek mintaképe.
KRISZTUS, AZ OSZTHATATLAN SZENTHÁROMSÁG NEVÉBEN. ANDRÁS ISTEN
SEGÍTŐ KEGYELMÉBŐL A MAGYAROK GYŐZHETETLEN KIRÁLYA...., (vallás

vonalon, kiképezve ravaszsággal lop, gerinctelen és színre alázatos)
ezért András a legkeresztényebb jogart viselő hatalmából adott Szűz
Máriának és Szent Anyós püspökének és hitvallónak a Balaton fölött a
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Tichon nevű helyen lévő egyházhoz a saját és felesége, fiai, leányai és
valamennyi élő és megholt atyafia üdvéért megművelt vagy parlagon
fekvő földekben, szőlőkben, vetésekben, szolgákban, szolgálókban,
lovakban, ökrökben, juhokban, disznókban, méhekben s ezeknek
őrzőikben, valamint az illő egyházi felszerelésekben. ... Azon a Fuk
nevű patakon ugyanis, amely a mondott tóból folyik ki, van egy hely,
ahol a népek átjárnak, néha a hídon, gyakran pedig a gázlón át, s ez
szintén ide tartozik.... fele a népé, fele pedig az egyházé.... a szent
egyházhoz tartozik halászóhelyeivel és nádasaival együtt. ...
hasonlóképpen az egyházé ... ezek mind a fentírt egyházéi, három
kivételével, melyek közül kettő a királyé, a harmadik pedig Szent
Mihályé, Opoudi és Lopdi a királyéi. ... Az Istentisztelet serény és
fáradhatatlan végzésére, a szentek dicsőítésére s tiszteletére is
szerzetesek seregét gyűjtöttük oda, s királyi bőkezűséggel
gondoskodtunk számúkra mindenről, ami életükhöz, italukhoz vagy
ruházatukhoz szükséges, hogy Isten szolgálatában ne lanyhuljanak
vagy ne legyen okuk az ebben való restségre."
*
Ez csak egy porszemnyi bemutatás abból, amit a katolikus
egyházak saját és az idegen haderők szolgálóinak, az éhenkórász
grófoknak, báróknak ajándékoztak, Jahve segítségével a magyarok
tulajdonából. Itt az idő most vagy soha! Ha a Krisztus által hirdetett
szent igét most nem ragadjuk meg, nem biztos, hogy kapunk még egy
alkalmat. "Az igazság megismerése szabaddá tesz". A bedobott
csatabárdot legjobb alkalom elfogadni és áttérni Krisztust hirdetett
Atyja útjára.
Tudom sokan, a vakon követő hívők közül attól félnek, ha a rómaizsidó kereszténységtől elszakadnak, akkor talpuk alól kicsúszik az élet
talaja. Ez némileg könnyen igaz lehet. Ha viszont az, aki az általam is
föltüntetett jézusi aranymondásokat tanulmányozza, fölfogja, azon
keresztül megismerheti az igazságot, amely igazság alapján
feszültségében szabaddá lehet. Mózes az igaz lelkeket, mérgező pokol
kenyerével eteti. Ezt nemcsak én mondom. "Ján.ev. 6: 32. Mondá azért
nékik Jézus: .... nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az
én Atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret". Mikor a
magyar elég öntudatos lesz az eltitkolt létező ősmagyar dicső múltjával,
akkor Jézussal együtt szabaddá lesz. Az ószövetség pokolvilágába zárt
Jézussal kötött újszövetség híveit, csak a kívül állok, benne hívők
tehetik szabaddá és vele együtt építhetik tovább az elkezdett út
kiépítését. És ezen az úton lélekben ismét egyesülni tud az Árpád
nagyvezérünk visszaszerzett 'szövetséggel' kötött szabaddá tett, magyar
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időszakbani szellem világiakkal. Azzal a szellem világiakkal, ahol
Jézus anyjával, Máriával, a magyarok Nagyboldogasszonyával, az áldó
Nappal nem a gyűlöletet, átkot, hanem a szeretet áldását
gyümölcsözteti. Még nem veszett el minden, de közel vagyunk hozzá.
A földi világ pusztulását megállítani soha nem lehetett, de gondoljunk
magzatainkra, Jézus az élő példa, a mennybéli örökéletet nem mint
Péter, hanem mint Jézus, a mennyei Atya, nem megtagadásával lehet
elérni. Azok akik könnyen föladják a harcot nem hiszem, bár mennyire
is hangoztatják, hogy egy porszemnyi, élő magyar lélek is van bennük..
János ev. 8: 21. .... és a ti bűneitekben fogtok meghalni: Ahova én
megyek, ti nem jöhettek oda. Ők nem, de mi, igen!
***

Prof. dr. Várdy Béla (Pittsburgh, PA) előadását tartja
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)
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Prof. dr. Várdy Béla (Pittsburgh, PA):

AZ AMERIKAI RABSZOLGAKÉRDÉS HATÁSA
KOSSUTH LAJOS AMERIKAI KÖRÚTJÁRA
1851-1852-BEN
Az 1850-es évek elején Magyarország volt “kormányzó-elnöke”
végigutazta az Egyesült Államokat, s hét és fél hónapos jelenlétével
(1851. december 4 – 1852. július 14.) szinte kitörölhetetlen nyomot
hagyott az amerikai politikai és társadalmi életben. Kossuth
“diadalútnak” nevezett, de politikai céljai szempontjából teljesen
sikertelen amerikai körútja kétségtelenül az amerikai-magyar
viszonynak a zenitjét jelenti, túltéve még az 1956-os forradalomnak és
a nagy szimpátiával várt szabadságharcosok megjelenésének a hatásán
is. Kossuth amerikai tartózkodása következtében “a magyar név megint
szép lett, méltó régi nagy híréhez”, s presztizse pedig “oly magasra
hágott”, hogy azt azóta sem tudta soha megismételni.
Kossuth hatása oly jelentős volt, hogy annak utórezgését még most
is érzékeljük. Még ma is Kossuth a legismertebb és legtöbbször idézett
magyar Amerikában, annak ellenére, hogy az utolsó két évszázad olyan
Amerikában is közismert magyarokkal dicsekedhet, mint Liszt Ferenc,
Munkácsy Mihály, Zukor Adolf, Bartók Béla, Lugosi Béla, Nagy Imre,
Mindszenty József bíboros, Teller Ede, Gábor Zsazsa, Soros György, és
egy sereg Nobel-díjas tudós.
Amint Szekfű Gyula megfogalmazta Hóman Bálinttal közösen írt
magyar történetében, “Kossuth egymaga többet tett Magyarország
megismertetése és a magyarság iránti részvét felkeltése érdekében, mint
azóta is a magyar generációk összes fáradozása. A siker egyedül az ő
egyéniségének köszönhető.” Ez föltétlenül helyes megítélése Kossuth
szerepének az amerikai-magyar viszonyban, hiszen Kossuth amerikai
jelenléte még az amerikai belpolitikára is jelentős befolyást gyakorolt.
Ez áll annak ellenére — vagy talán éppen annak következtében —,
hogy Kossuth amerikai körútja egybeesett az Egyesült Államok
történelmének egyik legkritikusabb szakaszával. Az 1850-es évek
elején ugyanis már előrevetette árnyékát az ország egységének,
valamint a rabszolgaság intézményének fönnmaradásával, illetve
eltörlésével kapcsolatos nagy polgárháború, amelynek mintegy
hatszázezer amerikai esett áldozatul.

137

Kossuth hatása Amerikára
Kossuth emberi magnetizmusa, brilliáns szónoki adottsága,
megkapó egyénisége, és személyi jelenléte milliókat vont a hazátlan
magyar kormányzó bűvkörébe. Az 1850-es évek folyamán neve
mindenütt visszhangzott, s híre és kultusza szétterjedt az egész nyugati
világban. Amerikában megyéket, falvakat, városi tereket és utcákat, sőt
még újszülött csecsemőket is neveztek el róla. Ugyanakkor több
tucatnyi könyvet, több száz füzetet, sok ezernyi cikket, s több mint
kétszáz költeményt írtak róla és vele kapcsolatban. Ezeknek az
írásoknak szerzői között ott voltak Amerika legillusztrisabb
értelmiségei, írói, és költői, pl. mint Ralph Waldo Emerson (18031882), Henry Wadsworth Longfellow (1807-1892), John Greenleaf
Whittier (1807-1892), Horace Greeley (1811-1872), James Russel
Lowell (1819-1891), és Harriet Beecher Stowe (1811-1896).
Kossuth még az amerikai divatot is befolyásolta. Ennek
legláthatóbb következményei közé tartozott a “Kossuth-kalap”,
“Kossuth-mente”, és a “Kossuth-pantalló” gyors elterjedése.
Ugyanakkor ott volt a “Kossuth-szakáll” is, amely szintén nagy
népszerűségnek örvendett az 1850-es években. Ez a ruházat és
szakállviselés — főleg Kossuth kissé affektáltan arisztokratikus és
pátosszal telített egyéniségével karöltve — szinte letarolta és teljesen
hatalmába kerítette a nemesi hősökre vágyó és szinte gyermekdeden
arisztokrata-imádó amerikaiakat. Voltak oly utcai árusok, akik még
áruikat is Kossuthról nevezték el. Ennek egyik jellegzetes példája az a
New York-i néger utcai árús, aki Kossuth látogatása alatt “Kossuthosztrigákat” kínálgatott a vevőinek, s azokkal igen sikeres üzleteket
bonyolított le.
Kossuth befolyása éveken keresztül érezhető volt az amerikai
társadalomban és belpolitikában. Példaként említhető, hogy alig egy
évtizeddel amerikai körútját követően, az Ohio állambeli Columbusban
elmondott beszéde (1852. február 7.) erős nyomot hagyott Abraham
Lincoln elnök ún. “Gettysburgi beszédében” is, amit 1863 nyarán
mondott el a sok áldozatot követelő Gettysburg-i csata színhelyén.
Továbbá, közel egy évszázaddal Kossuth amerikai útja, és mintegy fél
évszázaddal halála után, az amerikai haditengerészet egy nagy
csapatszállító hajót nevezett el a volt magyar kormányzóról.
Ha magyar kérdésről van szó, amerikai politikusok és államférfiak
még ma is elsősorban Kossuthot idézik. Ez történt 1999. júniusában is,
amikor Göncz Árpád magyar államelnök hivatalos látogatást tett
Washingtonban. Abból az alkalomból az Egyesült Államok elnöke,
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Bill Clinton is, Kossuth másfél évszázaddal korábban elmondott egyik
beszédéből kölcsönzött idézetével köszöntötte a magyar elnököt. De
mindezeken túl, Kossuth az egyetlen magyar, akinek a neve általában
közismert az Egyesült Államokban, s aki három életnagyságú
szoborral, három mellszoborral, és mintegy féltucat bronztáblával van
megörökítve Amerikában.

Kossuth sikertelenségének okai
Nagy népszerűsége és tömegsikere ellenére, Kossuth keserű és
csalódott emberként, Mr. Alexander Smith álnéven tért vissza
Európába. Amerikába jövetelének célja az volt, hogy amerikai
beavatkozással teremtsen rendet az európai nagypolitikában, s így vívja
ki Magyarország függetlenségét. Ez a terv azonban csak álom maradt.
Kossuth sikertelensége két tényezőhöz vezethető vissza: a George
Washington-féle be-nem-avatkozási doktrínához, valamint az amerikai
rabszolgakérdésben elfoglalt álláspontjához.
Az előbbi tényező az Egyesült Államok alapító elnöke, George
Washington, 1796-os búcsúbeszédéhez, illetve az ott lefektetett és
eléggé közismert semlegességi és be-nem-avatkozási irányelvhez
nyúlik vissza; ahhoz az irányelvhez, mely azt követően egy jó
évszázadig uralta az amerikai külpolitikát, s amelynek
megváltoztatásához Kossuth tömeg-népszerűsége sem volt elég.
A másik tényező, a sokkal kevésbé ismert és hangoztatott
rabszolga kérdés volt, illetve Kossuthnak ebben a kérdésben elfoglalt
semleges álláspontja, mely teljesen aláásta Kossuth morális hitelét, s
mely visszanézve igen elhibázottnak tűnik. A jelen tanulmány célja
ennek a második, sokkal kevésbé ismert tényezőnek a megtárgyalása.

Rabszolgakérdés a polgárháború előtti Amerikában
Amerikába érkezése előtt ezek a rabszolga ellenes erők Kossuthot
föltétlenül magukénak vallották és igyekeztek őt mind gyorsabban és
hatásosabban bevonni a fölszabadítási mozgalomba. Fölismerve ennek
a kérdésnek a magyarságra vonatkozó veszélyes politikai vonatkozásait
azonban, Kossuth elhatározta, hogy föltétlenül ki akar maradni az
amerikai belpolitikának ebből az igen veszélyes hínárjából. Meg volt
győződve arról, hogy egy ilyen beavatkozás esetén ő mindenféleképpen
csak a rövidebbet húzhatja. Ennek következtében tehát, amíg amerikai
útja folyamán állandóan hangoztatta az amerikai demokrácia iránti
elismerését és csodálatát, a rabszolgaság intézményével kapcsolatos
véleményét visszatartotta, illetve olyan körülményes formában fejezte
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ki, hogy abból csak azt lehetett kivenni, hogy ő semmiféle szerepet sem
hajlandó vállalni ebben a kizárólagos amerikai belpolitikai kérdésnek
tartott ügyben. Erősen visszafogott álláspontját azzal igazolta, hogy
beavatkozás esetén — akármelyik oldalon — ő csak veszíthet.
A rabszolgafölszabadítás kérdését állandó előtérben tartotta “egy
Új-Angliában koncentrált kis, elszánt idealista csapat”, amelynek célja
a rabszolgák azonnali fölszabadítása volt. Ezek az ún. “abolicionisták”
[Abolitionists] és “Szabad-Talajosok” [Free-Soliers] nem voltak
hajlandók elódázni ennek a “nagy nemzeti bűnnek” a letörlését, s
ugyanakkor mindent megtettek, hogy megakadályozzák a rabszolgaság
kiterjesztését az új nyugati területekre is. Legtöbb északi polgár
egyetértett az abolicionisták végcéljával, a rabszolgaság eltörlésével,
azonban nem annak az árán, hogy ez a gyors fölszabadítás esetleg az
Unió egységének a rovására menjen végbe.
A rabszolgafölszabadító mozgalom harcosai erősen szembenálltak
a hitükben és szokásaikban megbántott és mindinkább védőállásba
helyezkedő déliekkel; s ez így volt annak ellenére, hogy az utóbbiak
legtöbbje nem volt sem rabszolgatulajdonos, sem pedig föltétel nélküli
rabszolgaságpárti. Ugyanakkor többségükben mégis erős ellenérzést
váltott ki az északiak által képviselt “Yankee imperializmus”, amely
megkérdőjelezte életformájukat, értékítéletüket, és még történelmüket
is. Ez a növekvő ellenérzés fokozatosan egy észak-ellenes védőtáborba
sodorta mindannyiukat, ahol még arra is hajlandónak mutatkoztak,
hogy az Unióból kiválva kettétörjék az Egyesült Államok egységét. Ezt
a veszélyt ideiglenesen elhárította az ún. “1850-es Kiegyezés”
[Compromise of 1850], amely valamiféle középutas megoldást talált
mindkét oldal radikális hangadói és a kiegyezni vágyók csoportjai
között. Az eredmény azonban mégsem az lett, amit a Kiegyezés
megalkotói elvártak volna. Ugyanis, míg a déliek a kiegyezést
“végleges módosítás és megoldás”-ként könyvelték el, az északi
abolicionisták szemében ez az egyezmény mindössze egy “gonosszal
kötött szégyenletes engedmény” volt. Ennek következtében aztán — az
1850-es Kiegyezésben foglaltak ellenére — tovább folytatták
rabszolgafölszabadító mozgalmukat és rabszolgasegítő ténykedésüket.

Kossuth és a rabszolgakérdés
Kossuthot már Amerikába érkezése előtt részletesen informálták az
Egyesült Államokban dúló rabszolgakérdésről és rabszolgafölszabadító
harcról. Szíve mélyén természetesen ő is a rabszolgafölszabadítás híve
volt, hisz egész élete a teljes emberi szabadság elvének a diadalrajutása
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jegyében zajlott le. Ugyanakkor amerikai útjának elsődleges célja a
magyar nemzeti eszmének és nemzeti függetlenségnek amerikai
segítséggel történő kiteljesedése volt, amit semmiesetre sem volt
hajlandó kockára tenni a kirobbanni készülő rabszolgakérdés oltárán.
Így tehát Kossuth már Amerikába érkezte előtt erősen elhatározta, hogy
a teljes semlegesség és be-nem-avatkozás elve alapján mindenáron
távol tartja magát ettől a robbanni készülő társadalmi problémától.
Akkor ez az elhatározás sokak szemében helyes és komolyan
megfontolt döntésnek tetszett. Visszanézve azonban pontosan ez a
döntés volt az, amely Kossuthot egy oly lehetetlen helyzetbe hozta,
melynek következtében a “szabadság bajnokaként” fogadott és
üdvözölt jeles magyar államférfi egy erkölcseiben aláásott és politikai
befolyásában erősen megtépázott hazátlan menekültként volt kénytelen
visszatérni Európába.
Mindez azonban 1851 végén, mikor Kossuth először Amerika
földjére lépett, még csak egy igen távoli lehetőségként rémlett föl.
Akkor még szinte minden amerikai politikai párt és minden
érdekcsoportosulás Kossuth szimpátiájáért és támogatásáért viaskodott.
A politikai pártok közt volt az elsősorban déli államokban népszerű
Demokrata Párt, amely az ún. “Jacksoni demokráciának” [Jacksonian
Democracy] megtestesítője és kivitelezője volt, de ugyanakkor
elfogadta és támogatta a rabszolgaság intézményét; valamint az északi
végekre koncentrált Whig Párt, amely kevésbé volt híve a tömegdemokráciának, de ugyanakkor ellenezte az intézményesített
rabszolgaságot. Kossuth sikertelensége részben abból eredt, hogy
megérkeztével azonnal ennek az elmérgesedett politikai belharcnak a
kellős közepében találta magát, s akármerre fordult, mindenütt
ugyanezzel az országot szétszakítani óhajtó és polgárháború felé vezető
erősen emócionális kérdéssel kellett szembenéznie.
Az abolícionisták Kossuthot az “emberi szabadság bajnokaként”
várták és értékelték, és természetesnek vélték, hogy megérkeztével
teljes erkölcsi súlyát azonnal a rabszolgafölszabadító harc
rendelkezésére bocsátja. Akikk maguk már Kossuth törökországi
száműzetése idején kijelentették szimpátiájukat a magyar szabadság
mellett, s most joggal elvárták, hogy Kossuth is ezt tegye a saját
politikai-társadalmi céljaik érdekében. Szemükben a volt magyar
kormányzó-elnök az emberi szabadságért folytatott végtelen harc egyik
legjelesebb élő képviselője volt, aki ugyanazokat az etikai-erkölcsi
normákat képviselte, mint a puritánokként ismert Amerika-alapító
Kálvinista elődeik. Így tehát Kossuthot ők a “saját hősükként”
tisztelték, s meg voltak győződve róla, hogy személyében — “az
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emberi szabadság mártírjában” — egy oly egyénre leltek, akinek
segítségével harcuk egyhamar sikeres kivitelezésre találhat.
Az abolícionisták és támogatóik már Kossuth hajóraszállta előtt
igyekeztek neki bemutatni a “gonosz rabszolgaságtól megfertőzött”
amerikai társadalom valódi arculatát. Tették ezt annál inkább, mivel
Kossuth az Egyesült Államokat rendszeresen egy “szabad, nagy, és
dicsőséges ország”-ként jellemezte. Az abolicionisták szerint viszont
Amerika a “rabszolgaság országa” volt, s ennek következtében “szabad
ország”-kénti jellemzése szemükben a történelmi igazság
megcsúfolásának felelt meg.
Fölháborodásukat még az is tetézte, hogy a fekete rabszolgaság
szószólói ugyanakkor a magyar szabadság bajnokaként jelentkeztek
szólásra az amerikai kongresszusban. Így például az 1850-es Kiegyezés
megalkotói és támogatói is Kossuthot és a magyar szabadságot
támogató “Magyar Bizottságokat” szerveztek és vezettek, annak
ellenére, hogy ez az egyezmény kötelezte a szökött rabszolgák
erőszakos visszatoloncolását. Ilyen bizottságok működtek olyan szabad
államokban, mint New York, New Jersey, Pennsylvania és Ohio, de
ugyanakkor olyan rabszolgatartó államokban is, mint például Arkansas
és Louisiana. A magyar szabadság szimpatizánsai tehát oly
rabszolgatartó központokban gyűjtöttek pénzadományokat magyar
ügyre, mint New Orleans, Memphis, és Charleston, ahol rabszolgák
tízezrei “zörgették láncaikat ajtóik előtt”.
E jelenség morális megbuktatása érdekében az abolícionisták
elhatározták, hogy párhuzamot vonnak Magyarország és Amerika,
Kossuth népe és az amerikai rabszolgák, illetve a Habsburg-dinasztia és
a rabszolgatartó déli arisztokrácia között. Az amerikai társadalommal
kapcsolatos ellenérzésük annyira erős volt, hogy eredetileg még azt
sem akarták, hogy Kossuth egyáltalán Amerikába látogasson. Féltek,
hogy megérkezte után ő is beszennyeződik “a megfertőzött amerikai
társadalom” közelségétől és ezáltal elveszti morális tisztaságát és etikai
integritását. Henry C. Wright, a bostoni Liberator [Fölszabadító] című
abolícionista lap egyik riportere például teljesen fölháborodott Kossuth
esetleges amerikai útjának gondolata fölött. Azonnal írt az ilyen
ügyekben aktív James Houghton-nak Angliába, kérve őt, hogy
informálja Kossuthot az amerikai társadalom valódi lényegéről és
arculatáról: “Beszélj neki az amerikai rabszolgaságról! Mentsd meg őt!
Mentsd meg őt! Ha valaha Amerika megfertőzött talajára lépne,
sírfölirata így hangzana: ‘Itt fekszik Kossuth — az amerikai
rabszolgatartó’”.
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Hasonló véleményen volt igen sok Kossuthot tisztelő északi
értelmiségi is, akiknek nagyrésze nem föltétlenül volt a
radikalizmusáról közismert Lloyd Garrison-nak (1805-1879) — a
Liberator cími abolícionista lap-alapító főszerkesztőjének, valamint az
Amerikai Rabszolga Fölszabadító Társaság alapító elnökének — a
híve. Soraikban volt például John Greenleaf Whittier (1807-1892) és
Gamailel Bailey (1807-1859), akik a washingtoni reform-hírű The
National Era [A Nemzeti Kor] című hetilapban több cikkben
párhuzamot vontak a déli államokban, valamint az Osztrák
Birodalomban található társadalmi problémák között. Az egyik cikkben
például leírták egy Nathan Bird Watson nevű északi turista
megpróbáltatásait, akit a déliek elfogtak és terrorizáltak, egyszerűen
azért, mert utazásai közben meglátogatott néhány fekete rabszolgák
által lakott fakunyhót. Watson déli élményeit összehasonlították
Charles L. Brace (1826-1890) protestáns prédikátor osztrák birodalmi
élményeivel, akit az osztrák hatóságok tartottak egy ideig börtönben,
egyszerűen azért, mert olyan írásokat találtak a birtokában, melyek őt a
magyar forradalom szimpatizánsaként tüntették föl. “Mi mind nagyon
fölháborodunk Ausztria barátságtalan viselkedése miatt” — írja Bailey
—, “de azt minden további nélkül elfogadjuk, ha elvei miatt DélKarolina egy amerikai polgárt meglincsel”.
Ugyanakkor mások is vontak hasonló párhuzamot az Osztrák
Birodalom és az Egyesült Államok társadalma között. Többek között
olyan jeles szellemű emberek, mint Horace Mann (1796-1859) és
Henry Ward Beecher (1813-1887), akiket több tucatnyi kevésbé ismert
értelmiségi is követett. Ezek legtöbbje nem sok különbséget észlelt az
Osztrák Birodalom és az Egyesült Államok déli államainak a
társadalmai között, különösen a birodalmi jobbágyok és volt
jobbágyok, valamint az amerikai rabszolgák vonatkozásában. Szerintük
az amerikai társadalom déli fele éppen olyan elnyomó, mint a Habsburg
Birodalom társadalma. Éppen ezért egyetlenegy amerikainak sincs joga
ahhoz, hogy kritikai észrevétellel illesse az európai társadalmakat
addig, amíg az országuk egyik felében a rabszolgák millió szenvednek,
miközben az ország másik fele érdektelenül nézi ezt az embertelen
kihasználást. Ugyanakkor többször föltették azt a kérdést is, hogy
miként fogadhatja a milliókat rabszolgaságban tartó Amerika
Kossuthot, akit mindenütt az “emberi szabadság apostolaként”
értékelnek.
Az abolícionisták nagyrésze tehát erős skepticizmussal nézte
Kossuth közelgő amerikai látogatását. Ugyanakkor legtöbbjük mégis
nagy várakozással nézett ez elé a látogatás elé. Föltételezték ugyanis
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— s múltját figyelembevéve, jogosan tételezték föl —, hogy az
amerikai társadalmi valóság megismerése után Kossuth egyhamar
megváltoztatja az Egyesült Államokkal kapcsolatos sokszor
hangoztatott pozitív véleményét, s azt követően éppen úgy elítéli az
elnyomó déli rabszolga-társadalmat, mint a Habsburg hatalom
magyarországi megnyilvánulásait. Ezen a véleményen volt például az
egykori rabszolgából a fölszabadítás bajnokává lett Frederick Douglass
(1817-1895) is, aki Kossuth jövetelének hallatán a következőket vetette
papírra: “Ã Isten küldöttje lesz.... Ã oly fölszabadítóként jelenik meg,
aki a Szabadság Fiai segítségével minden jobbágyot és a rabszolgát
fölszabadít mindenütt”.
Ilyen véleményen volt sok kevésbé radikális “Szabad-Talajos” is,
akik szintén abban reménykedtek, hogy Kossuth magáévá teszi a
rabszolgafölszabadítás gondolatát és a mozgalom élére áll. Ezt a
véleményt fejtette ki igen világosan Joshua Giddings (1795-1864) Ohio
állambeli kongresszusi képviselő, fiához írt egyik idevonatkozó
levelében, amelyben a következőket írta: “A Szabad-Talajosok célja
Kossuth fölhasználása, amit majd véghez is visznek”. Sajnos, Giddings
jóslata nem következett be. Kossuth ugyanis erélyesen visszautasított
minden olyan igyekezetet, amely őt a rabszolgafölszabadító mozgalom
részesévé tette volna. Tette ezt pedig magyar céljai érdekében. Ez a
döntése idővel helytelen döntésnek bizonyult, aminek aztán meg is volt
a negatív hatása.

Az abolícionisták Kossuth-ellenes hadjárata
Mint fönt jeleztük, a radikális abolícionisták már Kossuth angliai
tartózkodása idején igyekeztek a volt magyar kormányzót
fölvilágosítani az amerikai társadalom valós helyzetéről, és ugyanakkor
a mozgalmuk részére megnyerni őt. Rengeteg rabszolgakérdéssel
foglalkozó nyomtatott anyagot küldtek át neki, melyek között ott volt
az 1793-as Szökött Rabszolga Törvény [ Fugitive Slave Law of 1793]
teljes szövege is. Ugyancsak kezébe juttatták Theodore D. Weld-nek
(1803-1895) az amerikai rabszolgaság lényegét tárgyaló „Amerikai
rabszolgaság a maga valóságában” (American Slavery As It Is, 1839)
című igen nagy hatású munkáját is, amely megrázóan írja le a teljesen
kiszolgáltatott rabszolgák nyomorult életét. Ezt a Kossuthot informálni
óhajtó igyekezetet a különböző fölszabadító mozgalmakat képviselő
újságok is fölkarolták. Az amerikai rabszolgatársadalom leírásán kívül
ezek a lapok mind igyekeztek odahatni, hogy az amúgy is elveszett
magyar szabadság helyett Kossuth az általános emberi szabadság
érdekéért álljon csatasorba. Elárasztották és elárasztatták őt személyi
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levelekkel, amelyekben könyörögtek neki, hogy ezentúl ne dicsérje a
“sötét binöket rejtő” amerikai demokráciát. A fölszabadító mozgalom
elsődleges vezéralakja, Lloyd Garrison, odáig ment, hogy egy
költeményben köszöntötte a volt magyar kormányzót. E versben kérte
őt, hogy mint “a szabadság elismert nemzetközi apostola”, ne a
rabszolgatartók, hanem a rabszolgák érdekeit nézve intézze élete
további folyását. Morális erejét pedig elsősorban az általános emberi
szabadság érdekében fejtse ki.
„Jelentsd ki, hogy a rabszolgaság egy folt a dicsőségünkön,
Amit az Ég megátkozik, s amitől a világ megundorodik;
Mutasd meg, hogy földünk néger vértől latyakos,
És azt, hogy Isten haragja biztos és elkerülhetetlen;
Akkor lesz neved örök és halhatatlan, összehúzni!
Akkor ünnepli majd a világ hiségedet.”
Kossuth tehát lényegében tisztában volt az Amerikában forrongó
rabszolgakérdéssel, illetve a rabszolgafölszabadító mozgalom által
felkavart indulatok politikai vetületével még Amerikába indulása előtt.
Ha akart volna, minden további nélkül az emancipációs mozgalom
élére állhatott volna. De ezt nem tette, egyszerűen azért, mert nem
akarta, hogy az amerikai társadalomnak ez a belső problémája akár egy
jottányit is eltérítse őt a magyar céljaitól, illetve azoknak a céloknak
elérésétől. Ez vitte őt a semlegesség talajára a rabszolgaság kérdésében.
Ezzel az döntésével azonban akarva-akaratlan megszakított kapcsolatait
az abolícionisták táborával, s ugyanakkor kiváltotta és maga ellen
fordította az egész fölszabadító mozgalom haragját. Ez a harag aztán
fokozatosan nőtt, s végigkisérte őt egész amerikai körútján.
Visszanézve, ez kétségtelenül helytelen döntés volt, méghozzá
több okból kifolyólag: (1) Mert semmit sem változtatott az amerikai
politikai vezetésnek a múltból örökölt elhatározásán, hogy kimarad
minden európai konfliktusból; (2) mert nem nyerte meg Kossuth
részére a déli rabszolgatartó államok támogatását; (3) mert kiváltotta az
abolícionisták megvetését és sorozatos támadásait; és (4) mert aláásta
Kossuth morális hitelét, aki ennek következtében egyesek szemében
“szabadság apostolából” a “rabszolgaság megtűrőjévé” változott.
Kossuth megfontolatlan döntése már néhány nappal megérkezését
követően kellemetlen helyzet elé állította őt. Egy héttel partraszállását
követően ugyanis egy fekete delegáció jelentkezett nála, amely
delegációt ugyanaz a George Downing nevű néger halárús vezette, aki
néhány nappal azelőtt még “Kossuth-osztrigákat” árult vevőinek. Ez a
néger delegáció azért jelent meg Kossuth lakosztályán, hogy

145

szolidaritását fejezze ki a magyar nemzettel, sok szerencsét kívánjon az
ex-kormányzónak a magyar szabadság kivívásában, s ugyanakkor
“tiszteletét fejezze ki aziránt az örök elv iránt..., miszerint egy
egyénnek joga van, hogy szülőhazájában szabadon gyakorolja
adottságait.” A delegáció természetesen hasonló szolidaritást várt
Kossuth részéről, de a volt kormányzó csak a következő semmitmondó
(diplomatikus) megjegyzéssel intézte el az egész rabszolgakérdést: “A
szavak ideje lejárt, a tettek ideje elérkezett”, s azt követően gyorsan
kituszkolta az egész néger delegációt. Kossuth semmivel sem jelezte,
hogy miféle tettekre gondolt, de hogy nem a rabszolgafölszabadítás járt
az eszében az nyilvánvaló a következő hónapok folyamán tett
többszöri, olykor burkolt kijelentéseiből. Március közepén pedig odáig
ment, hogy az egyik New Orleans-i beszédében nyíltan megmondta,
hogy őt nem érdekli sem a rabszolgakérdés, sem pedig a
rabszolgafölszabadító
mozgalom:
“Mi
közöm
nekem
az
abolícionizmushoz vagy az anti-abolícionizmushoz? Semmi a világon.
Ez nem az én ügyem. Én nem vagyok az Egyesült Államok polgára.
Nekem sem jogom, sem óhajom sincs aziránt, hogy beavatkozzak az
Önök belső ügyeibe. Jogot formálok nemzetem részére, hogy saját
maga vezethesse intézményeit, s éppen ezért respektálnom kell — és
respektálom is — másoknak hasonjellegű jogát”.
Mikor nyilvánvaló lett, hogy a “szabadság bajnokaként” tisztelt
Kossuth nem hajlandó részt vállalni a rabszolgafölszabadító
mozgalomban, helyzete egycsapásra megváltozott. Az eddig őt
idealizáló abolícionisták egy cserbenhagyott szerető dühével fordultak
a magyar kormányzó ellen, akit aztán teljes erejükkel és tehetségükkel
igyekeztek lejáratni. Ezek között is a legvérmesebb a már említett
Lloyd Garrison — a „Liberator című” abolícionista lap, valamint az
Amerikai Rabszolga-Fölszabadító Társaság alapító elnöke — volt, aki
szinte tajtékzó dühhel fordult a nem régen még egekig magasztalt
Kossuth ellen.
Itt meg kell jegyeznünk, hogy Garrisonnak már korábban is voltak
olyan érzései, hogy Kossuthot a magyar kérdésen kívül más nem igen
érdekli. Ennek az érzésének aztán kifejezést is adott egy korábbi
írásában, ahol ezt írta: “Kossuth kizárólag helyi, regionális, és nemzeti.
Gondolatait csak Magyarország függetlensége foglalkoztatja..., és hogy
azt elérje, jogosnak érzi magát, hogy az emberiség jogait semmibe
vegye”. Ugyanakkor azonban Garrison mégis remélte, hogy Kossuthot
majd csak sikerül megszerezni a rabszolgafölszabadító mozgalom
részére. De mikor rájött, hogy a magyar kormányzó nem hajlandó
csatlakozni a mozgalomhoz, egy igen kemény vezércikkben támadta
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meg, és indította meg ellene a mindinkább elvadult támadássorozatot:
“A kocka el van vetve..., Kossuth elveszett. Vége minden reménynek.
Azt mondja, hogy nem tartozik reá az abolíció ügye még annyira sem,
hogy arról legalább véleményt nyilvánítson. Ezzel szemben vallási
kötelességünknek tartja, hogy szabadítsuk fel Magyarországot. Ez aztán
az igazi következetesség”. Garrison szerint Kossuth “önző céljait az
emberi faj magasabbrendű érdekei fölé helyezi, s az amerikai
rabszolgaság ügyét az európai politikai elnyomás függvényévé teszi”.
Garrison szerint, Kossuth elhatározta hogy “süket, néma, és vak” lesz a
rabszolgasággal kapcsolatban, és “a rabszolgatartók és rabszolgatenyésztők kegyének megszerzése érdekében csak lapít, cseleskedik,
tisztességtelenkedik, s még az amerikai nemzeti jellem bűnfoltjait sem
hajlandó észrevenni: azt az ellenmondást, amely a szabadság
nagyhangú imádata, valamint embereknek a rabszolgapiacokra és
vágóhidakra való tenyészete között fenn áll”.
Garrisonnal egyidőben az abolícionista mozgalom egyéb hangadói
is megszólaltak. Így például Edmund Quincy, aki Kossuth-imádóból
szintén egyhamar Kossuth-becsmérlő lett, s aki Kossuth céljait így
határozta meg: “Ã emberekért és pénzért jött, kölcsönökért és
bajonettekért, egy magyar zászló alatt harcoló amerikai légióért, és egy
amerikai tengeri flottáért, amely majd feltakarítja a Balti-tengert és
Szentpétervár kapui előtt mennydörög. Az általa kért szimpátia
lényegében ágyúk dörgéséből és szuronyok hadakozásából áll. A
tömegek és a Kongresszus határozatai mind csak dögletes szájszag, ha
csak nem a fönti célokat szolgálják”. Quincy tehát — alig két héttel
Kossuth megérkezése után— ugyanarra a következtetésre jutott, mint
Garrison; vagyis arra, hogy Kossuth egyetlen célja Magyarország
függetlensége. Minden bizonnyal Garrison és követői tisztában voltak
vele, hogy Kossuth igenis szimpatizál a rabszolgákkal és a
rabszolgafölszabadító mozgalommal. Azonban arra is kénytelenek
voltak rájönni, hogy minden egyéb emberi célt alárendel saját és
Magyarország politikai érdekeinek.
Ennek tudatában a Garrison-csoport mindent megtett, hogy
Kossuthnak megnehezítse amerikai helyzetét. Mikor Kossuth a magyar
szabadságról beszélt, az abolícionisták mindjárt párhuzamot vontak a
magyarországi politikai elnyomás és az amerikai rabszolgaság között.
Mikor Kossuth az amerikai demokráciát dicsérte és az Egyesült
Államokat úgy aposztrofálta mint egy “szabad, nagy és dicsőséges
ország”, az abolícionisták a rabszolga társadalomról beszéltek és az
Egyesült Államokat pedig úgy jellemezték, mint az “intézményesített
rabszolgaság országa”. Ezt a gondolatot tovább folytatva, párhuzamot
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vontak az Osztrák Birodalom és az Amerikai Egyesült Államok között,
amelynek keretében Ferenc Józsefet egy rabszolgatulajdonoshoz, s
Kossuthot pedig egy szökött rabszolgához hasonlították.
Garrisonék Kossuth-ellenes megmozdulása néhány hét múlva
valóságos kereszteshadjárattá nőtte ki magát, melynek fő célja Kossuth
egyéniségének teljes eláztatása volt. Garrison Kossuthot gyávának,
kétarcúnak, sikamlósnak, önzőnek, és emberi szenvedések iránt
érzéktelennek, vaknak, és süketnek nevezte. Kossuth Amerikadicséretét pedig a prostitúció és a prostituáltak dicséreteként jellemezte:
“Mintha valaki egy hírhedt kéjtanyára látogatása alkalmából annak
fretőzött lakóit a legerényesebb lényekhez hasonlítaná”.
Garrison idővel támadásainak lényegét egy “Levél Kossuth
Lajoshoz” című írásban gyűjtötte egy csokorba, ahol szisztematikusan
szétrombolta Kossuth idealizált Amerika-képét, s Kossuthot magát
pedig egy Janusz-arcú hipokratának nevezte, akinek nincs etikai érzéke,
és aki magyar céljai érdekében mindenre kapható, még arra is, hogy az
örök isteni törvényeket semmibe vegye.

Utószó
1851. december 4. és 1852. július 14. között Kossuth több mint hét
hónapot töltött az Egyesült Államokban. Célja az volt, hogy amerikai
segítséget szerezzen a magyar függetlenségért indított harchoz.
Kívülről nézve, látogatása diadalútnak tűnt. A valóságban azonban
Kossuth üres kézzel volt kénytelen visszatérni Európába.
Mint láttuk, Kossuth sikertelenségének elsődleges oka George
Washington által 1796-ban lefektetett be-nem-avatkozási doktrína volt,
amely az egész tizenkilencedik század folyamán uralta az amerikai
külpolitikát. Másik okát azonban a rabszolgakérdéssel kapcsolatos
elhibázott álláspontjában kell keresnünk. Természetesen, mint minden
szabadelvű államférfi, Kossuth is rabszolgaság-ellenes volt. De úgy
érezte, hogy magyar érdekek és célok miatt kénytelen lesz átnézni e
komoly társadalmi probléma fölött. Azt hitte, hogy ha nyíltan kiáll a
rabszolgafölszabadítás mellett, akkor eleve elveszti a déli államok
esetleges támogatását. Így hát az amerikai belügyekbe való be-nemavatkozás ürügyén igyekezett kinn maradni a rabszolga-vitából. Ez a
döntése azonban a rabszolgafölszabadító mozgalom vezéreit fordította
ellene, akik azt követően mindent megtettek lejáratására.
Kossuth helyzete tulajdonképpen lehetetlen volt: részben mert
tulajdonképpen semmi lehetőség nem volt egy amerikai katonai
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beavatkozásra, s részben mert akármit is tett volna, az amerikai nemzet
egyrészének támogatását úgyis elvesztette volna.
Visszanézve azonban jobban tette volna, ha kiáll az abolícionisták
mellett, mert akkor legalább morális tekintélyét megmentette volna, és
ő pedig “szabadság bajnokaként” tért volna vissza Európába. Nem ezt
tette. Letért a társadalmi moralitás talajáról, s a sok politikai taktikázás
közben talajt vesztett az amerikai belpolitika ingoványaiban. Így tehát
szabadsághős babérjaiban megtépázva, politikai céljai reménytelenségével, s korábbi reményei teljes kudarcával tért vissza
inkognitóban Európába.
Kossuth eltávozott, de neve Amerikában maradt, amely azóta is a
legismertebb nevek közé tartozik. Magyar szempontból kétségtelenül
pozitív jelenség, hogy elsősorban Kossuth neve, és nem pedig
kudarcainak az emléke maradt meg a köztudatban. Ennek a szerencsés
véletlennek következtében Kossuth még több mint egy évszázaddal
halála után is pozitív hatást gyakorol mind az amerikai, mind a hazai
magyarság helyzetére, valamint a róluk alkotott nemzetközi képre.
JEGYZETEK:
1. A jelen tanulmány a szerző azon előadása lényegét összegezi, amely a
Negyvenkettedik Magyar Kongresszuson (Cleveland, 2002. november 30-án), valamint a
Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében (Budapest, 2002.
október 14-én) hangzott el két különböző formában.
2. Mivel az elmúlt néhány év folyamán a szerző majdnem egy tucat tanulmányt írt
Kossuthról és amerikai fogadtatásáról, szinte elkerülhetetlen, hogy a jelen tanulmány ne
tartalmazzon néhány ismétlést a már megjelent következő írásaiból:
(1) “Kossuth amerikai ‘diadalútja’ 1851-1852-ben”, in Debreceni Szemle, Új Sorozat,
6. évf., 3. sz. (1998), pp. 331-339;
(2) “Louis Kossuth’s Words in Abraham Lincoln’s Gettysburg Address”, in Eurasian
Studies Yearbook, 71 évf. (1999), pp. 27-32;
(3) “Kossuth Lajos hatása az amerikai társadalomra és közgondolkodásra”, in Valóság,
42. évf., 9. sz. (1999. szeptember), pp., 36-43;
(4) “Kossuth és az amerikai demokrácia”, in Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70.
születésnapjára, szerk. Angi János és Barta János (Debrecen: Multiplex Media—
Debrecen University Press, 2000), pp. 173-182;
(5) “Kossuth Lajos Amerikában 1851-1852-ben”, in Amerikai Magyar Népszava /
Szabadság, 111. évf., 17. sz. (2001. május 11), pp. 14-16;
(6) “Epilogue. Kossuth and Mid-Nineteenth-Century America”, in The Life of
Governor Louis Kossuth, with his Public Speeches in the United States, and with a
Brief History of the Hungarian War of Independence. Illustrated by Handsome
Engravings. By An Officer of the Hungarian Army (New York: Published at 128
Nassau Street, 1852. Utánnyomva Budapest: Osiris Kiadó, 2001), pp. 181-199;
(7) “A magyar szabadságharc, Kossuth, és Amerika”, in Nyelvünk és Kultúránk, 32.
évf., 119. sz. (2002/1), pp. 49-56; és
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(8) “Kossuth és az amerikai rabszolgakérdés”, in Valóság, 45. évf., 9. sz. (2002.
Szeptember), pp. 20-32; valamint
(9) “Kossuth’s Efforts to Enlist America into the Hungarian National Cause”, in
Hungarian Studies (Bloomington-Budapest), 18. évf., 2. sz. (2003), kiadás alatt.
A fönti tanulmányokban az összes idevonatkozó forrásmunka megtalálható.

Kossuth Lajos
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Ft. dr. Miskolczy Kálmán, Sch. P. (Buffalo, NY):

AZ UNIVERZUM,
AHOGY MA LÁTJUK
Emmanuel Kant, a híres német bölcselő mondta: „Két dolog tölt el
bámulattal: a lelkiismeret szava bennem és a csillagos ég fölöttem.”
Gondolom, mindnyájunk életében volt egy időszak, amikor a
felénk boruló csillagvilág, az univerzum felkeltette érdeklődésünket.
Talán még vettünk is valami kisebb távcsövet, amivel megfigyelhettük
a hold krátereit, a Szaturnusz gyűrűjét és a Jupiter holdjait.
De ez még csak a mi naprendszerünk, amely kicsi, de fontos része
az univerzumnak, mert itt élnek olyan lények, akik képesek
megfigyelni a végtelennek tűnő univerzumot, vagyis a „mindenséget.”
A rendelkezésemre álló rövid félórában – miután felfrissítjük
ismereteinket a saját naprendszerünkre és galaxinkra „tejútunk”-ra
nézve – szeretnék felelni röviden a következő kérdésekre: Milyen
elméletek vannak ma az univerzum keletkezésére vonatkozólag? Volt-e
kezdete? Tényleg tágul-e és növekszik a fény sebességével? Mennyi
benne a sötét anyag, mi az „antianyag” és a „sötét lyukak” (dark
holes)? Hogyan számítják ki a csillagok korát és távolságát? Mit kell
tudnunk az univerzum fő erőiről, amely három: a elektromágnesség, a
gravitáció, valamint a nukleáris erő, az „erős” és a „gyenge” neutron.
(Az atomrészecskék, a neutronok és quarkok egymásra hatása
„interakció”-jától függően.)
Már itt előrebocsátom, hogy az asztronómia és az asztrofizika
nyelve tiszta matematika és csak azok érthetik jobban e tudomány
eredményeit, akik valamennyire jártasak a matematikában, különben
csak hitre lesz szükségük, mint a teológiában. A fényév pl., amit
mértékegységként használ az asztronómia, egy bonyolult képlet
eredménye, és csak „népszerűen” képzelhető el úgy, mint a távolság,
amelyet a fény másodpercekként 300.000 km-es sebességgel egy év
alatt befut. Hogy számítják ki a csillagok távolságát, arról is lesz szó.
Induljunk ki a saját naprendszerünkből. Ezt elég jól felkutatták a
NASA (National Astronautic Space Administration) által felbocsátott
űrhajók: az Apollo, a Viking, a Mariner, és főleg a Voyager I és II.
Csak néhány érdekes adatot szeretnék megemlíteni, amelyek engem is
megleptek.
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Napunk, ez az óriási atomreaktor 4.6 billió (milliárd) évvel ezelőtt
jött létre, és középkorú, tehát még kb. ennyi ideje van hátra. Felületi
hőmérséklete 10.000 C. fok, belseje több millió C. és 150 millió km-re
van tőlünk. Ezt a távolságot a fény nyolc és fél perc alatt futja be.
Napunk nem csak „lebeg” az űrben, hanem maga is mozog egy
körpályán (orbit) a galaxynk központja körül. A Sziriuszra, égboltunk
legfényesebb csillagára is gondolnak, mint napunk központjára,
ahonnan viszont nem nyolc és fél percig, hanem nyolc évig utazik a
fény, amíg szemünkhöz ér. Akkor viszont a Szirius forog a galaxynk
központja körül? Van-e a galaxynknak, főleg a spirál alakuaknak,
valamilyen legfőbb gravitációs központjuk? Kérdések a sok közül,
amelyek a csillagászokat foglalkoztatják.
Napunkból szakadt ki a 9 bolygója kb. egyidőben a keletkezésekor.
Hogyan és miért ez is egy a kérdések között. Négy bolygó: a Merkur, a
Vénusz, a Föld és a Mars, az un. „terrestrial” bolygók, mert mint a
Föld, a felszínük szilárd, bár belsejük – mint a Földünké is –
vulkánikus, lávaszerű. Aránylag még a Jupiter a legszilárdabb. Felülete
olyan, mintha „forró tejfeles fazékba” lépnénk. Különben ezerszer
nagyobb, mint Földünk és majdnem csillag lett, de két „Napot” nem
bírt volna el a Földünk. A Plutó mögött, amelyet a Nap utolsó
bolygójának gondoltak, és amely 248 földi év alatt kerüli meg a Napot,
újabban felfedeztek még egy kis bolygót, amely teljesen jégszerű. A
már említett Voyager I és II naprendszerünk bolygóiról rengeteg még
feldolgozandó információt küldött. A Voyager II-t 1977 augusztusában
lőtték fel és 1979-ben érte el a Jupitert, 1981-ben a Szaturnuszt, 1989ben a Neptunuszt. Öt trillió adatot, százezer képet küldött vissza a
Földre. 2009-ben hagyja el naprendszerünket, s az első csillaghoz több,
mint hat- és félezer év múlva, 8571-ben ér el, a Szíriuszt pedig
negyedmillió év múlva, 296.036-ban közelíti meg, ha addig valamelyik
meteor meg nem semmisíti, bár ez a lehetőség elég kicsi, mert a tér, a
„space” a rengeteg csillag és galaxy ellenére aránylag üres. (A magyar
„ür” szó nagyon találó.)
Ennyi már elég ahhoz, hogy az univerzum nagyságáról némi
fogalmunk legyen. Pedig még csak a mi „tejútunkban” vagyunk,
amelyben 200-300 milliárd csillag van. Átmérője 100.000 fényév. Mi a
távolabbi végétől kb. 80.000 fényévre vagyunk.
Itt kell szólnunk magukról a csillagokról. Szülőhelyük az ún.
„nebulák” vagyis csillagködök. Ezeknek anyaga gáz és por, egyébként
ugyanazokból az elemekből állanak, mint amelyekből a mi testünk is
felépült: főleg calcium, szén és vas, hogy csak pár elemet említsünk.
Egy csillag úgy keletkezik, hogy egy gravitációs központ körül
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megindul a csillagködökben, az ún. nebulákban – miért és hogyan, azt
még nem tudjuk – egy atomhasadás (nuclear fission), amelynek
fűtőanyaga a hidrogén, mellékterméke a hélium és kialakulnak a
kisebb-nagyobb csillagok. A csillagoknak egyébként – mint minden
létezőnek – megvan a kora, születése, fejlődése és halála. Ha a
hidrogén, a fűtőanyag elfogy, akkor a gravitáció lesz erősebb. A
melléktermék, a hélium, iszonyú fénnyel elég, s ennek fellobbanását
észlelni lehet távcsöveinken. Ezt a jelenséget hívják „nováknak”. Ha
különösen erős a fényük, akkor ezek az ún. „szupernovák”. Ezeknek
nagy szerepük volt és van a csillagok távolságának megállapításában.
(A mi századunkban több ilyen novát, szupernovát észleltek
csillagászaink.) Újabban fedeztek fel ilyen kiégett csillagokat,
amelyeknek gravitációs ereje rendkívül nagy. Ezeket „neutron”
csillagoknak nevezték el.
A csillagok nagysága igen különböző. Ha a mi Napunkat futball
labda nagyságúnak képzeljük el, akkor vannak olyan csillagok,
amelyek hozzá képest 3-4 emeletes épülethez vagy némelyek
homokszemhez hasonlíthatók. (A valóságban ezek a legkisebb
csillagok is még kb. a mi Földünk mérete szerinti nagyságúak. A mi
Napunk csak „huszadrendű” csillagnak számít.)
Vannak iker csillagok, amelyek egymás körül keringenek, és
csillaghalmazok, „globulák”, mint pl. a Herkules nevű csillaghalmaz.
Ezek igen látványosak a teleszkópon át nézve.
Bizonyos csillagok konstellációja, vagyis együtt állása szerint már
az ókori csillagászok adtak nevet a különböző csillagképeknek, mint
Nagy Medve (Göncölszekér), az Orion (Kaszás) a Kis Medve. Ennek
felső kezdő csillaga a Sarkcsillag, amely Földünk „tengelye”. E körül
forog az „égboltunk”.
„Tejútunk” legközelebbi csillaga: a Kentur alfája (görög betűkkel
jelzik a csillagképet alkotó csillagokat), amely három és fél félévnyi
távolságra van – s mint említettük, a Voyager II. űrhajó jelen
sebességével (kb. 6 km mp-ként) 8 és félezer év múlva éri el.
A legközelebbi galaxy az Andromeda köd, amelyet szabad
szemmel is, színházi csövön pedig elég jól látható. 2.2 millió
fényévnyire van tőlünk, tehát amit most látunk belőle, az a fény ennyi
idő előtt indult útnak. S ez még csak a legközelebbi galaxy. Eddig kb.
300 millió galaxyt számoltak össze a világürben, s mindegyikben
legalább 150 milliárd csillag van. Alakjuk többnyire spirál, elipszis,
gyöngysorszerű, de vannak egészen meglepő formák, mint pl. „dob
alakú” (dumbbell), vagy a legutóbb felfedezett s alakjáról
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„hamburger”-nek nevezett galaxy. Vannak ún. iker galaxyk is. Ami
azonban legjobban megdöbbentette a csillagászokat, a még távolabbi
galaxy láncolatok, köztük a kínai nagy fal után elnevezett „Galaxy
Nagy Fal: 500 millió fényévnyi hosszúságú, 200 millió fényévnyi
szélességű és 15 millió fényévnyi magasságú galaxy. Távolságuk 9-10
milliárd fényévnyire becsülhető. Mindezek ismeretét és fényképezését
a híres HST teleszkóp, vagyis az űrbe fellőtt és Edwin Hubble
csillagászról elnevezett „Hubble Space Telescope” tette lehetővé.
Mivel ott fent nincs semmi légszennyeződés, állandóan küldi a
legtisztább és meglepőbb képeket az univerzumból. Újabb technikával
még tökéletesebbé tették működését, újabb és újabb meglepetéseket
szerezve a csillagászoknak. Tervbe van véve egy „hét méter” átmérőjű
szuperteleszkóp építése, amely még mélyebb betekintést nyújt az
univerzumba. Egyébként, akinek van komputere, az Interneten
állandóan értesülhet az újabb eredményekről s felvételekről.
Címük: http://hubblesite.org/newscenter/
vagy: http://oposite.stsci.edu/pubinfo/2002.html
Az a távolság, amit a Hubbard Space Telescop-pal elérhetünk, kb.
9-10 milliárd fényév. Ez már olyan, szinte elképzelhetetlen távolság,
amely meghaladja a térről és időről való fogalmainkat.
Ezen a távolságon túl még felfedezték az ún.”quasar”-okat,
amelyeket teleszkópon már nem lehet látni, csak az általuk kibocsátott
rádióhullámok révén lehet észlelni. Ezt állandóan figyelik óriási rádióantennákon, s mivel rádióhullámok, mint az emberi pulzus, szabályosan
lüktetnek, ezeket az égitesteket „pulsar”-oknak hívják s vannak
csillagászok, akik azt képzelik, hogy róluk hozzánk hasonló, vagy még
magasabb értelmi képességű lények próbálnak kapcsolatot teremteni
velünk.
A nagyszámú galaxy ellenére a tér legnagyobb része majdnem
üresnek mondható. 1981-ben fedeztek fel egy óriási kiterjedésű üres
teret az Orion csillagképben, amelyben semmi anyag nincs, s amelynek
200 millió fényév a keresztmetszete. Azóta még többet fedeztek fel.
Továbbá: az univerzum anyagának 90%-a sötét anyag, tehát nem
látható. A látható csak 10%-a az ott levő anyagnak. A sötét anyagot a
gravitációs erejükből lehet felfedezni.
Hallottunk már az ún. „big hole”-okról, a „sötét lyuk”-akról.
Ilyenek, állítólag, a legtöbb galaxyban vannak”. Olyan nagy a
gravitációs erejük, hogy a fényt is elnyelik és van elmélet velük
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kapcsolatban, hogy ezek „kapuk” más
„párhuzamos univerzumok” elmélete szerint.

univerzumok

felé,

a

A legújabb felfedezés az ún. „neutron” csillagok. Ezek egészen
kicsik, pár mérföld nagyságúak, de gravitációjuk akkora, hogy egy
kávéskanálnyi olyan súlyos, vagyis olyan sűrűségű, mintha Amerika
összes autóját egy terembe préselnék össze. Ez, akárcsak a csillagászati
„idő”, jelen fogalmainkkal már alig elképzelhető.
Ezek után beszélnünk kell az univerzum keletkezéséről és az anyag
természetéről. A huszas évekig az ún. statikus felfogás volt érvényben.
E szerint a világmindenség így, ahogy van, mindig létezett, s a jövőben
is létezik majd, a mechanika s kémia törvényeit követve, mint egy
bámulatos óramű, amely a benne levő törvények szerint működik és
szerencsés vagy „fatális” véletlen folytán („random universum?”)
kialakult az élet is az anyagban levő törvények szerint. (Hogy ezeket a
törvényeket ki helyezte el a mindenségben, azt a csillagászok nem
kutatják. Szerintük ez a kérdés a teológusokra tartozik.)
Ezt a statikus világképet ingatta meg 1923-ban egy Edwin Hubble
nevű amerikai csillagász, akiről az űr-teleszkópot is nevezték el. (HST)
Ő állt elő az expanziós, tehát a táguló világegyetem elméletével, amit
ellenfelei – gúnyosan –“Big Bang”-nek neveztek el, de amely mint
“becenév”, rajta maradt. Hubble felismerése a fizikából ismert Doppler
elven alapult, amelyet a fény színképére (spectrum) alkalmazott. Az ún.
Doppler elv szerint: ha egy hangforrás távolodik, akkor a frekvencia,
tehát a hangrezgés alacsonyabb, ha közeledik, akkor magasabb.
Gondoljunk egy szirénázó mentőautóra, vagy sipoló vonatra.
Hasonlóképpen a színképben ha egy csillag távolodik, összehasonlítva
a laboratóriumi színképpel, a színkép eltolódik a vörös szín felé. Így a
többi galaxyval összevetve megállapította, hogy a világmindenség a
fény sebességével tágul. A világmindenségnek tehát volt kezdete, mert
visszamenőleg meg lehet állapítani azt az időpontot, amikor a tágulás,
az expanzió megindult egy ősatomból, illetve annak legkisebb részéből,
a neutronokon és a quark-okon túl már szinte nem is anyagi részből,
hanem egy energia egységből, robbanásszerű dörejjel. Ezért “Big
Bang”, de amelyet nem úgy kell elképzelni, mint egy srapnel
felrobbanását és részeinek szétszóródását, hanem mint a kelő tésztát,
amelyben mazsolák vannak szétszórva, s ezek képviselik a galaxykat,
míg a tészta a tért. Ahogy a tészta kel, tehát ahogy az űr tágul, a
mazsolák elmozdulnak, illetve nem is a mazsolák, hanem a tészta
vagyis a tér tágul és viszi magával a galaxykat.
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A galaxyk jelen távolságából ki lehet számítani a kezdetet. Ez a
másodperc billiomodik, vagy még kisebb részében történt. Matematikai
képlete: 10 a minusz 43-ikon, tehát a tizedespont után még 43 nullát
kell írni. A kezdeti időpont ennyire kis része egy mp-nek. Ezt már nem
tudjuk felfogni, és az időről való felfogásunkat változtatja meg. Az első
atomok a „lehülés” után kb. 300.000 év múlva alakultak ki, majd a
galaxyk benne a mi saját galaxinkkal. A lényeg az, hogy e szerint az
elmélet szerint a világmindenségnek volt kezdete éspedig kb. 14 billió
évvel ezelőtt. Hol? Ott, ahol az anyag azóta felfedezett legkisebb részei
a neuronok és quarkok voltak, amelyek már nem is anyagi
természetűek, hanem egy energia egységek, amelyeket még egy
számunkra ismeretlen „energia központ” gerjeszt. Ez az elmélet
tetszetős lehet a hívők számára, mert a „kezdet” feltételezi a teremtést,
az pedig a Teremtőt, mert az az ismeretlen erőközpont nem lehet egy
vak erő, hiszen az univerzumot pontos törvények irányítják és az
feltételezi a törvényhozót. Ezt most már sok csillagász hallgatólagosan
elismeri.
A „Big Bang” elméletnek vannak ellenzői is, mert négy fontos
jelenséget, pl. a „sötét lyukakat” nem lehet lehet vele megmagyarázni,
de újabban megerősítést nyert a rádió teleszkópokkal felfedezett
különös, a világűrből minden irányból jövő állandó halk zörej által,
amelynek még a „Big Bang”, a „Nagy Robbannás” visszhangjának kell
lennie. Ez az elmélet egyelőre a legelfogadottabb és felvetik ezzel
kapcsolatban a kérdést, hogy meddig tarthat ez a tágulási folyamat?
Úgy fejezik ezt ki, hogy a világegyetem vajon nyitott-e vagy zárt-e? Ha
a csillagok fűtőanyaga, a hidrogén elegendő, akkor a világegyetem
tovább tágul. Ha viszont elfogy, akkor a gravitációs erő lesz erősebb és
megindult a folyamat visszafelé, tehát lehet, hogy a világnak vége lesz.
Egy újabb felfedezés eredményeként a csillagászok azt állítják, hogy a
„mindenütt jelenlevő” hidrogén biztosítja a világmindenség tágulását,
növekedését, úgy látszik – örökre.
Befejezésül engedjék meg, hogy mint pap és teológus, némileg
kifejtsem a hívő álláspontot a csillagászat jelen felfedezéseivel
kapcsolatban.
Ez év márciusában a Princeton-i Egyetemen (NJ), 300 csillagász
gyűlt össze, hogy megtárgyalják „Tudomány és végső valóság”
címmel: melyik elméletnek van legtöbb hihetősége a kozmológia
területén. Négy elmélet küzdött egymással, a „quantum teória, a
membrán, a párhuzamos univerzumok és a Big Bang”, tehát a táguló
világegyetem elmélete, amely a legelfogadottabb. (Nem veszik
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figyelembe a legkézenfekvőbb megoldást: egy személyes, végtelen
tudású és hatalmú Teremtő vagyis az Isten létezését, mert – mint
mondják – ez már nem az ő területük, hanem a teológia területe).
Viszont, még 1981-ben a Vatikán támogatott egy nemzetközi
konferenciát a kozmológia meghívott tudósai részére... Ezen a
Szentatya, II. János Pál is résztvett és többek között ezeket mondta:
“A világ keletkezésére vonatkozó bármelyik hipotézis, akár a
“primeval ősatom” elmélete, amely szerint ebből jött létre az egész
fizikai világ, nyitva hagyja a problémát az univerzum kezdetére nézve.
A természettudomány nem képes önmagától ezt a kérdést
megoldani. Szükség van tehát olyan tudományra, amely képes a fizika
és az asztronómia fölé emelkedni, s amelyet “metafizikának” hívunk.
Mindezen felül szükség van arra az ismeretre is, amelyet az isteni
kinyilatkoztatás nyújt nekünk”.
A “Big Bang”, vagyis a táguló univerzum elmélete – mint
említettem –, azért lehet a hívők számára szimpatikus, mert feltételezi a
világmindenség kezdetét. A Biblia is így kezdi a teremtés történetet:
„Kezdetben” teremté Isten az eget és a földet, vagyis az univerzumot
ezzel a két szóval: „Legyen világosság!” (jehi ór), és a hatnapos
teremtéstörténet úgy állítja be a Teremtőt, mint egy alkotóművészt, aki
először fényt gyújt, hogy dolgozhasson, s ez volna a “Big Bang”
elméletnek megfelelően a nagy fény fellobbanása, a robbanás
pillanatában. Továbbá, a Biblia szerint a “semmiből”, pusztán
mindenható akaratával hozta létre a mindenséget. A quantum teória
szerint, az anyag legkisebb része, – mint azt már említettük – nem is
“anyag”, hanem egy “energiaegység”, amelyet egy még számunkra
ismeretlen “energia központ” gerjeszt.
Kopernikusz születésének 500 évfordulóján, 1973-ban, a világ
legkiválóbb fizikusai és csillagászai gyűltek össze egy kéthetes
konferenciára, Lengyelországban. A sok elhangzott előadás között
feltűnést keltett a Cambridge-i Egyetem asztrofizikusának, Brandon
Carter-nek előadása, amelyben bevezette az “anthropic principle”,
vagyis az “ember-elv” elméletét a csillagászatba. E szerint: először is,
amit az univerzumban megfigyelhetünk, annak szükséges feltétele a mi
jelenlétünk. Továbbá, a világegyetem állandó “konstans” törvényei
mind arra irányulnak, hogy létrejöjjön az élet valahol az univerzumban
és az emberben csúcsosodjék ki. Mert ezek a “konstans”-ok, mint a
gravitáció, az elektromágnesség, vagy a neutronok szerkezete, ha csak
egészen kissé mások lennének, az élet már nem jöhetett volna létre. Sok
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példát hozott fel, de csak néhányat említünk. Ha pl. Földünk csak
valamivel volna nagyobb, még nem hült volna le eléggé, ha a víz nem
lenne könnyebb szilárd formában, – ezért úszik a jég a víz tetején –,
akkor a tengerek teljesen befagynának, ha az atommagban a pozitron és
a neutron nem volnának pontosan olyan arányban, szemben az
elektronokkal – amint most vannak – akkor csak hidrogén volna a
világegyetemben, oxigén nem, tehát víz sem volna. Ez a univerzum
tehát, amelyben élünk és annak számos törvénye egy közös nevezőre
utal, képessé tenni az univerzumot az ember létrehozására. Ezért nevezi
“human principle”-nek. A “hatnapos keret”, amelybe a bibliai szöveg
írója helyezi, lehet 6 millió, vagy 6 billió év is az örökkévaló Teremtő
időszámításában. S ez nincs túl messze a csillagászok szerinti 14 billió
évtől, amelyre jelenleg az univerzum korát becsülik. Egy ilyen
“evolúció”, amelynek célja az ember létrehozása, vagyis egy
Teremtőtől vezérelt evolúció, – mint a Szentatya is kijelentette –,
elfogadható az istenhívők által is.
Hozzá tehetjük: A teremtő Isten, mint minden művész, kívánja,
hogy alkotását megismerjék és méltányolják. Azért teremtett magához
hasonló értelemmel és akarattal rendelkező lényeket. Azt várja tőlük,
hogy a világmindenségben felismerjék végtelen nagyságát, hatalmát,
zsenialitását, ahogy a Szentírás mondja: „Az egek hirdetik Isten
dicsőségét”, vagy ahogy a mi nagy költőnk, Berzsenyi írja a
„Fohászkodás” című költeményében? „Téged dicsőit a Zenit és Nadir –
A szélvészek bús harca, az égi láng – Villáma, harmatcsepp, virágszál –
Hirdeti nagy kezed alkotásit.”
Bármennyire eltörpül is az ember az univerzum hihetetlen
nagyságával szemben, értéke mégis nagyobb, mint az egész anyagvilág,
mert képes megismerni és értékelni azt. Az ember középúton áll a
világmindenségben. A csillagvilág a „makrokozmosz” felől nézve
eltörpül, az atomok, a neutronok és quarkok, vagyis a „mikrokozmosz”
felől nézve, óriás. S hívő lelkek számára ez lehet a csillagászatnakmint a legősibb tudománynak, a gyakorlati haszna...
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Ormay Gabriella (Don Mills, Ont. Canada):

A MAGYAR IFJÚSÁG TÁJÉKOZTATÁSA
VERSENYPÁLYÁZATOK ALKALMAZÁSÁVAL
Mielőtt eljöttem erre a rendezvényre, átnéztem egypár Krónika
kötetet. Mivel a Magyar Társaság résztvevői a világ minden tájáról
érkeztek, ezek a beszámolók tükrözik a világon szétszórt magyar
emigráció gondolkozását. Mennyi aggódásról és hűségről tesznek
tanúbizonyságot ezek az itt elhangzott beszédek az elhagyott haza iránt!
De felvetődik a kérdés, hogy ennyi törődésnek és fáradságnak mi lett a
gyakorlati haszna? Át tudtuk-e adni világnézetünket az itt felnövő
magyar ifjúságnak, vagy tudtuk-e befolyásolni az otthoni ifjúságot?
Sajnos, kevés kivétellel – azt hiszem – azt kell megállapítanunk, hogy
ez nem sikerült. Az unokám pl., aki jól tud magyarul, cserkésztiszt és
minden érdekli, tájékozva van az ún. holokausztról, mert az Elli Wiezel
könyve kötelező volt az iskolában, de a rengeteg szenvedésről, amit a
megszállóktól és azok kiszolgálóiról szenvedtünk, keveset tud.
Hogy lehetne ezen segíteni? Jó eszköz lehetne erre a célra
versenydolgozatok meghirdetése és jutalmazása. Ilyen aktívitásban már
részt vettem. A Szabad Magyar Újságírók Szövetsége hirdetett a múlt
évben egy pályázatot a millenniummal kapcsolatban, amire 94 pályázat
érkezett. Én voltam a négy bíráló egyike. Nem minden dolgozat szólt
hozzá a témához, de mindegyikből sugárzott a hazaszeretet. A
kolozsvári református gimnáziumban is meghirdettem ilyen
versenydolgozatokat, a téma egyszer Trianon volt, másodszor az 56-os
Szabadságharc. A témákról több könyvet bocsátottunk rendelkezésre.
Az igazgató és a történelemtanár is közreműködött. Gondoltam,
Romániában félnek majd Trianon témájától, de a tanároknak nem volt
ellenvetése, talán arra gondoltak, hogy – szükség esetén – majd
áthárítják a felelősséget az amerikai kezdeményezésre. A tanulóknak
szóban is meg kellett védeni tanulmányukat és így nyerték el a kitűzött
díjakat. Ez nem volt nagy összeg, minden alkalommal 300 dollárt
osztottunk szét. A szóbeli megvitatás alkalmával úgy tapasztaltuk, hogy
a tanulók élvezték feladatukat. Persze, nem vettek sokan részt, de a
legjobbaknak alkalmuk nyílt tudásuk kiszélesítésére, és remélem, ők
lesznek a jövő tanárai és papjai.
Szerettük volna ezt az akciót több erdélyi iskolára is kiterjeszteni.
Töttösy Istvánné is részt vett a tervek kidolgozásában és
összeköttetésbe léptünk az erdélyi magyar pedagógusok elnökével,
Lászlóffy Pállal, aki lelkesedett a tervért. A tavasszal meghirdetjük
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több iskolában a fent ismertetett módszert. Szeretnénk Erdélyen kívül
Magyarország iskoláiban is meghirdetni ezt a versenyt, sőt, emigrációs
központokban is. Anyagi lehetőségeinktől függ, hány iskolát vonhatunk
be tervünkbe, sőt, később még egyetemi hallgatókról is szó lehet.
Sok küzdelem után a magyar emigrációnak sikerült megvetnie
lábát külföldön és ma már jelentős anyagi háttérrel rendelkezik. Több
társasága és egyéne áldozatkészségéről tett tanubizonyságot. Sajnos, az
adományok szertefolynak, nincs központi irányítás a fontosság
megállapítására. Jó lenne egy társaságot alakítani, amelyik ezzel a
tervvel foglalkozna. Itt, külföldön is lehetne alkalmunk, hogy a mi
igazságainkat megismertessük a következő generációval, – ha a cél
érdekében összefognánk.
***

Dr. Várdy Huszár Ágnes (Pittsburgh, PA) előad
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)
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Dr. Várdy Huszár Ágnes (Pittsburgh, PA):

ELHURCOLT MAGYAR NŐK
KÉNYSZERMUNKÁN A SZOVJETUNIÓBAN –
1944-1949
Magyar szempontból a második világháború három legnagyobb
tragédiája: 1) a második magyar hadsereg elpusztulása a Donnál, 2)
mintegy félmillió magyar zsidó tudatos kiirtása német haláltáborokban,
3) majd azt követően a magyar civil lakosságnak a háború utolsó
hónapjaiban történt tömeges elhurcolása. A szovjet birodalom területén
— főleg Ukrajnában és az Urál-hegység mindkét oldalán — sok tízezer
magyar vesztette életét a háborút követő években. Elsősorban
munkatáborokban, szén- és kőbányákban, kolhozokban és útépítéseknél
kényszerültek lélektipró fizikai rabmunkára olyan körülmények között,
amelyet a mai nyugati embernek nehéz elképzelni.
A Szovjetunióban eltöltött idő soha el nem múló fizikai és lelki
sebeket hagyott a kényszermunkatáborok túlélőiben. Azok, akik
túlélték a megpróbáltatásokat, átlagban háromtól öt évig tartó rabszolga
munka után kerültek vissza Magyarországra. Legtöbbjük egy életen át
sem tudta kiheverni a táborok borzalmait. S ez annál is inkább így volt,
mert a túlélők és hazakerültek erkölcsi és fizikai szenvedéseit, valamint
anyagi veszteségeit a hazai magyar kommunista kormány nem volt
hajlandó elismerni, figyelembe venni, és valamilyen formában
kompenzálni. Hivatalos helyeken sem megértést, sem támogatást nem
kaptak. Munkalehetőségük teljesen leszűkült, és tanulmányaik vagy
szakképzettségük befejezéséhez sem kaptak semmiféle anyagi
segítséget. A betegen hazatérőknek nem járt sem táppénz, sem más
jellegű járadék. A fiatalok pályája derékbe tört, még mielőtt tehetségük
kibontakozhatott volna.
A hazatérteket az életrajzukban szereplő munkatáborokban eltöltött
évek miatt állandó gyanú kísérte. Egész életük folyamán hátrányos
helyzetiek maradtak. A magyar hatóságok többnyire úgy kezelték őket,
mintha önkéntesen jelentkeztek volna a Szovjetunióbeli munkára, vagy
mintha elhurcolásuk önhibájukból eredt volna. Így tehát az internálás és
az azzal járó rabszolgamunka felelőssége az ő vállaikon nyugodott.
A legújabb statisztikai számítások szerint a magyar elhurcoltak
száma meghaladta a hatszázezret, akiknek egyharmada sohasem
térhetett vissza hazájába. Az ott töltött évek nyomorúsága és
szenvedése miatt még az is vitatható, hogy kik jártak jobban: azok, akik
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ott nyugszanak a névtelen tömegsírok egyikében a szovjet styeppék
kietlen tájain, vagy pedig azok akik visszatértek hazájukba, magukkal
hozva léleknyomorító rabszolgasorsuk minden emlékét és testi-lelki
nyomorúságát.
A Vörös Hadsereg által végrehajtott tömeges elhurcolásoknak nem
csak magyarok estek áldozatul. A Magyar Harcosok Bajtársi
Közösségének egy 1950-es évek eleji felmérése szerint még 1950-ben
is közel 3,500 olyan szovjet kényszermunkatábor létezett, ahol sok
egyéb nemzet tagjain kívül magyarok is dolgoztak. Voltak ott németek,
lengyelek, románok, japánok, spanyolok, finnek, kínaiak, ukránok,
észtek, lettek, és litvánok is, akik mind Sztálin és a szovjet-kommunista
birodalom ártatlan áldozataiként élték ott nyomorult életüket.
A közhiedelemmel ellentétben, ezeknek a munkatáboroknak a
„polgárai” nemcsak férfiak voltak. Jelentős számban voltak ott nők is,
akik ugyanannak a testet-lelket kifacsaró kommunista rendnek voltak
az áldozatai és ideiglenes rabszolgái, mint a férfiak. A magyar nők
tömeges deportálásáról először Fényes Tóth Olga „Magyar nők a
szovjet börtönében” című, 1959-ben megjelent riportregénye adott hírt.
Azt követően kevesen foglalkoztak ezzel a témával egészen az 19891990-ben történt rendszerváltásig. Addig ugyanis hazai magyar
körökben ez a téma teljesen tabú volt, mert szellőztetése sértette volna
a nagy „szovjet testvér” érdekeit. A rendszerváltást követően azonban
hirtelen mindez felszínre került. A deportáltak közül ugyanis még
többen életben voltak, s azok igyekeztek köztudomásra hozni
megpróbáltatásaik és szenvedéseik emlékeit. Stark Tamás, hazai kutató
becslése szerint a kommunizmus bukása után, az 1990-es évek elején
több, mint két tucat szovjet kényszer-munkatáborral foglalkozó
visszaemlékezés, riportkötet, tanulmány és dokumentumfilm látott
napvilágot. Ezek mind azt az addig alig-alig ismert tényt támasztották
alá, hogy a háborút követő tömegdeportálások részeként sok tízezer
magyar fiatal lány, feleség és anya — sőt még terhes asszony is —esett
áldozatul ennek a szovjet brutalitásnak. Minderről csak az 1990-ben
megváltozott politikai helyzet következtében lehetett nyíltan beszélni és
írni. Csak akkor tudták elmondani a még életben maradottak
megpróbáltatásaik szomorú történetét. Csak akkor kerülhetett sor arra,
hogy végre szabadon vallhassanak a Szovjet Birodalomban eltöltött
évek borzalmairól. Csak akkor lett olyan a helyzet, hogy végre
szélesebb körökben is ismertté válhatott rabszolgaságuk története.
Nem mindenki ért egyet ezeknek a régi borzalmaknak szélesebb
körökben történő tudatosításával. Sokan úgy vélik, hogy az egészséges
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nemzettudat szempontjából hasznosabb lenne mindezeken túllépni, és
nem feszegetni ezeket a régi sebeket és megpróbáltatásokat.
Persze ez nem vonatkozik sem az erős nemzeti érzésű egyénekre,
sem pedig e borzalmakat túlélőkre. Az utóbbiaknak különösen
szükségük van arra, hogy a világ elé tárhassák múltbeli szenvedéseiket,
amely kitárás egy bizonyos megkönnyebbüléshez és katarzishoz
vezethet. Az 1990-es évek elején így vélekedett az azóta
öngyilkosságba menekült Szebeni Ilona is, aki középiskolás diákként
élte át „az elhurcolás előtti lélekgyilkoló napok minden borzalmát,
rettenetét, a bujkálást, üldözést és menekülést,” és aki elsők között
jelentetett meg egy a túlélők sorsát taglaló interjúkötetet. Szerinte erre a
katarzisra minden túlélőnek szüksége van, hisz, mint írja, „a hazatérők
számára nem adatott meg a kibeszélés lehetősége, sérelmeiket nem
tárhatták a világ elé, tiltott volt a panasz, a könny és a gyász, testvér a
testvérnek nem állíthatott emléket a magyar temetőkben”.
Interjúkötetével tehát nemcsak a világot akarta informálni ezekről az
elszenvedett borzalmakról, hanem a túlélők lelki megkönnyebbülését is
előbbre akarta vinni. Mint írja: „Ezzel a könyvvel szeretnék némi
erkölcsi elégtételt adni azoknak, akiket évtizedeken át elnémítottak,
megaláztak.... Nem szaggatok sebeket, mert ezek a sebek máig sem
gyógyultak be.”
Szebeni Ilona és követői dicséretreméltó igyekezete ellenére is,
mindmáig széleskörű tudatlanság uralkodik a szovjet munkatáborok
borzalmairól, beleértve az oda deportált nők szenvedéseiről is. A
szovjet rabszolgatáborok körüli események tehát máig sem kaptak
elegendő figyelmet sem Magyarországon, sem pedig az állandóan
emberi jogokat hangoztató nyugati világban. Történészek és egyéb
társadalomtudósok egyik feladata a múlt eseményeinek és történéseinek
a feltárása, és ezeknek a feltárt eredményeknek ismertetése és
népszerűsítése. A szovjet kényszermunkatáborok valósága is ezek közé,
a még feltárandó múltbeli események közé tartozik. Ennek a szörnyű
valóságnak a közreadása szinte erkölcsi kötelessége a huszadik század
történetével foglalkozó minden szakembernek. Munkájuk eredménye
ugyanis a sokszorosan megalázott túlélőknek egy kis elégtétellel
szolgál, s ugyanakkor feltárja és széles körben ismerteti annak az
embertelen múltnak a részleteit. Ehhez még hozzájárul az a titkos
remény is, hogy az emberiség esetleg majd tanul a múlt eseményeiből.
Ez az optimista elvárás azonban ritkán következik be. Mint a jeles
angol filozófus, Aldous Huxley egyszer megjegyezte, „a történelemből
csak egy dolgot tanult meg az emberiség, mégpedig azt, hogy a
történelemből az emberek soha sem tanulnak”. A sokszázezer elhurcolt
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magyar sorsa szerves része a magyar történelemnek, tehát figyelmet és
megértést érdemel. A szovjet fegyveres erők által elkövetett tömeges
elhurcolásnak nincs igazi előzménye a modern magyar történelemben,
legalábbis az oszmán-török hatalom 17. századvégi magyarországi
lehanyatlása óta. Azt követően, a második világháború végéig, egyszer
sem fordult elő, hogy egy ellenséges hatalom ártatlan lakosság tömegeit
szállította volna ki az országból rabszolgamunkára. Bár a magyar
polgári lakosság tudott, vagy legalábbis hallott valamit a beáramló
vörös hadsereg kegyetlenkedéseiről, fosztogatásairól, és a nőkkel
szembeni atrocitásairól, azonban a megszállást követő eseményekre, a
tömeges deportálásokra egyáltalán nem volt felkészülve.
A magyar áldozatok mintegy harmada a polgári lakosság soraiból
került ki. A szovjet kényszermunkatáborokba történő szállítások
Magyarországon két hullámban történtek. Az első hullámnak nagyrészt
a kelet-magyarországi vármegyék — pontosabban Szabolcs-SzatmárBereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar lakossága — esett
áldozatul. A keletről behatoló szovjet csapatok által elfoglalt falvak és
városok népét néhány nappal a bevonulás után rendszerint sürgős
romeltakarítás ürügyén gyűjtöttek össze egy kis „malenkij robotra”.
Ebből a „kicsi munkából” azonban szinte kivétel nélkül egy háromtól
öt évig tartó rabszolgamunka lett.
A visszaemlékezésekből kitűnik, hogy a szovjet hadsereg számos
egyéb megtévesztő módszert is alkalmazott. Tokajban például
mozielőadásra hívták a fiatalokat, majd az előadás után az összegyűltek
felét a szerencsi gyűjtőtáborba kényszerítették. Egyes helyeken a nőket
kukoricatörésre, a gazdálkodókat pedig gazdagyűlésre rendelték be. Az
összegyűlteket aztán fegyveres katonák fogták közre, s szinte azonnal
szállították is őket tovább a környező gyűjtőtáborokba. Egyes
falvakban az is megtörtént, hogy a tizenhét és ötven év közötti nőket és
férfiakat összeírás céljából hívták össze. Mindenkinek a községházán
kellett megjelennie. A felhívás megszegőit főbelövéssel, illetve szüleik,
testvéreik, gyermekeik, és egyéb hozzátartozóik megtorlásával
fenyegették meg.
*
A lakosság deportálását a szovjet katonák számos esetben ún.
magyar „policok” vagy „policájok” segítségével, de mindig és
mindenütt becsapással és megfélemlítéssel vitték véghez. A magyar
kollaboránsokat általában az irigység, a rossz szomszédi viszony, vagy
a saját helyzetük javítása motiválta. Ezek gyakran önként ajánlkoztak
honfitársaik beárulására és összeszedésére.
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Jellegzetes példája ennek a kelet-magyarországi sajóbányai Krechl
család esete. Kürti Sándorné Krechl Margit, visszaemlékezése szerint
az orosz bevonulás után azonnal megjelentek a magyar „policok”.
Végigjárták a falusi házakat és jelezték az ott lakóknak, hogy
nemsokára egy kis segítség kell majd a “felszabadító” szovjet
csapatoknak. Mint Kürtiné írja: „Megálltak az ajtóban, annyit mondtak,
kéretik holnap bemenni az iskolába a fiataloknak. Kihallgatás lesz”. Az
egyszeri és gyanútlan kovácsmester apa, akit gyenge egészségi állapota
miatt még katonának sem vittek el, még biztatta is gyermekeit, a
tizennyolc éves fiát és két fiatalabb lányát, hogy fogadjanak szót a
hatóságoknak: „Ha menni kell, menjetek, nem bántottunk mi senkit,
politikában nem vettünk részt.” A három gyanútlan testvér gyalog tette
meg a tizennyolc kilométernyi utat a miskolci gyűjtőtáborig, ahol
azonnal bevagonírozták őket. „Nem mondtak nekünk semmit sem”,
emlékszik vissza az akkor mindössze tizenhét éves Margit. „Csak
ordítottak és hajtottak befelé a kocsikba. Több ezren lehettünk. A
Donyec-medencébe szállítottak minket, a falut Vorosilovkanak hívták”.
Számtalan hasonló példa adódik a magyar „policok” gyalázatos
viselkedésére. A tizenhat éves Pásztor Piroskát, idős szülők egyetlen
gyermekét, például a jóbarátnak hitt főjegyző segítségével hurcolták el
Ónod községből. Piroska édesapja valamikor Amerikában élt és itt is
szerzett diplomát. A művelt apa minden lehetőt megtett, hogy leányát a
fogságból kimentse. Évekig tartó küzdelme ellenére Piroska három évet
töltött szovjet kényszermunkatáborokban. Mire végre hazakerült,
édesanyja teljesen összeroppant. Egy összetöpörödött, görbehátú,
összecsuklott anyóka lett belőle, és még elméje is elborult. Sohasem
ismerte fel hazatért leányát. Állandóan azt hajtogatta, hogy az ő
Piroskája még Oroszországban van. A hazatért Piroskát tehát egy
elborult elméjű édesanya és a halálosan beteg édesapa fogadta, aki egy
hónappal leányuk visszatérte után meg is halt.
Mivel 1944 őszén még nem történtek összeírások, az első
fogolyhullám pontos létszámát lehetetlen megállapítani. Azt azonban
sikerült kideríteni, hogy egyes városokból és nagyobb községekből
hány személyt internáltak. Például Kolozsvár elfoglalását követően a
szovjet hadsereg katonái több, mint ötezer városi polgárt szedtek össze
és szállítottak szovjet munkatáborokba. Hajdúböszörményből 1944
október 28.-án, hat nappal a megszállás után, háromszáz polgári
személyt hurcoltak el. Az internáltak többnyire tizenhat-tizenhét éves
munkás és paraszt fiatalokból — leányokból és fiúkból —, valamint
fiatal családos férfiakból és nőkből tevődött össze. Azt is tudjuk, hogy
1944 november elején Hajdunánásról háromszáz polgári személyt,
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Nyíregyházáról pedig mintegy kétezer férfit és nőt
munkatáborokba és vittek kényszermunkára a Szovjetunióba.

tereltek

Az elhurcolás második hulláma kb. két hónappal az első után, 1945
elején vette kezdetét, szintén Északkelet-Magyarország és a Tiszántúl
területein. A lakosság összeszedése és eltoloncolása követte a szovjet
csapatok nyugati irányba történő haladását. Tiszántúl után a DunaTisza köze, majd azt követően Budapest és környéke következett.
Azután Dunántúl egyes vidékein folyatódott egészen az osztrák
határvonalig. Ez a második hullám az elsőnél sokkal szervezettebbnek
és rendezettebbnek bizonyult. Stark Tamás szerint „több dokumentum
alapján arra lehet következtetni, hogy az elhurcolások hátterében a
munkaerő-szükséglet kielégítésén túl ott volt a kollektív büntetés
szándéka is.” Az 1944 december 16.-i szovjet állambiztonsági bizottság
határozata alapján a rendelet elvben csak a német nemzetiségieket
érintette volna, de gyakorlatban teljesen másképp történt. Az
elhurcoltak legnagyobb része ugyanis, mégis csak magyar volt. Ha egy
kijelölt területen nem lakott elég német ajkú polgár, akkor a német
nevű magyarok kerültek sorra. S ha pedig ezekből sem volt elég
deportálásra alkalmas személy, a magyar nevű és magyar nemzetiségű
lakosokat szedték össze. Szebeni Ilona szerint például, a háromszáz
hajdúböszörményi áldozat közül csak egyetlen egynek volt német neve,
egy bizonyos Frejter Rudolf Antalnak. Ennek ellenére mégis háromszáz
helyi polgárt szedtek össze és deportáltak az Urál-menti szovjet
bányákba..
A szovjet katonaság mindent megtett, hogy a lakosságot
megfélemlítse. Sok férfit, nőt és házaspárt éjszaka folyamán zavartak
ki az ágyból. Gyakran fiatal tizenöt-tizenhét éves lányokat, sőt még
három-öt hónapos terhes asszonyokat is összeszedtek és kényszerítettek
otthonuk azonnali elhagyására. Nem riadtak vissza a szív-, tüdő-, és
cukorbetegek összegyűjtésétől sem. Ugyancsak összeszedtek kisebb
testi hibás személyeket is. Az internáltak kegyetlen körülmények
között, megfelelő meleg ruhanemű, cipő, és élelmiszer nélkül, gyakran
húsz-ötven kilométert voltak kénytelenek gyalogolni a gyűjtőtáborokig,
ahol már várt rájuk az indulásra kész szerelvény. Egy-egy
marhavagonba hatvan személyt gyömöszöltek be, minden fűtési
lehetőség, takaró, és egyéb felszerelés nélkül. Élelmük levesnek
nevezett gyenge löttyből állt, szomjuk kioltására pedig a nyitott
ablakokból elkapott havat adták kézről-kézre. Tisztálkodási lehetőség
nem létezett, és egyéb szükségleteik elvégzésére egy lyuk tátongott a
marhavagonok durva padlóin. Az emberi létfenntartás legminimálisabb
követelményeit is megtagadva szállították a foglyok százezreit a
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szovjet munkatáborokba. Az út hetekig, néha hónapokig tartott, s
gyakran megtörtént az is, hogy a betegek és gyengébb fizikumú
egyének már a szállítás közben életüket vesztették. Ezeket az
áldozatokat egyszerűen kihajítottak a sínek mellé, s ott hagyták őket
temetetlenül a végtelen szovjet pusztákon.
Kelet-Magyarország nagyobb városait — Miskolcot, Debrecent,
Nyíregyházát, Szerencset — gyűjtőhelyeknek nyilvánították. A Tokajkörnyéki elhurcoltak gyűjtőhelye például Szerencs volt. Szintén
gyűjtőhely volt a debreceni Pavilon-laktanya épülete, amely egy hónap
alatt ezer hadifogoly és mintegy tízezer civil személy börtönévé vált.
Nyíregyházáról is többször Debrecenbe hajtották az embereket, hogy
onnan továbbvigyék őket keletre. 1944 november 18.-án például egy
háromezer fős csoportot indítottak Románia felé. A kiürült laktanyát
aztán újabb foglyokkal töltötték fel, s a folyamat megismétlődött.
A férfiak és nők deportálási aránya helyenként változott. Pontos
adatok hiányában nehéz felmérni a valóságot, de a legújabb becslések
szerint az összes magyar elhurcolt civil lakosságnak legalább húsz
százaléka nő volt. Pontosabb adataink vannak a Felső-Tisza vidéki
deportáltakról, ahol az elhurcoltak hatvan százaléka volt nő. A legtöbb
női internált a tizenhat-húsz éves korosztályból került ki. A húszharminc év közöttiek az elhurcoltak negyvenkét százalékát tették ki, s a
harminc-negyven év közöttieknek már csak öt százaléka volt nő.
Negyven éven felüli nőket általában nem vittek el kényszermunkára.
Az elhurcoltak egyharmada éhség, fagyhalál, tífusz, vérhas,
végelgyengülés, és különböző balesetek áldozata lett. A munkatáborok
embertelen körülményei között, a bányák és útépítések emberfeletti
munkakörülménye és munkatempója, a honvágy és az éhezés, a
hazatérés kilátástalansága, testvérek, szülők, barátok, és sorstársak
elvesztése az internáltak pszichéjében kóros állapotokat hozott létre.
Többen szívbetegek lettek, mások megőrültek vagy az állandó
stresszből származó lelki depresszióban pusztultak el.
A már említett Krechl Margit története hasonló a sokezer
gyanútlan fiatal leány sorsához, akikre rászakadt ez a váratlan pokol.
Az ő esetében sem múlt el nyomtalanul a munkatáborok borzalmai közt
eltöltött idő. Őt is megviselte a sors, mind fizikailag, mind pedig
lelkileg. Lábán és fejen mély sebekből eredő forradások vannak örök
figyelmeztetésül a szovjet pokolban eltöltött keserű évekre.
„Tudja,” meséli Margit, „ez annak a nyoma, amikor a bánya ránk
omlott. Még az ácsolatot is sajnálták tőlünk. Szűk vájatokban, hason
fekve kúsztunk, másztunk. Akár a vakondok. Nekem az volt a
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feladatom, hogy a lapáttal az alattunk levő csillékbe kotorjam a szenet.
Sokan ott maradtak közülünk, amikor az omlás bekövetkezett. Csak az
olyan fiataloknak volt esélyük, hogy kikerülnek a felszínre, akikben
még nem apadt el az életerő. Még mindig visszatérő álmom, hogy ott
mászok a sötétben és valami húz visszafelé.”
Csipi Sándorné Cziner Gizella, visszaemlékezéseiből is világosan
kirajzolódnak a bányamunka borzalmai. Ahogy elmondta, ő szerencsés
volt, mert konyhai munkára osztották be: „A konyhán nekünk a
többihez képest még jó volt”, meséli Gizella, „de úgy hajtottunk, hogy
kifogás ne legyen ellenünk, mert akkor mehettünk volna a bánya
mélyére. Megszámlálhatatlanul sokan estek áldozatul. Láttam sok
beteget, olyant is, akinek a térde és a melle szinte le volt rohadva.
Állandóan pocsolyában, sárban-vízben kúsztak, csak úgy haladtak
előre, kiázott a seb rajtuk, elfertőződött a lucsokban, nem tudott
meggyógyulni. Jöttek velünk haza olyanok, akiket azonnal kórházba
kellett vinni.”
Réti Béláné Csatlós Gizella, a Szabolcs megyei Balkány község
lakosa, a deportálás alatti iszonyatos kavarodásról, végtelen utakról és
bizonytalanságról számol be. A szökés gondolata többekben felmerült,
de nem sokan merték megpróbálni, mivel a fogság első évében még azt
sem tudták hol vannak, oroszul nem beszéltek, és rettenetesen féltek az
elfogatástól.” Csak néhány napja voltunk kinn, kezdett enyhülni a tél”,
meséli Gizella. „Ahogyan a hó olvadt, munkába menet meg jövet
néhány méterre tőlünk láttuk a halottak kezeit, lábait.”
Gizellát szintén internált unokabátyja igyekezett rábeszélni a
szökésre. De mindketten nagyon féltek, mert „már kezdték visszahozni
azokat, akik előbb szöktek. Akadt, aki feladta magát, mert csak körbekörbe tekergett a nagy pusztaságban. Nekünk végig kellett nézni a
büntetésüket. Le kellett vetkőzniük majdnem pucérra, és addig botozták
őket, amíg össze nem estek.”
Tilki Jánosné született Melik Mária így emlékszik vissza: „A
tábori élethez hozzá tartozott a rugdosás, lökdösődés és ordítozás. A
munkafelügyelőm egy ázsiai férfi volt, tőle valósággal rettegtem. Ok
nélkül nem kínoztak senkit, hisz elég kín volt maga a létezés”. Azonban
a szökést kegyetlenül büntették. Tilkiné elmondta, hogy földbeásott
betonfalú bunkerbe tették az elfogott szökevényeket, ahol aztán addig
locsolták vízzel, míg elevenen megfagytak. Mindezt „magam láttam”,
fejezte be Tilkiné visszaemlékezését.
Főleg a hazatérés reménye tartotta a deportáltakban a lelket.
Hazatértük után azonban a „szeretett haza” földjén nagy csalódás várta
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őket. Vigasz helyett ugyanis csak elutasítás és lekezelés lett az
osztályrészük. Az egyik túlélő így mesélte el a hazaérkezése élményeit:
„Alig szálltunk ki a vagonokból Debrecenben, közölték velünk, hogy
tartsuk a szánkat, semmiről sem beszélhetünk, ami velünk történt, mert
könnyen visszakerülhetünk oda, ahonnan jöttünk. Így fogadott
bennünket az olyan sokszor megsiratott hazánk, amely először eladott,
elárult, majd megbélyegzett minket.... Negyven évig titkolni kellett a
múltunkat, a karrierista, szolgalelki honfitársaink miatt”.
Hazatérésük után sok fiatal lányt még szülei sem ismerték meg,
annyira tönkrementek a nehéz fizikai munkában. Volt olyan anya is, aki
először be sem engedte hazatérő gyermekét, amikor a szülői házba
bekopogott, mert nem ismerte meg. Azt mondta, hogy mivel éppen
most várja hazatérő kislányát, idegenek számára, sajnos, nincsen helye.
Egy másik fiatal lány mesélte, hogy szülei majdnem elájultak, amikor
meglátták sovány „kopaszra nyírt fejű kislányukat.” Azt is elmondta,
hogy később, harminckilenc évesen leszázalékolták az Egyesült
Izzóban, mert a kényszermunkatáborokban szerzett betegsége
következtében szinte járóképtelenné vált. A magyar hatóságok csak sok
évi herce-hurca után voltak hajlandók beszámítani a nyugdíj alapjába a
munkatáborban eltöltött éveket. Csak évekkel később sikerült elérnie,
hogy egy szinte nevetségesen kevés havi tizenhat forintos nyugdíjkiegeszítést kapjon.
Egy másik fiatal lányt 1947 júliusában bányaszerencsétlenség ért.
A csille térden felül leszakította az egyik lábát. Amikor két hónap
múlva visszakerült Magyarországra, behívták a szerencsi közjegyzői
hivatalba és közölték vele, hogy kilencvenöt százalékos rokkantsági
kategóriába sorolták be. Amikor megkérdezte, hogy miért nem a száz
százalékos kategóriába tették, azt a feleletet kapta, hogy ha ő egy lába
elvesztéséért száz százalékot kapna, hogy minősítenék azt, aki mindkét
lábát elvesztette. A magyar kommunista hatóságok tehát végtelen
durván és megalázóan kezelték ezt a szovjet munkatáborban
megrokkant fiatal nőt. Amikor néhány év múlva keresete meghaladta a
havi háromszáz forintot, még a havi hatvankét forint rokkantsági
pótlékot is megvonták tőle. Saját szavaival: „Több kérvénnyel
fordultam a Kádár Titkársághoz: elutasító választ kaptam. A hivatalos
megokolás az volt, hogy mivel Magyarországnak nem volt női
katonája, tehát engem nem illet semmiféle segély”.
A szovjet munkatáborokban tönkretett magyar nők életének
ismertetésére ma már igen sok személyi visszaemlékezés áll
rendelkezésünkre. Megérdemlik, hogy sorsukat ne feledjük el, és hogy
a világ is megismerje azokat a borzalmakat, melyeket önhibájukon
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kívül, teljesen ártatlanul voltak kénytelenek elszenvedni egy egész
életen át. A már említett Pásztor Piroska, később Homolya Lászlóné,
elmondta, hogy az évek során soha senkitől semmiféle részvétet,
elismerést, kártérítést sem kapott az átélt szenvedéseiért. Ennek
ellenére úgy érzi — és itt idézem szavait: ”bár megtépázva, megalázva
éltem le az életem, de mindig emelt fővel járhattam, becsületesen
dolgoztam és dolgozom ma is”. Majd így folytatja: „Lelkem mélyén
mindig éreztem, hogy eljön az idő, el kell jönnie annak az időnek,
amikor talán ezt a tévedést, ezt az óriási baklövést, amely emberek
százezreinek halálát, bénulását, nyomorodását előidézte — egy jó
szóval államszinten is —, elismerik majd. Szégyenkezve,
megszégyenülve is, de a világ elé tárják örök mementóul, hogy ilyenek
is voltak, de vigyázzatok emberek, hogy többé ez elő ne fordulhasson.
Remélem és hiszem, hogy így lesz. Ez óriási előrehaladás lenne”.
Pásztor Piroska óhajához híven, jelen írásommal és egyéb
idevonatkozó publikációimmal én is igyekszem hozzájárulni ennek a
sokezer ártatlan magyar leánynak, feleségnek, és anyának szenvedései
ismertetéséhez. Hiszem, hogy a második világháborúnak ez a kevéssé
ismert fejezete — a szovjet kényszermunkatáborok magyar női
áldozatainak sorsa —, megérdemli figyelmünket. Bár személy szerint
múltjukon és sorsukon változtatni nem tudunk, őrizzük meg ezeknek a
szerencsétlen sorsú embereknek az emlékét; azokét is, akik már örök
álmukat alusszák a végtelen szovjet-orosz tájakon, vagy pedig hálátlan
magyar hazájukban, valamint azokét is, akik még ma is élnek és viselik
tovább az embernyomorító borzalmak emlékeit. Szívből reméljük, hogy
ez a szörnyi tragédia és embertelen bánásmód soha többé nem
ismétlődik meg a magyar történelemben.
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Neszlényi Judith (Pasadena, CA):

A LOS ANGELES-i LISZT
ZONGORA- és ÉNEKVERSENY
2002. november 23-24.-én hétszer (7) rendezte meg Geraldine
Keeling* és Neszlényi Judith a Los Angeles-i Liszt zongora- és
énekversenyt, aminek hathatós nemzetközi visszhangja van minden
alkalommal.
Nemzetközi zsűri, nemzetközi részvétel, nemzetközi színvonal
jellemzi a Los Angeles-i versenyt. Az egyetlen Liszt zenei verseny
Amerikában. A különböző kategóriákban (10) minden résztvevő a
tudásának megfelelő művet választhatja ki Liszt Ferenc 2000
kompozíciót számláló kézzel írott b. irodalmából.
Ezúttal 12 ország 129 fiatal művésze mérte össze tudását a
kizárólag Liszt művekből álló 2 napos műsor-sorozatban. Három
College/University termeiben és koncert pódiumán folyt le a nagy
vetélkedő. A verseny különlegessége, hogy a korhatár 10 évestől 35
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éves korig terjed. Ezek a 10-12 éves „csodagyerekek” bámulatraméltó
felkészültséggel lépnek a zsűri elé!
A résztvevők főleg keleti származásúak. A nehéz, egykor
játszhatatlannak mondott műveket 13-14-15 évesek csodálatraméltó
könnyedséggel játsszák el. Bámulatos bátorsággal esnek neki a
legnehezebb műveknek is, és meg is valósítják!
A résztvevők száma és az előadások tökéletessége évről évre nő. A
kétévenként megtartott versenyhez a nemzetközi zsűri tagjai önzetlenül
adják tudásuk legjavát – az útiköltséget azonban a rendezőség fizeti. Az
elmúlt alkalommal, két magyar művész is tagja volt az illusztris
bírálóbizottságnak: dr. Ábrahám Mariann zongora – az Árpád
Akadémia kitüntetett tagja, és Tálas Ernő, operaénekes – a Svéd
Királyi Opera és az Árpád Akadémia kitüntetett tagja – szintén jól
ismert Clevelandben.
A zongoristák között első ízben jelent meg Magyarországról, a 18
éves Borbély László, aki 3 kategóriában indult, 4 plakettet nyert és az
Amerikai Liszt Társaság nagydíját: a „legművészibb zongorajáték”
díját nyerte el.
Az énekesek versenyében Visnyovszky Horváth Lilla nyerte meg az
első díjat Liszt: Petrarca 123. szonettjének és a „Szerelmi álmok” című
dalok ihletett előadásával. Lilla egyébként szerepelt a Magyar
Találkozó 50. jubileumi művészestjén is, Clevelandben.
A verseny 1990-ben, tizenkét évvel ezelőtt lett alapítva.
Díszvendégként Eckhardt Máriát, a Liszt Emlékmúzeum és
Kutatóintézet igazgatóját hívtuk meg, úgyszintén a zsűribe is.
Ugyanekkor jelent meg a magyar Ungár Tamás professzor, aki a híres
texasi Van Cliburn Zongoraversenyek igazgatója.
A szenzációs előadások hallatára Eckhardt Mária lelkesedésében
felajánlotta, hogy a „legjobb versenyző, a nagydíj nyertese”, a
budapesti
Liszt
Teremben
adhassa
bemutatkozó/debütáló
hangversenyét – “Budapest Koncert” címen.
Azóta hétszer (7) küldtünk fiatal művészt a Liszt Terembe, a régi
Zeneakadémián, amit valamikor Ferenc József adományozott Liszt
Ferenc használatára, amíg az új „nagy” Zeneakadémia fel nem épül.
Ebben a teremben tartotta annakidején maga a Mester is világhírű
„mester-kurzusait”.
A „nagydíj” adományozója Dánielné Scipiades Katinka, Kodály
tanainak a specialistája, aki férje, néhai Dániel Ernő zongoraművész és
karnagy emlékére felajánl minden alkalommal $1.000-t. További
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díjakat ad még Rozsnyay-Váró Mimi korán elhalt férje, Rozsnyay
Zoltán karnagy emlékére: a zongoraversenyek nagy díját!
Az énekesek első díját László-Tóth Ibolya, drámai szoprán, Wagner
énekesnő, dr. Mihály Zoltán és Klára – a Walker Biográfia
adományozói: $1.200, az Amerikai Liszt Társaság díját a
“legművészibb zongorajátékért”.
Miután a résztvevő fiatal művészek olyan gyönyörűen
zongoráznak, már az első alkalommal elhatároztuk, hogy mindenki
kapjon díjat. 1-2-3-4 helyezettek plakettet és a hozzávaló pénzösszeget.
Minden résztvevő mekapja dr. Alan Walker Liszt-tudós könyvét, a
nagy háromkötetes biográfiából esetenként egy-egy kötetet; Liszt CD-t,
különleges Liszt kiadványt, a Liszt Múzeum publikálásában; Paulovits
Pál Liszt portréjának a poster formáját; és hasonló ajándékokat.
*
Állami támogatást a verseny nem élvez, magánszemélyek, Lisztrajongók, a Los Angles-i magyar kolónia! és a Zenetanárok Californiai
Szövetsége teszi lehetővé a kb. $20.000-t a verseny kivitelezésére és
fenntartására.
A különböző kategóriák „első díj nyertesei” előkelő
meghívásoknak tesznek eleget: Liszt Terem, Liszt Múzeum –
Budapest; a Magyar Nagykövetség Palotája – Washington DC-ben; a
Magyar főkonzulátus patinás előadóterme – New York City-ben; Great
Romantics Festival – Hamilton, Canada; az Amerikai Liszt Társaság
Fesztiváljai; Nixon Library – California; és több egyetemi és egyházi
meghívás.
A 2002-es versenyben 3 szimfonikus zenekar versengett a nyertes
zongora-koncert szerepléséért, bemutatkozó debütáló előadásra.
A következő verseny 2004. november 20-21.-én lesz Los
Angelesben, mindig egy héttel a Hálaadás ünnepe előtti hétvégen.
További információért/nevezésért, versenyszabályokért és esetleges „jókedvű” adományokért, kérjük, hívják vagy írjanak:
Los Angeles Liszt Competition, Neszlényi Judith – Geraldine Keeling,
1527. E. Orange Grove Blvd., Pasadena, CA 91104-4727, Telefon/Fax:
626/798- 1562 vagy 626/ 286-4593
* Geraldine Keeling felkutatta Liszt zongoráit, amelyeken játszott a
nagyvilágban és doktori disszertációját ebből a témából írta meg, saját
fényképfelvételeivel és hangszalag felvétellel a még játszható hangszereken. A
Liszt Múzeum tulajdonában több ilyen van. Többek között a híres Chickering,
Bösendorfer és az íróasztalból kihúzható zongora-billentyűsor.
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Dr. Pereszlényi Márta (Cleveland, OH):
NEMZETI ÖNTUDAT STILIZÁLT ÖLTÖZETÜNKBEN

NATIONAL IDENTITY MIRRORED IN FASHION
A Divatbemutató szövegét dr. Pereszlényi Márta állította össze. A
bemondók Szentkirályi Krisztina és Kun Vince voltak.
November 29.-én, pénteken „Nemzeti öntudat stilizált
öltözetünkben; National Identity Mirrored In Fashion” címmel színdús
„Divatbemutató-t láthattunk.
--Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük a kedves közönséget,
reméljük, hogy ma esti programunk, a “Nemzeti öntudat stilizált
öltözetünkben”, tetszik majd önöknek. Divatbemutatónkat ma este
olyan magyar viseletekkel kezdjük, amelyek mindenhova kiterjedtek,
amelyeket legjobban felismernek mind a magyar világban, mind a nemmagyar származásúak közt is: Szüreti/nemzeti ruhákat modelleznek a
Lacza-Popik család tagjai. Szüreti ruhát bemutat Gabriella és két
éves kistestvére, Krisztina. Édesanyjuk, Mónika, pedig Kalocsai
fehérben lép fel.
Ladies and gentlemen, we warmly welcome you to our program
this evening, to which we have given the title of “National Identity
Mirrored in Fashion.” We begin our Hungarian style show tonight with
the universal folk costume of Hungary, the Harvest Festival attire,
also known as the National Costume. Our models are all from the
Lacza-Popik family. Gabriella and her two year old sister Krisztina
are wearing Harvest Festival costumes in the Hungarian national
colors of red-green-white, while their mother, Mónika, accompanies
them dressed in Kalocsa white.
--1920 június 4.-én Trianon feldarabolta ezeréves magyar Hazánkat,
területének két harmadát elvesztette, majd három és fél millió magyar
árván maradt az elszakított területeken. Amikor hivatalossá vált a
trianoni szerződés, a Hazában megszólalt minden harang, perceken
belül egész Budapest feketébe öltözött, az egész nemzet gyászolt. A
következő évtized alatt, népi szokások, népviseletek, s népi életmódok
nemcsak hogy divatba jöttek, hanem hozzásegítettek, hogy a magyar
szívekben felébredjen a nemzeti szellem, a nemzeti büszkeség. 1933ban, Tüdős Klára, a Magyar Nemzeti Operaház ruhatervezője, életet
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adott a saját ötletének, hogy az előkelő divattervezők használjanak fel
magyar népi motívumokat, legyen az formában, anyagban, vagy
kézimunkában. Támogatta ezt, az akkori Belügyminisztérium, mely
pályázatot hozott létre, hogy melyik magyar divatszalon tudná
legszebben egyesíteni a magyar népi motívumokat a történelmi
díszruhákkal, majd az akkori 1930-as évek eleganciájával. A
mozgalomnak óriási sikere volt, s népi motívumok ragyogtak
Magyarország divatszalonjaiban.
A forrásokat, anyagot, ötleteket, Nagy-Magyarországról
szedték össze a divattervezők, s ezekből a hagyományokból szeretnénk
egy kis ízelítőt nyújtani kedves közönségünknek.
On June 4, 1920 with the Peace Treaty of Trianon Hungary lost 2/3
of her former territory. 3.5 million Magyars were cut off from their
motherland. When the terms of the treaty became official, the bells
began to toll and within minutes Budapest was dressed in black, the
nation sank into mourning. Over the next ten years a spiritual
revolution drawing on the Cultural Heritage of the Hungarians
reawakened the national spirit and restored pride. Folk customs,
costumes, and way of life were rediscovered. In 1933, Klára Tüdős,
costume designer for the Hungarian National Opera, introduced the
idea that fashion might incorporate Hungarian folk design in either
form, material or embroidery. She was supported by the Ministry of the
Interior, which set up a competition for the incorporation of Hungarian
design into fashion. The movement met with tremendous success and
folk design elements quickly emerged in many of the fashion design
houses of Hungary.
Folk design elements were drawn from the various regions of
the former Greater Historical Hungary. We would like to show you the
original folk costumes that inspired the fashion houses.
--Palóc viseletet mutat be Lieszkovszky Ida Nagy Magyarország
északi területéről, amely most részben Szlovákiában fekszik. Ez a
viselet inkább hagyományos, teljes rakott szoknyájával s hímzett
mellényével. Több felfogás van a palócok eredetéről, a legnépszerűbb
az, hogy a honfoglaláskor jött nyolcadik törzs leszármazottai.
Jellegzetes a virágos szoknya harangos alakja, amely alatt sok
kikeményített fehér alsó szoknya adja meg a formáját .
-
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This is a Paloc costume from the Mátra Mountians area, from an
area that was part of Greater Historical Hungary and is now part of
Slovakia. It is modeled by Ida Lieszkovszky. It is rather traditional
with the full pleated skirt and embroidered vest. There are many
theories about the origin of the Palóc people, the most popular of which
is that during the 9th century, at the time of the Conquest, or settlement
of Hungary by the original seven Hungarian tribes, under the
leadership of their chieftain Árpád, the Palóc people are actually
descendants of an Eighth tribe. As for the folk costume, particularly
characteristic is the bell-form of the flowered skirt, under which a
multitude of starched white petticoats give it its shape.
--Most szeretnénk bemutatni erdélyi népviseleteket, melyeket ma is
vasárnapi templomi ruhának, és ünnepi ruhának tekintenek. Ez a
szokás szimbolikusan rámutat a magyar Hazával való kapcsolatra,
azoknak a több mint két millió magyarnak, kik 1920-ban szinte egyik
napról a másikra elvesztették magyar állampolgárságukat, s
kisebbséggé váltak Nagy-Romániában. Ezeket a viseleteket modellezik
Némethy Juli, Pavlish Panni, meg Sükösd Melinda. Az öltözetek
széki és csiki eredetűek. Viseletük egyszerű, az erdélyi magas
hegyekben nehéz a megélhetés.
These are folk costumes from Transylvania, still worn today to
church and holiday events. They symbolize the ties to Hungary for the
more than 2 million Hungarians in Transylvania who in 1920, literally
overnight lost their Hungarian citizenship and became an ethnic
minority in greater Romania. The costumes are modeled by Juli
Némethy, Panni Pavlish and Vivien Luksa. These Transylvanian
folk costumes are from the villages of Szék and Csík. The costumes
of Transylvania are simple, for life in this mostly mountainous region,
is difficult.
--Kalotaszeget több kis falu alkotja. Ezt a népviseletet, amelyet
Walter Krisztina mutat be, még ma is hordják templomba és
ünnepekre. Ez talán az egyetlen, amivel nemzeti hovatartozásukat
kifejezhetik. Sokak szerint a kalotaszegi viselet a legdúsabb,
legváltozatosabb. Az asszonyok különleges kifordított félszoknyás
népviseletét, melyet “muszulj”-nak hívnak, s mely tulipán bimbóra
emlékeztet minket, sűrű gazdag hímzés ékesíti.
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Kalotaszeg is a region in Transylvania made up of several
villages nestled in the hills and mountains next to Kolozsvár. This folk
cosTume is even today worn to Church on Sunday and for special
holidays. This may be one of the only ways in which the people can
express their ties with their Hungarian homeland. Many people believe
the folk costume of Kalotaszeg, which is modeled by Krisztina
Walter to be the richest, and the most varied. Married women wear a
unique half skirt called a “muszulj.” It originates from the custom of
tucking one’s skirt up when working in the fields.
--Bemutatunk egy másik eredeti kalotaszegi viseletről stilizált
verziókat, melyek zöld, bordó, fekete, s kék változatban kaphatók.
Engedjék meg, hogy többi modellunkat is bemutathassuk, éppen ilyen
stilizált kalotaszegi népviseletben.
Another version of an authentic Kalotaszeg costume has a pleated
skirt and apron. Stylized versions are based on this original folk
design, and are available in green, maroon, black and blue.
Klára Bócsay models a green.
And Hajnal Somogyi one in maroon.
--Sokszor a nemzeti hovatartozásunkat, büszkeségünket eredeti
népviseleti darabok hordásával mutatjuk. A népviselet darabjai nagyon
szépen kiegészítik a mai divatos öltözetet. Haywoodné Molnár
Piroska Indiana államból érkezett látogatónk, kalotaszegi népi és
modern keverékekkel tervezett ruhát, vele együtt kabátkát mutat be.
Sometimes we express our sense of belonging, our national pride,
in the wearing of the authentic ethnic garments of our national heritage.
Folk costumes, and pieces based on folk costumes motifs, complete
today’s fashion-conscious look. Mrs. Piroska Molnár Haywood, who
is visiting us from the state of Indiana, models a stylized Kalotaszegi
outfit, in particular her jacket, which is a combination of folk and
modern elements.
--Engedjék meg, hogy bemutassunk egy eredeti Tüdős Klára
díszruhát, melyik Elekné, Irén édesanyjáé volt. A ruha kora túl
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kényesé teszi, hogy élő modell felvehesse, így hát kézben tartva
mutatjuk be. Eredetileg 1938-ban Irén édesanyjának Urbán Józsefnének
készült, kinek ura először lelkipásztor, majd esperes volt a magyar
református templomban, A díszruhán láthatjuk a jellegzetes Sárközi
fekete alapon fehér hímzést.
Ez a báli ruha már igen sok ünnepi gála eseményt látott. Urbánné,
aki az Egyesült Államokban lakott, szívére vette hogy hazája kultúráját
bemutassa az amerikai közönségnek. Ebben a ruhában jelent meg a
Magyar Pavilionban az 1940-es években a New York-i Madison Square
Garden-ben. Szintén ebben a ruhában jelent meg, amikor a University
of Pittsburgh egyetemnek Magyar szobáját felavatták, és amikor
Kovács Mihály után nevezett hajót keresztelte meg az Amerikai
Haditengerészet. Ebben a gyönyörű ruhában megtaláljuk a népiruha
sajátosságát, majd az elegáns 1930-as, az 1940-es divatot is.
We are very pleased to show you a Klára Tüdös original design,
created and sewn for the mother of Mrs. Irene Elek. Unfortunately the
dress is too fragile to model. It was created for Mrs. József Urbán, wife
of a Protestant minister who in 1938 was appointed Archdeacon of the
Hungarian Reformed Church. It features the Sárközi white on black
embroidery originating from a region south of Lake Balaton.
This gown has seen many a Hungarian festive occasion. Mrs.
Urban was a very energetic lady intent on presenting the culture of her
homeland to Americans. This ball gown was worn at the Hungarian
Pavilion at Madison Square Gardens in the 1940’s, it was also worn at
the “Hungarian Room” dedication at the University of Pittsburg, and
also at the christening of the ship Micheal Kovacs by the US Navy.
This beautiful gown incorporates the charm of a folk costume and the
elegant style of the 1930’s and 1940’s fashions.
--Most hadd mutassuk be kedves hallgató és nézőközönségünknek
az estélyi ruha-sorozatunkat.
Stilizált estélyi ruhában szerepel először Szabó Tenzi, a ruha
bordó, sárközi hímzéssel. Horváthné Kati hímezte.
Követi fekete stilizált estélyiben, Madzsar Erzsébet által hímzett
Uri hímzéssel díszítve, Slattery Kriszta.
We would now like to present to you fashion items for evening
wear.
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Our first model for stylized evening gowns is Tenzi Szabó, who
wears a wine colored dress with Sárközi embroidery. She is followed
by Kriszta Slattery in a black dress for evening wear, decorated with
Hungarian Noble House embroidery.
--Stilizált fekete matyó hímzett ruhában fellép Némethy Zsóka,
utána fekete zsinórozott szoknyában, Gáspárné, Kati.
Zsóka Némethy models for us a black dress with Matyó
embroidery, while Kati Gáspár wears a black skirt with braided
cording, which is sometimes also referred to as “frogging.” The motif
is typically Hungarian.
--Gegenheimer Anneliese sötétkék bársony ruhát modellez, mely
a Szegedi “Aphrodite” szalonban készült.
Utána következik a sál és stóla sorozatunk.
Anneliese Gégenheimer now comes to the podium in a dark blue
velvet dress that was recently made in Szeged, Hungary, at the
Aphrodite dress salon.
Now we would like to turn our attention to shawls and scarves.
--Szentistváni feketét visel Madzsar Erzsi, majd fekete sárközi
szőttest Pavlish Panni.
Lieszkovszky Ida széles lila selyem sálat mutat be, melyet
Szabolcs Lászlóné, Örzse kölcsönözött a divatbemutatónkra, s amely
eredetileg édesanyjának készült, a sál több mint 100 éves. Annak
idején, prémek helyett a lányok, meg fiatal asszonyok inkább ilyen
selyem sálakban jártak bálozni.
Erzsébet Madzsar wears a black shawl embroidered in the
manner of Szentistván, while Panni Pavlish models one in black
homespun. Ida Lieszkovszky models a wide purple silk shawl, which
is over 100 years old. It originally belonged to the mother of Mrs.
Örzse Szabolcs, during a period when young ladies and women wore
such shawls to balls, rather than fur
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Most kedves vendégeinket elkísérjük Kalocsára.
Kalocsa
délalföldi város, melynek sajátos népművészete elterjedt a közeli
falvakba. Az 1850-es évek után fejlődött ki hímzésük. Az alap minden
jel szerint egy fehér lyukhímzés volt. Először fekete, majd kék fekete,
vagy piros színezés jelent meg. Ez az első ruha mutatja ezt az eredeti
színek használatát. Eredeti régi kalocsaiban fellép először Madzsar
Stefi.
Now, please allow us to whisk you away to the Hungarian town of
Kalocsa, in the southern portion of the country, and in part of the Great
Hungarian Plain. The characteristic embroidery of Kalocsa soons
spread to nearby villages. Kalocsa embroidery came into its own
mostly after the 1850s. The first Kalocsa embroideries were by all
evidence simple open white cutwork pieces. Soon, black, then blue and
black, or red embroideries appeared. This first dress we are presenting
for you this evening demonstrates the use of the original colors. Stefi
Madzsar models for us an original, authentic Kalocsa outfit.
--Király Ilus 1920-ban, mikor nagyleány lett, egy virágos
színpompás kötényt varrt magának. Mindenkinek tetszett és hamar
elterjedt. Az ilyen kalocsai már szinte Magyarország legismertebb
népviselete.
In 1920, Ilus Király, upon becoming a young lady, sewed herself a
flowery apron in a riot of colors. Everyone loved it, and the style
quickly spread. Today, we could easily say that this version of Kalocsa
is Hungary’s most recognized embroidery style.
--Eredeti színesebb kalocsaiban fellép Beodray Kaitlyn, majd
Popik Gabriella. Utánuk Kalocsai vert csipke mellényben Mészáros
Krisztina.
Modeling for us today the more colorful Kalocsa style, in
authentic garments are Kaitlyn Beodray and Gabriella Popik.
Following them in a vest with Kalocsa bobbin lace will be Krisztina
Mészáros.
---
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Kalocsai stilizáltban fellép Szentkirályi Judith, a ruhát Peller
Ildikó kölcsönözte. Kalocsai hosszú ujjúakban Szentkirályi Hanna.
Wearing a stylized Kalocsa garment is Judith Szentkirályi, which
is on loan to us from Ildikó Peller. In long sleeved Kalocsa outfit is
Hanna Szentkirályi.
--Fehér kalocsai estélyi ruhát mutat be Duna Sasi, majd Némethy
Zsóka bemutat rózsaszínű estélyi kalocsai ruhát. Mindkettőt
Szentkirályiné, Katalin varrta és hímezte.
Sasi Duna models for us a white kalocsai evening gown, while
Zsóka Némethy models one in pink. Both these dresses were made
and embroidered by Katalin Szentkirályi.
--A matyó népviselet Miskolc táján észak Magyarországon terjedt
el három községben: Szent István, Mezőkövesd, és Tard.
Mezőkövesd legismertebb munkái a kötény hímzés amelyek mintáinak
elemei túlnyomó részt virágok.
Eredeti köténnyel fellép Györky Judit, fekete szoknyában és
fehér népi ingben. Itt a kötény mintája fekete fényes selyemre van
hímezve, külömböző színű hernyóselyem fonallal. A színeknek
jelentőségei: Kék: bánat, piros: öröm, fekete: föld, termés, zöld: gyász
The folk costumes of the Matyó peoples are to be found in
northern Hungary, in three communities: Szentistván, Mezõkövesd,
and Tard. The best known work of Mezõkövesd are the apron
embroideries, whose predominant element is flowers.
Appearing in an authentic Mezokövesd apron is Judit Györky,
wearing a black skirt and white shirt with folk motifs. Here, the shiny
black apron is embroidered using spun silk threads in various colors.
The meanings of the colors are as follows: Blue - regret; Red happiness; Black - the earth, crops, harvest; Green - mourning.
--Most szeretném kedves nézőközönségünknek bemutatni különböző
ruhadarabokat, melyeket eredeti népi motívumok inspiráltak. A
hímzett férfi ingszerű hosszú ruhát viseli Némethy Juli. Fekete
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hímzett szoknyában fellép Walter Krisztina, fehér zsorzsett népi
blúzzal.
Now we would like to show you various pieces of fashion, inspired
by Hungarian folk motifs.
Juli Némethy models a man-cut embroidered long dress. After
her, Krisztina Walter models an embroidered black skirt, set off by
a white crepe blouse with folk motifs, lent to us by Szilvia
Mogyorossy.
--Madzsarné Erzsébet kék hímzett estélyi ruháját bemutatja
Varjas Vivian, majd Elek Irén drapp boleró kabátját maga Madzsar
Erzsi modellezi.
Vivian Varjas presents us with a blue, embroidered evening
dress, belonging to Erzsébet Madzsar, while Erzsi herself models a
beige bolero coat lent by Irén Elek.
--Most szeretnénk bemutatni népi kabátokat, köpenyegeket, és
bundákat, amelyeknek az igazi és stilizált formájuk és hímzésük
egyforma.
Szentkirályi Hanna Elek Irén által kölcsönözött matyó mellényt
visel, majd szűr hímzett köpenyt Somogyi Hajnal mutat be, ezt
Ludányiné Nádas Panni kölcsönözte, ez a darab fekete szűrhímzéses,
egyébként zsinórozott, s elől-hátul vállon hímzett.
Now we would like to show you coats, jackets, capes, and
bundas. Bundas are usually given in English simply as fur coats. The
authentic as well as the stylized versions are identical.
Hanna Szentkirályi models a Matyó style vest lent by Irén
Elek, while Hajnal Somogyi models a cape with Szűr embroidery.
The “szűr” was originally the shepherds long embroidered felt cloak.
The piece was lent by Panni Nádas Ludányi, and features black “szűr”
style embroidery, frogging - sometimes known as braiding or cording,
and it is embroidered on the shoulders in front and back.
---
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Szűrrátétes kék szűrt, melyet Kondray Ildikó kölcsönzött, Szabó
Tenzi viseli fehér nadrággal, majd irha bundát bőr rátéttel és pamut
hímzéssel Mészáros Krisztina modellezi.
Tenzi Szabó models a blue “szűr” with appliqué embroidery, lent
by Ildikó Kondray, while Krisztina Mészáros wears a suede bunda or
winter coat with leather appliqué and wool embroidery.
--Kedves vendégeink, most következik a csoport bemutató. Ruha
darabok stilizált, hímzett népi ruhák:
Drapp kalocsaiban fellép Duna Sasi. Fekete hímzett matyós
ruhát Lacza-Popik Mónika viseli, majd kislányai Gabriella és
Krisztina gyerek ruhákat mutatnak be, majd fehér matyóban
Madzsar Stefi.
Ladies and gentlemen, we now bring you a group presentation.
Wearing a beige colored Kalocsa outfit is Sasi Duna. Mónika
Lacza-Popik wears a black embroidered Matyó outfit lent by Ildikó
Kondray. Her daughters Gabriella and Krisztina model stylized
Hungarian children’s clothing. Stefi Madzsar models a White Matyó
lent by Szilvia Mogyorossy.
--Gaydán Melinda kölcsönözte a kék szoknya fehér blúzos ruhát,
amelyet Pavlish Panni modellez, majd a Mészáros Andrea által
kölcsönzött kék alapú ruhát Györky Judit mutatja be. Végül is,
Kondray Ildikó buzsáki ruháját Varjas Vivian modellezi.
Panni Pavlish’s blue skirt was lent by Melinda Gaydán, while
Judit Györky models a blue dress lent by Andrea Mészáros. Finally,
Vivian Varjas models a Buzsáki outfit lent by Ildikó Kondray.
--Hölgyeim és Uraim, befejezésül most következnek a
díszmagyarok. Az első ruha, amit bemutatunk, Madzsarné Erzsi
varrta, eredeti stílusú, viseli unokája Slatttery Kriszta.
Ladies and gentlemen, we have saved the “diszmagyar,” or Gala
Hungarian Dresses for our grand finale. First we present a gown
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sewn by Erzsébet Madzsar, and it is modeled by her granddaughter,
Kriszta Slattery.
--Következik egy stilizált, türkisz színű díszmagyar, mely 1943.ben Pavlish Ursula nagymamájának készült, s amit most maga Ursula
modellez. Utána Némethy Zsóka modellez egy lila díszmagyart,
amelyet Temesváry Magdi tervezett és varrt.
Now we present you with a turquoise, stylized “diszmagyar” or
Hungarian Gala Dress, that was made in 1943 for the grandmother of
Ursula Pavlish, and Ursula herself models the dress this evening. She
will be followed by Zsóka Némethy, who wears a purple
“díszmagyar,” loaned for this fashion show by Magdi Temesváry.
--Most következik egy antik piros és fehér díszmagyar, mentével,
s Tüdős Klára által piros hímzett mellénnyel, melyet Torma Jutka
kölcsönzött divatbemutatónkra. Jutkát ebben a ruhában koronázták
meg az M.H.B.K.- Magyar Harcosok Bajtársi Szövetsége
bálkirálynőjének 1967-ben. Modellezi Némethy Juli.
Utána következik egy zöld és arany antik díszmagyar, amely
nemrég került Szabolcsné Örzse tulajdonába, a divatbemutató után,
majd a Clevelandi Magyar Múzeumnak fogja adományozni. Ez a
díszmagyar ruha eredetileg Budapesten rendelésre készült Gergő
Béláné Kamilla, Michigan állam lakosának. Sajnos az évek folyamán
elkallódott a ruha köténye meg pártája, de prémmel kivarrt mentéjét s
kistáskáját különösen megjegyezhetjük. Modellezi Walter Krisztina.
We continue with a “mente,” or a short jacket, and which belongs
to Jutka Torma. It is modeled by Juli Némethy, and particulary
noteworthy is the bodice designed by Klára Tüdös. This was the gown
Jutka was wearing when she was named “Queen of the Ball” at the
M.H.B.K., the World Federation of Hungarian Veterans - Cleveland
Chapter, in 1967.
She is followed by green and gold vintage diszmagyar, modeled
by Krisztina Walter. This gown was made-to-order in Budapest for
Mrs. Kamilla Gergő of Detroit, Michigan, for a Hungarian Ball in that
city. Unfortunately, over time, the characteristic apron and also the
“párta” or headpiece have been lost, but particularly noteworthy is the
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fur-lined “mente” and little matching purse. This gown will be
donated to the Cleveland Hungarian Heritage Museum.
--Utolsó számunk egy esküvői díszmagyar, melyet Lieszkovszky
Ida mutat be. Eredetileg a ruha Kondrayné, Dr. Tomaschek Ildikónak
1973-as esküvőjére készült. Ezt a ruhát Ildikó édesapja, Tomaschek
László tervezte, majd Ildikó saját maga édesanyjával együtt varrta és
hímezte.
For our final number, we present you with a white “díszmagyar,”
that was designed and sewn for the wedding of Dr. Ildiko Kondray in
1973. It was designed by her father László Tomaschek and hand-sewn
and embroidered by Ildiko herself and her mother. The gown is
modeled by Ida Lieszkovszky.
--Hölgyeim és Uraim, köszönjük kedves ittlétüket s figyelmüket, és
reméljük hogy ez a kis magyar túra, a “Nemzeti öntudat stilizált magyar
viseletünk” országába, talán kellemes nosztalgiát keltett és sok örömöt
is hozott önöknek. Köszönjük mind a szép modelleinknek,
kisérőjüknek, s azoknak is, akik a ruhákat kölcsönözték.
Ladies and gentlemen, we hope that this little glimpse into the
world of “National identity mirrored in fashion” has brought you a
great deal of pleasure, and we thank you for your presence and kind
attention. We also thank all our beautiful models, their gentlemen
escorts, and especially those who opened their wardrobe closets for us
in order to lend us their Hungarian “treasures.”
** *
On the next few pages we present in pictures
the models and their costumes.
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bal fent: Lacza Mónika fehér kalocsaiban, kislányaival Gabriellával és Krisztinával
szüreti nemzeti ruhában
jobb fent: Lieszkovszky Ida palóc népviseletben
bal lent: Némethy Juli, Sükösd Melinda, Pavlish Panni székely népi ruhákban
jobb lent: Walter Krisztina kalotaszegi népviseletben

186

bal fent Gaydán Linda és Bócsay Klára stilizált kalotaszegi viseletben
jobb fent: Haywoodné Molnár Piroska stilizált Kalotaszegi viseletben
bal lent: Tüdős Klára által tervezett eredeti ruha, ami Urbán Józsefné részére készült
jobb lent: Szabó Tenzi és Slattery Kriszta stilizált matyó ruhákban
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bal fent: Némethy Zsóka stilizált matyó hímzéses estélyi ruhában
jobb fent: Gáspárné Hegedüs Katalin zsínorozott estélyi ruhában
bal lent: Gégenheimer Anneliese stilizált estélyi ruhában
jobb lent: Madzsar Erzsi, Lieszkovszky Ida és Pavlish Panni sálakat mutatnak be
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bal fent: Madzsar Stefi régebbi kalocsai népviseletben
jobb fent: Lacza Gabriella és Beodray Kaitlyn kalocsai népviseletben
bal lent: Mészáros Krisztina, kalocsai csipke felsőt mutat be
jobb lent: Szentkirályiné Csia Juci és leánya Hanna kalocsai stilizált ruhát mutat be
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bal fent: Duna Sasi és Némethy Zsóka kalocsai hímzett estélyi ruhákban
jobb fent: Györky Judit matyó kötényben
bal lent: Walter Krisztina és Némethy Juli stilizált matyó ruhákban
jobb lent: Varjas Vivienne és Madzsar Erzsi stilizált matyó estélyi ruhákban
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bal fent: Szabo Tenzi, Mészáros Krisztina a szürt/bundát mutatnak be
jobb fent: Duna Sasi, Lacza család és Madzsar Stefi stilizált népi ruhákban
bal lent: Pavlish Panni, Györky Judit és Varjas Vivienne stilizált népi ruhákban
jobb lent: Slattery Kriszta díszmagyarban
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bal fent: Pavlish Ursula díszmagyarban
jobb fent: Némethy Zsóka díszmagyarban
bal lent: Némethy Juli, Tüdős Klára által tervezett díszmagyar mellényben
jobb lent: Walter Krisztina díszmagyarban, mentével
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Lieszkovszky Ida, dr. Kondray Ildikó mennyasszonyi díszmagyarjában
kíséri Globits Mihály
(A Divatbemutató összes felvételét dr. Nádas Jánosné Gabriella készítette)
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Divatbemutató – Fashion Show program 1
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Divatbemutató – Fashion Show program 2
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Lauer Edit előad, balról: v. Falk Viktor
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)

Kotnik Margaret
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)
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IX.
BEKÜLDÖTT ELŐADÁSOK
Bokor Imre:

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ
MEGKÉSETT PORTRÉJA
Magyarországnak – történelme során – három kormányzója volt:
Hunyadi János, Kossuth Lajos és Horthy Miklós. Hunyadi Jánost a
nemzet osztatlan elismerését jelentő „törökverő hadvezér”
melléknévvel ruházta fel a hálás utókor. Kossuth Lajos neve egybeforrt
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc diadalmas és tragikus
eseményeivel, a függetlenségért megalkuvás nélkül harcoló politikus,
forradalmár és államférfi szimbólumával. Horthy Miklós volt a
kormányzók sorában az a „kivételezett” személy, akinek a jellemét, a
képességét, az államférfiúi nagyságát, a történelmi szerepét és
általában minden egyes tettét (!) meghamisították vagy eltorzították a
Kremlből ideirányított, a bolsevik ideológiából elvakult gyászmagyarok
és/vagy követőik.
Szemellenzős „történészek” hada (Vas Zoltán, Karsai Elek, Színai
Miklós, Gárdos Miklós, Korom Mihály, Pintér István, Ladányi Andor,
Pölöskei Ferenc, Himler Márton, Lévai Jenő, stb.) – egymást
túllicitálva – „dobálta a sarat” évtizedeken át Horthyra. Hazaárulók,
kollaboránsok, gyilkosok vagy félművelt „politikusok” igyekeztek
„lejáratni” Horthyt a nemzet előtt. Jelen anyagban – a teljességre való
törekvés igénye nélkül – bemutatásra kerül az a kormányzó, akit méltán
ruházhatnánk fel a „HARMADIK HONALAPÍTÓ” címmel, aki tiszta
lelkiismerettel áll az utókor előtt, aki egy bonyolult hazai és nemzetközi
helyzetben, Hunyadihoz és Kossuthoz hasonlóan, minden erejével a
magyar nemzet érdekét szolgálta!

A Horthy család
Horthy Miklós egy kilencgyermekes (Hét fiú, két lány)
középbirtokos család ötödik gyermekeként született Kenderesen 1866
június 18-án. Apja (Horthy István) aktív közéleti életet élt, református
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egyházmegyei gondnok és a főrendiház tagja volt. Édesanyja a
háztartást vezette, de a gazdaság irányításában is részt vett. A gyerekek
nevelésére és neveltetésére a szülők megkülönböztetett figyelmet
fordítottak.
Horthy Miklós elemi iskolai képzése részben magánúton, részben
egy debreceni tanintézetben történt, egy francia nevelő
közreműködésével. Gimnáziumi végzettséget egy soproni német nyelvű
intézményben szerzett. A magyar tisztikar létrehozását támogató
édesapja kívánságára, István és Béla bátyjait követve, Miklós is katonai
pályára lépett. 1882-ben felvételizett a Fiumei Császári és Királyi
Tengerészeti Akadémiára, ahol Béla bátyja 1880-ban – baleset
következtében – életét vesztette.

Horthy Miklós, a tengerésztiszt
A négyéves akadémia elvégzése után – hadapródként – Horthy
Miklós volt az első magyar tiszt(jelölt) az osztrák-magyar
haditengerészetnél. A tiszti vizsga letételéhez szükséges hároméves
szolgálata a Radetzky páncélos fregatton kezdődött, és 1889-ben, a
vizsga sikeres teljesítése után – öt évig – sorhajózászlósként járta a
világ tengereit és óceánjait. Rendszeresen sportolt, kiváló vívó, céllövő,
vitorlázó, teniszező, kerékpározó és lovas volt. Az idegen nyelvek
elsajátításában is jeleskedett. Beszélt németül, angolul, franciául,
olaszul és horvátul. A tengerészeti műszaki bizottság tagjaként (189496-ban) Angliába és Németországba küldték a Monarchia számára
megrendelt torpedónaszádok átvételére.
A honfoglalás ezredik évfordulójának tiszteletére a hadsereg
keretében rendezett versenyeken bajnokságot nyert vívásban, teniszben,
harmadik lett kerékpározásban.
1897-98-ban másodosztályú sorhajó hadnagyként egy iskolahajó
kapitányává nevezték ki. Eredményeit elismerve, gróf Montecuccoli
tengernagyhoz, a haditengerészet főparancsnokához osztották be
diplomáciai feladatok ellátására. 1900-ban elsőosztályú sorhajó
hadnaggyá léptették elő, és a pólai (mai pulai) haditengerészeti bázis
egyik torpedónaszádjára kapott kapitányi beosztást. Minden szolgálati
minősítése “kiváló” volt.

Horthy Miklós családja
Horthy Miklós 1901-ben házasságra lépett Purgly Magdával (egy
Arad környéki földbirtokos lányával), aki férjének mindenben hűséges
támasza és odaadó élettársa lett. Négy gyermekük (két leány és két fiú)
közül az első leány (Magda) tizenhat éves korában skarlátban meghalt,
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a második leány (Paulette) a TBC áldozata lett (1938-ban), az idősebb
fiuk (István, a kormányzóhelyettes) repülőszerencsétlenség során halt
hősi halált a szovjet fronton (1942. augusztus 20.). Miklós fiuk
sportbalesetből visszamaradt sérülései miatt élete végéig (1993 március
28-án hunyt el) csökkent munkaképességűvé vált.

Horthy pályafutásának főbb állomásai
1901-ben Horthy a Ripper tengernagy parancsnoksága alatt levő
St. Georg csatahajón szolgált, amely 1905-ben a Törökország ellen
felvonult nemzetközi flotta vezérhajója lett. A flotta biztosította a
Horthy vezetésével partra szállt (Mütilene és Lemnosz szigeteket
birtokba vevő) katonai erőket.
1906-ban Horthy elvégezte a haditengerészeti tüzérségi
tanfolyamot, majd 1908-ban letette a törzstiszti vizsgáit, és kinevezték
a Taurus hadihajó kapitányává. 1909-ben korvettkapitánnyá léptették
elő. Még ebben az évben bravúros sportsikert ért el, egy Kenderesen
tenyésztett lovával elsőként ért célba a Grand Prix de Bosphore
(Boszporuszi Nagydíj) nemzetközi lóversenyen. Az év vége felé Ferenc
Józsefhez, a Monarchia uralkodójához nevezték ki haditengerészeti
szánysegédi beosztásba. Két év múlva fregattkapitánnyá léptették elő.
1912-ben a Monarchia mozgósította a haditengerészetét, hogy
megakadályozza Szerbia kijutását az Adriai-tengerre. Horthy Miklóst
(átmenetileg) a Budapest partvédő páncélos hajóra vezényelték, 1913ban pedig sorhajókapitánnyá léptették elő. Négyéves szárnysegédi
beosztása elteltével István bátyjánál, a Székesfehérváron állomásozó
13. huszárezred parancsnokánál töltötte szabadságát, ott érte a hír, hogy
Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét.
A Monarchia 1914 július 21.-én elrendelte az általános
mozgósítást, másnap pedig a Szerbiának átadott hadüzenettel kitört az
első világháború. Horthy a Habsburg cirkálóra, majd a flotta
legkorszerűbb páncélos cirkálójára (a Novarára) kapott kapitányi
kinevezést.
1915 május 2.-án Horthy végrehajtotta az első világháború egyik
legbravúrosabb tengeri harctevékenységét: a törököknek lőszert szállító
német U-8-as tengeralattjárót a Földközi-tengert ellenőrző francia és
angol flotta „orra” előtt átvontatta az Otrantói-szoroson, lehetővé téve,
hogy török kikötőbe távozzon. Tettét a német vaskereszttel, és a
Monarchia érdemkeresztjével honorálták.
1915 május 23.-án Horthy a Novarával és négy torpedónaszáddal
az olaszok Porto Corsini hadikikötője ellen intézett támadást,
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megrongálta a kikötő létesítményeit és partvédő ütegeit, majd visszatért
Pólába. Tevékenységét a vaskorona renddel jutalmazták.
1915 december 4.-én a Pólából Cattaróba (mai Kotor) áthelyezett
Novarával
(rombolók és torpedónaszádok kíséretében) Horthy
megtámadta a San Giovannai di Media kikötőt. Lövette annak
létesítményeit, több hajót elsüllyesztet és megrongált.

Otrantó hőse
1917 május 15.-én a Horthy parancsnoksága alá rendelt osztrák-magyar
és német cirkálókkal, torpedórombolókkal, valamint tengeralattjárókkal
megerősített Novara vezette flotta megtámadta az Otrantói-szorost
ellenőrzés alatt tartó angol, francia és olasz záróhajókat. Tizenöt hajót
elsüllyesztettek (köztük két torpedórombolót) tizenegyet megrongáltak.
Az ütközet helyszínére érkező újabb angol, francia és olasz
(háromszoros tűzfölénnyel rendelkező) haditengerészeti erőkkel Horthy
felvette a harcot. Zászlóshajóját súlyos találatok érték, helyettese hősi
halált halt, ő pedig több sebet kapott, de hordágyon fekve is tovább
irányította a flotta harctevékenységét. A Novara hajtóműveit
tönkretették az ellenség lövegei, így manőverező képességét
elvesztette.
A legkritikusabb pillanatban befutottak a Pólából és Cattaróból
indított gyorscirkálók, így a tengeri ütközet Horthy javára dőlt el. Az
első világháború során ez volt a központi hatalmak legsikeresebb
haditengerészeti vállalkozása. Horthyt kitüntették a legnagyobb
hőstettekért járó Mária Terézia-lovagrenddel.

A Cattarói matrózlázadás
Horthyt huzamosabb gyógykezelésre és pihentetésre „kárhoztatta”
a több műtétet igénylő sebesülése, ezért csak 1918 január 22-én
érkezett Pólába, a Monarchia legkorszerűbb csatahajójának (Prinz
Eugen) kapitányi posztjára.
Mind a hadikikötőben, mind pedig a csatahajókon érezni lehetett a
szociális állapotok, valamint a háborús veszteségek miatti jogos
elégedetlenséget. Horthy felmérte a kialakult állapotok veszélyességét,
elődjének tehetetlenségét, és konkrét intézkedésekkel javított
beosztottjai helyzetén, biztosította a fegyelem megszilárdítását. Tény,
hogy a Prinz Eugenen nem került sor olyan kilengésekre, amelyek
haditörvényszéki eljárást igényeltek volna!
Cattaróban viszont, a St. Georg cirkálón február 1-én
matrózlázadás tört ki. A lázadók február 3.-án megadták magukat a
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Karl Seidensacher ellentengernagy vezette hajóhadnak. A lázadó
matrózok közül negyvenet állítottak statáriális hadbíróság elé, amely
négy halálos, és hét életfogytiglani ítéletet hozott. Az ítéletet Franz von
Keil és Fiedler Pál tengernagyok írták alá, Károly István tengernagy
hagyta jóvá! Február 13.-án a lázadás négy vezetőjét kivégezték.
Horthy Miklósnak semmilyen szerepe nem volt a cattarói
matrózlázadás felszámolásában! A tények és a bizonyító erejű
okmányok ellenére Rákosi és Kádár bandája évtizedeken át a cattarói
matrózok megtizedeléséről „szövegelt”, Horthyt vádolva a
gyilkossággal! Tették ezt azok az ortodox bolsevikok, akiknek a
kezéről ártatlanul legyilkoltak vére csöpögött, akik nem csak
ellenségeiket, hanem tulajdon elvtársaikat is kivégezték vagy
kivégeztették, számos esetben minden bírósági procedúra nélkül! Még
azt sem vették figyelembe, hogy Horthy sorhajókapitányként
alárendeltje volt Seidensacher ellentengernagynak, a hajóhad
parancsnokának, arról már nem is beszélve, hogy az ítéleteken
tengernagyok aláírásai szerepeltek.
Nem Horthy mentegetéséről, hanem az igazság bizonyításáról van
szó! Nem volt és nincs a világon olyan katonai szervezet, ahol a
lázadást jutalmaznák! Háborúban még szigorúbban lépnek fel a
vétkesek ellen! A tiszteknek pedig nem csak joguk, hanem
kötelességük (!) a fegyelem minden törvényes eszközzel való
megtartása vagy helyreállítása!
Ismeretes pl., hogy még Horthy Pólába való megérkezése előtt egy
Albániába tartó konvojt kísérő rombolón összeesküvést lepleztek le, és
letartóztattak két matrózt, akik arra akarták társaikat rábírni, hogy
fegyverezzék le a tiszteket, és álljanak át az ellenséghez. A
haditörvényszék halálos ítéletét Horthy hagyta jóvá. Nem tehetett mást!
Dobó István is kivégeztette Eger várában a törökökkel lepaktáló
Hegedűs hadnagyot. Vagyis: tragikus eseményeket és katonai
törvénykezést nem lehet demagógiával elintézni, vagy alattomos
politikai kérdésként kezelni.
A fájdalmasan szigorú ítélet ellen berzenkedők képtelenek
megérteni (főként, ha nem is akarják), hogy a zendülésért és az
ellenséghez való átállásért a világ egyetlenegy haderőjében sem
osztogattak vagy osztogatnak kitüntetéseket! A tehetségeseket és a
bátrakat viszont jutalmazzák. Horthyt ellentengernaggyá léptették elő,
és rangban 37 osztrák-német nemzetiségű admirálist megelőzve,
kinevezték az osztrák-magyar flotta főparancsnokává. Magyar ember
még soha nem ért el ilyen magas rendfokozatot és beosztást! Horthyt az
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évszázados tengerészeti hagyományokkal rendelkező államok szakértői
is kimagasló stratégának ismerték el! Itthon viszont olyanok
ragasztottak rá a „lovas tengerész” gúnynevet, akik életükben még
hintalovon sem ültek, és két perc elteltével egy kétpárevezős csónakban
is tengeribetegek lettek.

Az osztrák-magyar flotta utolsó ütközete
1918 június 10.-én Pólából futott ki a Viribus Unitis zászlóshajó
vezette flotta, Horthy parancsnoksága alatt, az antant hatalmak
Otrantónál létesített tengeri zárának felszámolására. Az akció nem
sikerült, a Szent István csatahajót egy olasz torpedónaszád a
hadművelet kezdetén felfedezte és megtorpedózta, ezzel a támadás
elvesztette a meglepetés erejét.
Horthy a további veszteségek elkerülése érdekében visszatért
Pólába, majd IV. Károly király parancsára október 30.-án átadta a
hadiflottát a délszláv Nemzeti Tanács képviselőinek. November 3.-án a
Padovában aláírt fegyverszüneti megállapodás a Monarchia számára
lezárta az első világháborút.

A vörösterror
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után Magyarországon
1918 november 16.-án kikiáltották a köztársaságot. 1919 január 11.-én
gróf Károlyi Mihályt köztársasági elnökké választották, aki március
21.-én átadta a hatalmat a Magyarországi Szocialista Pártba tömörült
kommunistáknak és szociáldemokratáknak. A tényleges hatalom
viszont a bolsevik ideológia vörös vírusától megfertőzött Kun Béla és
elvtársai kezeibe került. Kikiáltották a Tanácsköztársaságot, és
bevezették a lenini gyakorlatot követő (példátlan méretű terrort
jelentő) proletárdiktatúrát. Vizsgálatok és bírósági ítéletek nélkül
likvidálták az embereket.
A Tanácsköztársaság 133 napos fennállása során 93 helységben,
590 embert gyilkoltak le Kun Béláék, vagyis uralkodásuk minden
egyes napjára több, mint négy gyilkosság esett! Ehhez a
„számlájukhoz” lehetne írni a fehérterror áldoztait is, hiszen
vitathatatlan, hogy a vörösterror nélkül nem létezett volna fehérterror!
Az egyre fokozódó – brutális – rémuralom országos félelmet,
nyugtalanságot és elégedetlenséget váltott ki, amely fokozódott azzal,
hogy Kun Béláék politikai és katonai baklövései következtében, az
országba betört cseh és román csapatok pusztították és fosztogatták a
polgári lakosságot.
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Az ország bel- és külpolitikai helyzetének normalizálására
Szegeden nemzeti kormány jött létre (1919. május 31.). Horthy Miklóst
hadügyminiszterré és a megalakult hadsereg fővezérévé nevezték ki.
A Forradalmi Kormányzótanács az antanthatalmak elégedetlensége, a katonai vereségek és a nemzeti erők növekedésének együttes
hatására augusztus 1-én lemondott. Kun Béla néhány elvtársával
Bécsbe menekült, de nem a „Tőke” magyar kiadását vitte magával,
hanem az államkasszát (25 millió aranykoronával!).

Horthy Miklós kormányzóvá választása
A nemzetgyűlés 1920 március 1-én Horthy Miklóst Magyarország
kormányzójává választotta. 163 képviselőből 141-en jelentek meg az
ülésen. Titkos szavazással Horthy 130, gróf Apponyi Albert 7
szavazatot kapott!
A nemzetgyűlésben a mandátumok megoszlása a következő volt:
Országos Kisgazda és Földműves Párt 77, Keresztény Nemzeti
Egyesülés Pártja 76, Nemzeti Demokrata Polgári Párt 6,
Keresztényszocialista Gazdasági Párt 1, pártonkívüli 3.

Az ország konszolidációs időszaka
Horthy Miklós egy vesztett háború, a vörösterror, a fehérterror, és
a cseh-román intervenció minden katasztrofális járulékát követően
vállalta az ország vezetését, és erkölcsi-gazdasági-politikai-katonai
talpra állítását.
A trianoni békeszerződés értelmében az ország területe 283 ezer
km2 –ről 93 ezer km2-re, lakossága pedig 18.3 millióról 7.6 millióra
csökkent! Megközelítőleg 5 millió magyart rekesztettek ki az
anyaországból! Az elvesztett területeken voltak az ország leggazdagabb
ásványlelőhelyei, erdő- és vadgazdaságai.
A háborús vérveszteségtől legyöngült, az igazságtalan
békeszerződéssel megcsonkított, a románok és csehszlovákok, valamint
a hazai bolsevikok által pusztított és kirabolt ország népe iszonyatos
erőfeszítéssel és élni akarással állt talpra.
Horthy Miklós – hatalmának megszilárdulási ütemében –
fokozatosan leszámolta a vörösterror miatt revánsot tervező tiszti
különítményesek önbíráskodását, és világviszonylatban is példamutató
közbiztonságot hozott létre az ország egész területén! Vezetésével, a
magyar nemzet viszonylag rövid idő alatt (6-8 év elteltével) megkezdte
a felzárkózást a nyugati államok szintjéhez! Fellendült a
mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem. A pengő (a koronát 1926-
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ban felváltó új pénznem) Európa egyik legerősebb valutája lett, és
értékállósága a második világháború végéig stabil maradt!
Világ- és európai hírű gyárak tömegei nőtték ki magukat az
országban (Ganz, Weiss Manfréd, Láng, Tungsram, Hoffer,
Telefongyár, Kábel Művek, Chinoin, Richter, Ózdi Vasművek, Győr
stb.). Az oktatást, az orvosi ellátást és a közbiztonságot mintaszerűen
megszervezték! A magyarság bebizonyította, hogy a legnagyobb
tragédiából is van kiút, ha a csüggedést a hit és a tenni akarás váltja fel
az emberekben, vezetőik pedig értik a dolgukat!
A statisztikai adatok igazolják a lakosság lélekszámának
növekedését és a gazdaság fejlődését. A lélekszám alakulása: 1920-ban
7.6 millió, 1930-ban 8.7 millió, 1940-ben (az utolsó békeévben) 9.5
millió. A gazdaság fejlődése – átlagosan – évi 0.8-1.2 %-os növekedést
mutatott, a külkereskedelem egyenlege 1930-tól kezdve mindig pozitív
volt! Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy ezek a számadatok, egy
világgazdasági válság ellenére mozdultak kedvező irányba! Ezek
tükrében, próbáljunk meg összehasonlítást tenni, hogy milyen
gazdasági-politikai-erkölcsi-népességi „eredményt” produkált Rákosi
és Kádár közel fél évszázad alatt! A Horthy korszakban 40 fillér volt
egy kiló kenyér ára, vajon ezt miért nem emlegetik a kádári éra 3.60-as
kenyérkéjét visszasirató „feledékenyek”, tudatlanok vagy tudatosan
„csúsztatók”?

Horthy külpolitikája
Horthy Miklós tudatosan törekedett a trianoni béke revíziójára, de
kizárólag politikai eszközökkel akarta megoldani. Szovjetellenességének indítéka ma már aligha igényel magyarázatot a legújabb
kori történelmet ismerők számára. Ennek ellenére ugyanolyan korrekt
politikai és gazdasági kapcsolatot tartott a Szovjetunióval, mint más
államokkal.
Kezdetben az olaszokkal való együttműködésben vélte megtalálni
a német és a szovjet fenyegetettség „orvosságát”. A Berlin-Róma
tengely létrejöttével viszont – kényszerűségből – a németek felé
orientálódott, bár valójában sohasem szimpatizált Hitlerrel, és ez akkor
is igaz, ha a protokoll írott vagy íratlan szabályai, a nemzetközi
politikai és katonapolitikai helyzet változásai, valamint az ország
érdekei esetenként az előző megállapítást megkérdőjelező
nyilatkozatokra késztették.
Nem szabad elfelejteni, hogy Hitlert még olyan államfők vagy
politikusok is kiemelkedő vezetőnek tartották (és féltek tőle), mint
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Chamberlain, Daladier, Victor Emanuel, Franco vagy V. Gusztáv
Adolf. Megemlíthetnénk még Pétain francia marsallt, a vichyi rendszer
államfőjét, vagy Darlant, a francia flotta főparancsnokát, akik át
akarták adni a francia flottát a németeknek! 1939 augusztusában még
Sztálin is szövetséget kötött Hitlerrel, és szeptemberben együtt
rohanták le Lengyelországot, miközben a magyar kormány nem járult
hozzá, hogy a német csapatok Magyarország út- és vasútvonalait
használják a lengyelek elleni felvonulásukhoz, és Horthy tízezrével
fogadta be a lengyel menekülteket hazánkba!
Horthy Miklós nem egy esetben ellentmondott Hitlernek, de nem
állt rendelkezésére olyan erő, amellyel érvényesíthette volna
álláspontját egy olyan birodalommal szemben, amely néhány hét vagy
hónap alatt kis és nagy államok tömegeit rohanta le, amelyet csak a
Szövetséges Hatalmaknak sikerült hatalmas vér- és anyagi áldozatokkal
kapitulációra kényszeríteni.
Horthy kormányzó külpolitikai eredményét fémjelezték a
tengelyhatalmak (1938. november 2.) első, és (1940. augusztus 30.)
második bécsi döntései, miszerint Magyarország visszakapott
Csehszlovákiától 11.927 km2-es felvidéki és kárpátaljai, Romániától
pedig 43 591 km2-es észak-erdélyi és székelyföldi területet.
1940 november 20.-án hazánk csatlakozott a német-olasz-japán
háromhatalmi egyezményhez, és december 12.-én sor került a
jugoszláv-magyar örök baráti szerződés megkötésére. Jugoszlávia 1941
március 25.-én szintén csatlakozott a háromhatalmi egyezményhez, de
néhány nap elteltével (puccsszerűen) egy németellenes kormány jutott
hatalomra, amellyel a szovjetek április 4.-én barátsági és
megnemtámadási szerződést kötöttek!
Hitler április 6.-án elindította csapatait a jugoszlávok ellen, és már
a támadás első napján 50 kilométert nyomultak előre. Április 10.-én
elfoglalták Zágrábot, és ugyanezen a napon kikiáltották a Független
Horvát Köztársaságot. Horthy a magyarlakta területek védelme
érdekében – április 11.én – utasította a honvédséget a Bácska, a
Muraköz és a Muravidék megszállására, és ezzel a döntésével
ismételten
bebizonyította államfői nagyságát és stratégiai
rátermettségét!
Az akkori (!) kritikus helyzetben ugyanis vagy átengedte volna az
érintett területeket a németeknek vagy (esetleg) a szovjeteknek, hiszen
jól tudta, hogy Sztálin a balti államok bekebelezésén kívül mongol,
kínai, finn, román és lengyel területeket is annektált. A világ
közvéleménye alig-alig emelte fel a hangját, amikor pl. Finnországot
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hadüzenet nélkül megtámadta és megcsonkította. A bolsevikok bölcs
intuícióként üdvözölték Sztálin akcióját, Horthyt viszont a mai napig
átkozzák, mert a Jugoszláviában élő magyarokat megsegítette.
Horthy pozitív minősítésén az sem változtat, hogy Churchill is
elítélte ezt a döntését, hiszen a brit miniszterelnök sem akkor, sem a
második világháború után nem törődött a magyarokkal. Hazánkat
odadobta a szovjeteknek, és egy szava sem volt, amikor Tito mintegy
ötvenezer magyart végeztetett ki 1944-45-ben Újvidéken!
Az angolok viselkedése azért sem érthető, mert Horthy
szimpatizált velük, és István fia, (a kormányzóhelyettes) kifejezetten
angolbarát volt. Még azt is feljegyezték róla, hogy egy este az Arizona
bárban zsidók társaságában szórakozott, és az oda betért (Pajtás
vezérkari alezredes kíséretében levő) Dürer német birodalmi
protokollfőnök jelenlétében az angol himnuszt játszatta a zenekarral!

Horthy és a második világháború
Hozzá nem értők számára egy kötetre való adat sem lenne
elegendő annak bizonyítására, hogy Magyarország (geostratégiai
helyzete miatt) egyszerűen nem maradhatott ki a második
világháborúból! Az időhúzás „eredményeként” a német megszállás
évekkel hamarabb következett volna be, és az ország lakossága
nagyobb áldozatoknak lett volna kitéve!
Németország 1941 június 22.-én támadta meg a Szovjetuniót.
Olaszország és Románia még aznap hadat üzent a szovjeteknek! Június
25.-én a dán kormány visszahívta követét Moszkvából, francia, belga,
holland és spanyol önkéntesek jelentkeztek a szovjet frontra. A svéd
kormány hozzájárult ahhoz, hogy területén keresztül Norvégiából
Finnországba német csapatokat szállítsanak. Június 26.-án Finnország
is hadba lépett a Szovjetunió ellen.
Horthy és a magyar kormány még várakozó állásponton volt, de a
Kassát ért bombázás felgyorsította az eseményeket és a szovjetek elleni
– elkerülhetetlen – hadüzenet deklarálását június 27.-én. Nem mi
voltunk az elsők, akik ezt a tragikus és kényszerű lépést megtettük!
Magyarország csak egy apró kis figura volt a nagyhatalmak politikaikatonai sakktábláján.
Horthyt még a megtámadott Szovjetunió vezére és az emberiség
történelmének legkegyetlenebb gonosztevője – Sztálin – sem
nyilvánította háborús bűnössé, csupán a hatalomért lihegő magyar
bolsevikok kutatták elektronmikroszkóppal, hogy találjanak (vagy
kitaláljanak) valami kompromittáló anyagot Horthy ellen.

206

Horthy és a magyarországi zsidókérdés
Felesleges lenne azt vitatni, hogy Horthy szerette-e a zsidókat,
vagy sem. Kétségtelen, hogy számos zsidó barátja volt, és a magyar
állampolgárságú, valamint a külföldről (Ausztriából, Szlovákiából,,
Lengyelországból, Romániából) idemenekült zsidók Magyarországon
voltak a legnagyobb biztonságban a német megszállás (1944. március
19.) bekövetkeztéig! Horthy kormányzó még a megszállást követően is
(1944. augusztus 26.) az esztergomi páncélos hadosztályt rendelte
Budapestre, hogy megakadályozza a Gestapót a főváros zsidó
lakosainak elhurcolásában!
Számtalan zsidó ember mondott köszönetet Horthynak a háború
után, bár a bolsevik propaganda hatására sokan hallgatásba burkolóztak
azok közül, akik neki köszönhették az életüket.
Vitathatatlan, hogy Horthy a német megszállást követően a hazai
eseményeket egyre nehezebben tudta befolyásolni, ahhoz sem katonai
erővel, sem környezetének politikai támogatásával nem rendelkezett.
A németek a magyarországi zsidókérdés „lerendezését”
felgyorsították, de már nem maradt annyi idejük, mint amennyit a
korábban
megszállt
(Horthy
nélküli)
területeken
való
garázdálkodásukra fordíthattak! Horthy megtette azt Hitlerrel szemben,
amit a német befolyás alatt levő államok egyetlenegy vezetőjének sem
volt bátorsága megtenni!
Horthy akkor jutott a fizikai és lelki összeomlás határára, amikor
Miklós fiát a Gestapo elrabolta, és a háborúból való kiugrási kísérlete
nem sikerült. Ekkor már hajlott kora (76 éves volt) sem tette lehetővé a
németek által támogatott Szálasival szembeni fellépését, ezért az
erőszaknak engedve (gyakorlatilag fogolyként) tudomásul vette, hogy
Németországba szállítsák, és a háború végéig védőőrizet alatt tartsák.
Érdemes megemlíteni, hogy se a magyar, sem pedig a külföldi
zsidó személyek vagy szervezetek nem beszélnek arról, hogy a német
koncentrációs táborokból kiszabadított zsidók Magyarországra
irányított vonatszerelvényeiből számosat megállás nélkül továbbítottak
Sztálin GULAG-jaira, és nyomtalanul eltűntették a szovjet
„paradicsomban”. A médiumok többsége viszont csak a holokausztot
emlegeti, és az átirányított vonatokat, Babij Jart, Birobidzsant vagy az
52—és (zsidó) orvos pert úgy kezeli, mintha (mindezek) nem léteztek
volna!
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Összegezés
Magyarországot 1920-tól 1944-ig olyan ember kormányozta, akire
büszke lehet minden magyar állampolgár! Horthy Miklós akkor vállalta
a hatalom átvételét, amikor Magyarország történelmének legmélyebb
pontjára jutott. A háborúsveszteségek, a vörösterror és a trianoni
békeszerződésben levő határozatok a tatárjárásnál vagy a mohácsi
vésznél is súlyosabb sebet ejtettek az ország testén. Egy bűnös,
kegyetlen és idegen ideológia képviselői megosztották az
állampolgárokat, és minden társadalmi vagy egyházi törvényt felrúgva
a szabad rablást, ártatlan emberek kivégzését, kitelepítését és/vagy
megkínzását vezették be az egész országban, idegen személyek, címek,
címerek és jelképek tiszteletére kényszerítették a magyar népet.
Horthy nagy nehézségek árán, de viszonylag rövid idő alatt
konszolidálta az anarchiába és csődbe jutott bel- és külpolitikai,
közbiztonsági és gazdasági helyzetet. Az országban többpártrendszer
volt, az ellenzék parlamenti képviselőkkel, napilapokkal és megfelelő
infrastruktúrával rendelkezett. A törvény szigorával léptek fel mind a
baloldali, mind pedig a jobboldali renitenskedőkkel szemben, és ez
akkor is igaz, ha az érintettek kifogásolták a bírák, ügyészek vagy
büntetés-végrehajtó szervek tevékenységét.
Természetes, hogy Horthy sem szimpatizált ellenségeivel, de nem
volt bosszúálló, és pl. az életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Rákosi
Mátyást és Vas Zoltánt is kiengedte a Szovjetunióba 1938-ban. Az
1945-ben visszatért Rákosi „lelkén” viszont számos – vétlen –
horthysta tábornok, tiszt vagy tisztviselő halála „szárad”. Vas Zoltán
pedig hazatérte után energiájának jelentős részét arra fordította, hogy
Horthy ellen minél több kompromittáló anyagot csipegessen össze, és
„irományaiban” csupán a Pisában levő torony megdöntésével nem
vádolta Horthyt.
A rendszerváltás előtti több évtizedes ideológiai megtévesztés,
valamint a megfélemlítés eredményességét jól érzékelteti, hogy eddig
senki sem tett említést egy Horthy-szobor felállításának tárgyában. A
felelősségre vonás elmaradásától „felbátorodott” ortodox bolsevikok
viszont már-már követelik, hogy Kádár elvtársuknak állítsanak
emlékművet.
Arról a Kádárról van szó, aki szovjet szuronyok és harckocsik
segítségével került a hatalom csúcsára! Aki elárulta hazáját,
miniszterelnökét, barátját és pártját; aki kivégeztette ellenségeit,
elvtársait és azokat a forradalmár gyerekeket is, akiknek ország-világ
előtt bűntetlenséget ígért, aki a sortüzek legfőbb kezdeményezője volt
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Marosánnal, Csémivel és Hodosánnal karöltve; aki tönkretette a
magyar gazdaságot; aki vétkes a mértéktelen mennyiségű külföldi
kölcsönök felvételében és elherdálásában; aki vétkes a magyar címer és
zászló „szovjetesítésében”, valamint a kivégzett forradalmárok
tetemeinek meggyalázásában; aki semmit sem törődött a határainkon
kívülre rekesztett magyarok sorsával; aki miatt az ország lélekszáma és
az emberek átlagéletkora fokozatosan csökkent, egyes betegségek
területén pedig a világ élvonalába kerültünk!
Horthy Miklós kormányzó életrajzából és tevékenységének
eredményeiből hiányzanak ezek a Kádárra jellemző tényadatok,
amelyek még Haynaut és Quislinget is kezdő kisinasokká degradálják
az MSZMP fő- vagy első titkára mellett!
Horthy Miklóst nem szobrok vagy utcanevek, hanem életvitele és
életműve emeli a legnagyobb magyarok soraiba! Hazánk sorsának
tragikus alakulása miatt nem hibáztatható, azt tette, amit az adott
esetben (és lehetőségei birtokában) bűn lett volna nem megtenni, mert
bizonyítható, hogy még rosszabb helyzetbe kerülhettünk volna.
Horthy emberfeletti lelkierővel viselte családját sújtó sorozatos
tragédiákat, munkájában képes volt függetleníteni magát személyes
gondjaitól.
„Úriember” volt a szó szoros értelmében! Ellenfeleivel és
ellenségeivel (is) gentleman módon viselkedett, talán túlzásba is vitte a
gentleman’s agreementet, mert fel sem tételezte, hogy külföldi és/vagy
hazai „partnerei” másképpen gondolkoznak (Antonescu, Beregffy,
Gőring, Hitler, Imrédy, Mussolini, Ribbentrop, Szálasi, Sztójay,
Veesenmayer, Wert stb.)
Hazáját mérhetetlenül szerette, széleskörű nemzetközi kapcsolatait
felhasználva még Portugáliában is (az emigrációból) sokat tett a
magyarságért, bár itthon csak pejoratív szövegkörnyezetben emlegették
a hatalom szószólói. Az 1956-os magyarországi forradalom és
szabadságharc eltiprását követően testileg és lelkileg összeomlott.
Egészségi állapota annyira megromlott, hogy decembertől kezdve már
csak nagyritkán kelt fel betegágyából. 1957 február 9.-én halt meg,
temetése (1957. február 11.) abban a lisszaboni temetőben volt,
amelyben egyszer menyének (Horthy István kormányzóhelyettes
özvegyének, gróf Edelsheim Gyulai Ilonának) a következőket mondta:
„Itt szeretnék pihenni, amíg haza nem visznek egy szabad
Magyarországra”.
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Kívánsága teljesült! Hamvait 1993 szeptember 4.-én, egy szabad és
független Magyarországon, a kenderesi családi kriptában helyezték
örök nyugalomra, négy gyermeke földi maradványai mellé.
A rendszerváltás elengedhetetlen része, az igazságtalanul
meghurcolt, kompromittált, kiátkozott, kitagadott, elüldözött vagy
megrágalmazott hazafiak minél gyorsabb lefolyású, jogi, erkölcsi és
anyagi rehabilitása. Vonatkozik ez minden rendű és rangú érintett
személyre, valamint családtagjaikra.
A magyar nép igazságérzetét és önérzetét mindig sértette őseinek,
hőseinek, példaképeinek vagy választott vezetőinek lejáratása, az
„importból” ránk erőltetett selejtemberek politikai garázdálkodása. A
közvéleményt évtizedeken át permanensen manipulálták meghamisított adatokkal, cenzúrázott információkkal és csúsztatásokkal.
Mindezek sokakat megtévesztettek vagy elbizonytalanítottak történelmünk és történelmi személyiségeink valós megítélésében.
Kötelességünk, hogy – lemaradásunkat ledolgozva – hiteles
anyagokkal helyesbítsük (pótoljuk) történelmünk meghamisított részeit,
átírt és kitépett lapjait.

Fazakas Ferenc (Mt. View, CA):

AZ ÖTEZERÉVES KOLOZSVÁR
Történelmünknek voltak olyan évszázadai, amikor Erdély nélkül
nem lett volna Magyarország és a magyar nép saját véres megcsonkított
öntestének bevetése nélkül a félhold alatt rohamozó janicsárok
felperzselték volna Európát és mecsetté szentségtelenítették volna
minden keresztény templomot. Az otthoni demokratikus ellenállási
mozgalom élvonalbeli vezetője s az erdélyi menekültek nagy jogi
támasza azt mondta saját fülem hallatára, hogy szabad Erdély nélkül
nincs Magyarország, de az óhaza nélkül nincs székely-magyar
Erdélyország sem. Történelmünknek voltak olyan gyászos és tragikus
korszakai, amikor a váteszeknek kellett a véres kardot hordozniuk még
önmaguk elhamvasztásának veszélye tudatában is, mert másképpen a
köveknek kellett volna megszólalniuk Istenúr rendelése szerint.
Legutolsó, világraszóló üstökös példája ennek boldogult Mindszenty
József bíboros, Magyarország utolsó hercegprímás zászlósura.
Három évszázadon át a bécsi kamarilla gondoskodott arról, hogy a
rebellis magyaroknak ne legyen alkalmuk a magyar őstörténelemmel
foglalkozni, így nem csoda, hogy Erdélyre még kevesebb időt
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fordíthattunk. Csak szerencse révén jutottam hozzá a kolozsvári kiváló
régész és történész, Roska Márton 1943-ban – tehát Észak-Erdély
magyar államkeretbe tartozásának idején – a Kolozsvári Szemlében írt
„Az őskori Kolozsvár” című igen értékes tanulmányához. Ebből a 13
oldalas értekezésből próbálok rövid ismertetést összeszedni.
Kolozsvár a Mezőség szélén, a Kisszamos mellett fekszik, ott, ahol
a Nádas nevű mellékfolyó a Szamosba ömlik. Az árterület fogta fel a
keleti támadásokat, Nyugat felől pedig a gyalui havasok nyújtottak
biztonságot, amelyek már elég távol fekszenek a várostól, hogy az
onnan leáramló hideg levegő ne okozhasson dermedést. Így minden
idők településének két főtényezője, az élelem és a védelem itt megvolt
s az ezek után harmadik helyen álló kényelmi szempont, amely a
kereskedelemmel s ez a forgalmi utakkal van összefüggésben, itt hamar
megvalósult; ti. itt cserélődtek ki a havasi javak a Mezőség sík és
dombos termékeivel. A környéket is magába foglaló őskori
Kolozsvárott elég sok az első emberfajtával még együtt élő, de már
elpusztult emlősöktől származó csontlelet: mamut, rinocérosz (gyapjas
orrszarvú, ősszarvas, ősló és őstulok.
A régi kőkorban (paleolit) az Alpesekről lehúzódó jégáradatok az
emberi és állati életet elpusztították, de a Kárpátok koszorúja a
medencét megvédte, így ebből a korból Erdély több helyén találtak
barlangi és nyílttéri leletekben ún. pattintott kőszerszámokat. Az
éghajlat enyhülésével a sztyeppék ideje következett s ebből mormotacsontmaradványt találtak Kolozsvárott, de emberi nyomot csak a
messzebbre eső Szászlónál és a későbbi tundrák idejéből a
hidegszamosi csontbarlangban. A régi kőkor végén a felmelegedés
iszonyú tömegű jeget és havat olvasztott el s Európát valóságos
vízözön pusztítja. A beálló középső kőkor idején Európa kétfelől kezd
benépesedni; nyugaton a Pireneusi-félszigettől Skandináviáig és keletdélkelet felől Erdély irányába. A következő részt idézem: „Csak a
kutatások elégtelenségének kell betudnunk, hogy ebből a korból csak
egy pár, tőlünk (vagyis Kolozsvártól) meglehetősen messze eső helyről
ismerünk emberi eszközöket: a Fehér-Kőrös völgyéből és a Szatmár
megyei Bikszádról”.
Nem értem Roskát, hiszen ő nagyon is ismerte Torma Zsófia
felfedezését Tordoson, mégsem említi Mezopotámiát sem itt, sem az
újabb kőkor (neolit) tárgyalásánál. Ehelyett először a bükki, majd a
tiszai kultúra beáramlásának nyomait sorolja fel, majd északi finnugor
pásztornépek bevándorlását bizonyítja a füles csuprokkal, kőfejszékkel.
Ezek a népek nemsokára egy sokkal magasabb kultúrájú nép
szomszédságába jutnak, amelytől a festett kerámiát, a réz és arany
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használatát átveszik. Aranyuk azonban nem erdélyi eredetű, amely 25%
ezüst tartalma miatt világosabb, hanem vörös arany, amit vándor
rézművesek hozhattak magukkal az Ojtozi-szoroson át, a rézcsákánnyal
együtt, s „nyomait Dél-Oroszországon át a Kaukázusig követhetjük.”.
Roska még csak nem is sejteti olvasóival, hogy mindez a Földközitenger partvidékéről eredhet.
Roska tanulmányában az első megadott időszak a Kr. e. 18. század,
amikor a Kárpát-medence is belép a bronzkorba és hatalmas bronzöntő
műhelyek létesülnek, míg a vaskorszak csak a Kr. e. 9. és 8.
századokban jelenik meg, de csak a 7. század végén a szkíták alatt
terjed el.
Roska részletesen tárgyalja
a régészeti tárgyak lelőhelyeit
Kolozsvár magyar utcaneveinek házszámainak megadásával, de ezt
nem idézem, hanem rátérek arra, hogy az 1986-ban otthon kiadott és
nagy hullámverést kiváltó „Erdély története” című mű 221. oldalán az
írók, akik Kolozsvár őstörténetével foglalkoznak, megállapítják, hogy a
város főterén (a Szabadság téren, a régi Mátyás király téren, amely ma
Piata Libertatii) 1927 és 1961 között ötször voltak ásatások. Az
„Óvár”-ban az ásatás 1956-ban is eredménytelen maradt, mint ahogy
régiségtani szempontból a főtér 1871. évi építkezései alkalmával és a
belváros 1895. évi csatornázásakor sem találtak semmi újat. A 13.
sorban kezdődő – a város római eredetét bizonyító – mondat így
hangzik: “A 12. század végi – 13. századi városi élet legkorábbi
régészeti nyomai közvetlenül a közel egy évezrede elpusztult római
város romjai (ledőlt oszlop, római törmelék 2-3. századbeli pénzekkel)
fölött keletkezett humuszrétegben jelentkeztek”.
Agyonhallgatják azonban, hogy 1968-ban a főtéren álló Szent
Mihály templom tornya mellett transzformátor-állomás felállítása
végett 13.8 x 5.25 méteres gödröt ástak, amelynek átlagos mélysége 5
m volt, egy helyen pedig 6.5 m; 5.2 méterig fölülről lefelé modern,
késő középkori, majd kora középkori és római rétegek következtek, 5.2
és 6.2 m között azonban neolitikus (kőkorszaki) rétegre bukkantak,
amelyben kunyhók maradványait és ugyanolyan jellegű és színezetű
őskori edénycserepeket találtak, mint Torma Zsófia Tordoson.
Az 1 m vastag kőkorszakbeli réteg két szintre osztható, amely
egyrészt az alsó réteg világosabb színe, másrészt a talált anyag
csoportjai által különböznek, amelyek csupán vagy az egyik vagy a
másik szintet jellemzik. Az alsó szint kb. 70 cm, a felső kb. 30 cm
magas. A kőkorszakbeli réteg és az első római szint között más
kultúrának semmi nyoma sincs! A gyorsaság, amellyel a munkálatokat
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végezték, nem tette lehetővé a lakóhelyek, kunyhók és vermek
átvizsgálását, ahonnan a használati tárgyak előkerültek, az ásatások
azonban a Kolozsvári Történelmi Múzeum vezetőségének
felügyeletével történnek s két román és egy magyar szakember a neves
román régészt, Nicolae Vlassát tájékoztatta az ásatások menetéről, aki a
mindenkori mélység szerint külön csomagoltan kapta az anyagot azzal
a megjegyzéssel, hogy az a történelem előtti réteg mindkét szintjéből
ered.
Legelőször a kolozsvári „Igazság” című újság 1968 május 12-i
számában jelent meg rövid tudósítás a fenti ásatásokról, majd 1970-ben
a Kolozsvári Történelmi Múzeum gondozásában negyven oldalas német
nyelvű füzetet adtak ki az Acta Musei Napocensis sorozat 7. számaként
Vlassa összeállításában. A szöveg négy fejezetre oszlik. Az első címe:
“Kulturelle Beziehungen des neolithikums Siebenbürgens zum vorderen
Orient” (A kőkorszaki Erdély kulturális kapcsolatai a Közel-Kelethez).
Ebből is látható, hogy Vlassa az Erdély és Mezopotámia közötti őskori
összeköttetés tételének híve. A füzetben vagy 80 ábra, rajz és fénykép
is van a leletekről, kb. egyharmada eredeti színében. A szerző
összehasonlításokat tesz Tordossal és Mezopotámiával kapcsolatban.
Az első meglepő megállapítás az volt, hogy mindkét szint
agyagformái és különösképpen a szokásos használati tárgyak a Tordoskultúrához tartoznak. A megmentett anyag főleg töredékből áll,
amelyből elenyészően csekély alakzatot lehetett újból összerakni,
mégis elegendő jellemző darabot lehetett kiválogatni. Ezekből a lelet
kulturális hovatartozása és időszaka kétségtelenül megállapítható.
Vlassa – mint képzett és jónevű régész – a minták, a színek az égetés,
az edényeken levő nyílások helyei és száma, az azokon található
karcolatok és jelek segítségével bizonyítja a Tordos-kultúrával való
azonosságot.
Még a laikusokat is érdekli, hogy milyen tárgyak találhatók egy
ilyen régiségi leletben. Az egyszerű házi agyagedényeken kívül vannak
kis táblácskák emberek és állatok rajzaival, valamint más képekkel,
amelyeket pecsétnyomásra használtak; olyan edények, amelyek
korsóhoz vagy köcsöghöz hasonlítanak; ovális táblák, amelyeken több
személy ábrázolása látható; meg egy csomó geometriai karcolás, amely
feltételezhetően írásjel. Vannak agyagkorongok, amelyeknek közepén
lyuk van s feltehetően halászháló nehezékének használták őket. Egyes
tárgyakat a vallásgyakorlással hoztak kapcsolatba. Nem hiányoznak a
vágószerszámok és nyelek szarvasszaruból, marha-, disznó-, juh- vagy
kecskecsontokból, és lyukkal ellátott amulettek sem. Vlassa részletesen
tárgyalja a darabok színezését és a 40 oldal után 8 oldalon a talált
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tárgyakat eredeti színben is bemutatja. A legkülönlegesebb az az
organikus, bitumenszerű, fekete lakknak tűnő fénykő festék, amelyet a
cserépedény falaira ráégettek; ha ez helyenként le is töredezett, nyoma
a világos alapon fennmaradt, s így a díszítő minták könnyen
kijavíthatók voltak. A leletek részletes tárgyalása nem szükséges, az
ezekből levont következtetések azonban a Kárpát-medence egész
őskorára vonatkozólag nagyon fontosak.
Eddig az 1968-as felfedezésig általánosan elfogadott meggyőződés
volt, hogy a Tordos-kultúra csak a Maros középfolyásáig terjedt, attól
északra tehát már nem jutott el. Így jelenleg ez a kolozsvári település a
Tordos-övezet legészakibb erdélyi pontján, területén van és helyzete
révén a talált anyagra olyan hatások is érvényesülnek, amelyek az
említett kultúrövezetnek nem jellegzetességei. Vlassa itt egyrészt az
alaposan átvizsgált tordai (és nem tordosi) leleteket említi, másrészt
utal a nyugatra fekvő nagyváradi, tiszai (kerpályi) és debreceni kisebb
leletekre, sőt a keletre eső Lumea Noua nevű leletre is.
De a vizsgálatoknak van másik kétségtelen ténymegállapítása is.
Vlassa az Alsótatárlakán talált három táblácska és más hasonló,
könnyen időzíthető leletek (pl. réztű jelenléte) alapján – összehasonlítás
eredményeként – a tatárlaki és Lumea Noua leletek időrendjét a Kr. e.
2600-2400 évek közé helyezi. A kolozsvári lelet felső rétegében
azonban egy bögre alakú cserépedényt is találtak, amely a kor
megállapításában döntő jelentőségű. Az előállítás különlegességei, a
tömött, homokos agyag, a kiváló égetés, a belső fekete, fémszerű
csillogás, a piros, csiszolt, vörös külső fal, a Tordos-kerámia tipikus
mintája. Vlassa figyelmét azonban az edény aljába belekarcolt, kb. 5
cm átmérőjű rajz ragadta meg, amely hajót ábrázol középárboccal,
háromszögletű kettős vitorlával, evezőkkel s azoknak nyílásaival a hajó
oldalán. A hajó szerkezetileg annyira tökéletes, hogy Vlassa szerint
annak készítője vagy közvetlenül vagy más elmondásából lerajzolt hajó
lényegét és célját teljesen ismerte. Mindez azonban még így is
rejtélyes, mert a karcolt rajz nem egyszerű vízjárművet ábrázol, hanem
valódi hajót, vagyis tengeri utazásra alkalmas vitorlást vitorlavászonnal
és evezőkkel. Minthogy nem valószínű, hogy a Kolozsvár mellett
folydogáló Kisszamoson ilyen komoly hajó közlekedett, Vlassa a
rendelkezésre álló tudományos kiadványokban közzétett régészeti
leletek alapján a kolozsvári hajót a Kr. e. két és félezer éve már
kifejlődött krétai kultúrára vezeti vissza, ahol pecsétnyomókon tűnik
fel. A mezopotámiai kultúrhatás azonban oda is már pár százévvel
előzőleg elérhetett. Mindezek összeadásával Kolozsvár települése 5000
(ötezer) éves.
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Vlassa tudományos értekezése második fejezetének címe: “Die
Tonscheibe von Turdas” (A tordosi agyagkorong). Ez jelenleg
annyiban érdekes, hogy Vlassa állandóan összehasonlításokat tesz a
Kréta-szigeti, Égei-tengeri és kisázsiai leletekkel. Így a 15. oldalon
bemutat egy – a tordosi leletekből Roska által közölt – 9.4 cm átmérőjű,
3.9 cm vastag korongot, amelynek mindkét lapján 13-13 bekarcolt jel
van. Ezek részben hasonlók (mások egyenesen azonosak) az ismert kék
táblácskán levő jelekhez; ezek a táblácskák Mezopotámia korai
dinasztikus idejében, tehát Kr. e. 4-5000 évvel készültek. Vlassa szerint
az általa Alsótatárlakán felfedezett egyik táblácska jelei is feltalálhatók
a kék táblácskákon, tehát ezen az alapon már a 6000 év is számításba
jöhet. A románok azóta sem kutattak tovább s úgy tudom, az egyetlen
magyar szakmű, amely erről a felfedezésről Vlassa nyomán beszámolt,
az Argentínában – néhai Fehér Jenő sorozatában – kiadott Sumer
nyomok Erdélyben című 1972 karácsonyán megjelent könyv, amelynek
3. részében Jáki Gábor „A kolozsvári sumerok” című fejezetben 4
oldalnyi szöveget és 2 oldalon ábrákat közöl.
*
Befejezésül újból meg kell említenünk, hogy 1986-ban Budapesten
az Akadémiai kiadó megjelentette a 3 kötetes „Erdély története” című
művet kb. 2000 oldalon, amely 1987-ben már a második kiadást is
megérte. Vádat kell emelnünk a névtelenségben rejtőző cenzor ellen,
mert ebben a műben sem az 1987-es Magyar Találkozó Krónikájának
254. oldalán kezdődő “Erdély és Mezopotámia sok ezer éves
kapcsolata” című előadásban, sem az itt most lefolyt ismertetésben
összefoglalt legújabb kutatási eredményekről egyetlen mondat sem
található. Ez nemcsak érthetetlen, hanem felháborító és megdöbbentő,
mert elsősorban is hazánkról van szó és népünk elidegeníthetetlen
jogairól.
Mi a célja a szerkesztőnek – illetve inkább a pártnak –, hogy el
akarja tüntetni azt, hogy Kolozsvárnak volt őskori kultúrája, volt őskori
élete évezredekkel a római település előtt? Talán azt a tévtant akarja a
perdöntő bizonyítékok ellenére tovább is erőltetni, hogy Kolozsvár
csakis római város volt, s ezen az alapon csakis román város lehet a
mai korban is? Ez a mi szempontunkból nagyon súlyos, kárt okozó
eljárás, vörös pártpolitika! Ugyanilyen súlyos kérdés az is, hogy miért
hallgatják agyon azt, hogy Erdély és az egész Kárpát-medence földrajzi
nevei, a Duna, Kárpátok, Napoka, Kau-ko (Erély ősneve) és még sok
más földrajzi név sumer szó és ugyanakkor a magyar nyelv ősi szava is,
mint azt Telekiné Kovács Zsuzsanna történész és nyelvész kutatásai
nyomán már említett 1987. évi előadásomban ismertettem. Mindez 4
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évezreddel előzi meg 896-ot, a magyar honfoglalás évét és két-három
évezreddel a dák és római csatározások és foglalások korát.
*
Az előadottak azt bizonyítják, hogy a Kárpát-medence s Erdély
őslakossága sumer-ősmagyar nyelvű volt. De van az Erdély története
című műben még vagy féltucatnyi ferdítés és valótlanság, amit nem
nézhetünk el. Ilyeneket a román írók, történészek és politikusok már
eddig is felhasználtak a magyarság súlyos kárára s ezután majd az
Erdély történetére is hivatkozhatnak érveléseikben és ferdítéseikben.
Tiltakozunk az ellen, hogy ezeknek a részeknek átdolgozása nélkül a
kiadványt idegen nyelvekre lefordítsák, s akár otthon, akár külföldön a
köztudatba vigyék és rögzítsék. Ezeket a fejezeteket, részeket, az
Erdély története íróinak a valóságnak megfelelően újra kell írniuk s
külön kiadványban el kell küldeniük mindazoknak, akik a köteteket
megvették, különös tekintettel a külföldi tudományos intézetekre..

v. Baranchi Tamáska Endre:
1.

AZ ELOROZOTT KETTŐSKERESZT
A magyarokat a Trianonban megalakított szomszédos országok
népei ma is sovinisztának nacionalistának nevezik. Pedig, ha tükörbe
néznének, akkor éppen az ellenkezője derülne ki. Mindenesetre ma már
ezek a kis államok próbálják történelmüket minél több száz évvel
előbbre tolni. Nem is beszélve az oláhokról, akik a hamis dákoromán
elmélettel már több, mint 2000 évvel dicsekednek Erdély területén. De
az északi szomszédaink a jámbor tótok – mai néven szlovákok – is
iparkodnak. Szvatoplukból szlovák királyt, Pribinából pedig szlovák
herceget faragtak maguknak. Úgy látszik, hogy történetíróiknak van
elég fantáziájuk. Ma már az ősi Pannóniát is magukénak vallják.
Ennek ellenére mégis van egy szegénységi bizonyítvány a sok
között. A több évszázados „szlovák” államnak nem tudtak a múltból
egy címert, vagy címerpecsétet produkálni.
Így kellett elorozni a magyar királyság címerének baloldali részét.
Ma tehát a csehszlovák állam címerében a magyar kiscímer egyik
része díszeleg.
Nézzük a történelmi múltját ennek az eseménynek. – A leendő
köztársaság első cseh idegenlégiója 1914. október 20-án vette
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használatba az első csehszlovák címert még Oroszország területén.
Ebben a „nadrágtartós” oroszlánon főhelyre került a magyar
kettőskereszt-címer, amelyet még Stur Lajos és társai alkottak meg
1848-ban. – Igen ám, de ez a címer éppen a magyar színeket tükrözi
vissza. Vörös pajzsban ezüst (fehér) kettőskereszt és zöld hármashalom.
Ez legfeljebb a Felvidéken lakó magyaroknak lett volna, mert a hármas
színt mutatta. Így gyorsan át kellett festeni a cseh-szlovák színekre, s
így lett a hármas zöld halomból „kék” halom. Természetesen, a kereszt
tövéből elhagyták a leveles királyi koronát, mert az sehogyan sem illett
volna egy köztársasági címerbe.
Visszatérve éppen a kettőskeresztes címer ősi magyar eredetére,
Ivánfi Ede: „Magyarország és részeinek czímerei” című könyvében
olvashatjuk „hogy a kettőskereszt, mint nemzeti jelvény s országos
címer a különféle családokból származott királyok alatt, nem kevésbé
mint az Árpádok alatt, használatban volt; azt ismét pecsétekről, mint e
korbeli pénzekről le lehet olvasni”.
Hol volt akkor még Szlovákia? A legmerészebb álomban sem
jelenhetett meg, hogy majd 1920-ban Párizsban megszületik a jó szláv
propaganda és az együgyű nyugati politikusok közreműködésével.
Legalább a tót tudósok egy kicsit utána jártak volna annak, hogy
mi is az eredete a kettőskereszt címernek?, akkor nem kellene ma
idegen tollakkal ékeskedniök.
Egyébként is a kereszt először a pajzsban lebegő állapotban volt.
Az még IV. Béla pecsétjein is látható s Róbert Károlyig ezt így
használták királyaink. Ezeken a talpa hol egyenesen, hol liliomszerűen
vágott és V. István felesége, Erzsébet pecsétjein virágcserépbe van
állítva. Később jut érvényre a hármashalom, amely a magyar
heraldikának egyik sajátságos tartozéka lesz. Ilyen formában fordul elő
igen sok magyar nemzeti család címerében is. A hármashalom mindig
zöld színű és sohasem kék.
Legrégibb emlékünk, amelyen a hármashalom (hegy) látszik,
Ágnes királyné pecsétjén van. Nagy Lajos király alatt a keresztnek és a
halmoknak a máza végleg megállapodott. Újabb időben a hármashalom
középső kúpján mindig ott van a leveles királyi korona s ezen áll az
apostoli kettőskereszt.
Meg kell még említenem az elemi iskolákban beszajkózott: Tátra,
Fátra, Mátra mondókát. Győrffy György történész írja: „A barokk kori
magyar címer hármashalmát először a nagyszombati jezsuiták a XVII.
század végén magyarázták a Tátra, Fátra, Mátra hegyekkel. A múlt
századi nacionalizmus előfutárjai gondolták ki azt a téves elméletet,
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hogy „a kettőskereszt Cirill és Methód szláv apostolok jelvénye volt”.
Ezt a hipotézist már a két háború között megcáfolta Csehszlovákiában
Vaczlav Chaisupechy, Magyarországon pedig Komorovitz Bernát.
Mivel pedig a Mátra megmaradt a magyaroknak a trianoni
békeszerződés szerint, így a tótoknak csak „kettős halmot” kellene
használniuk. Hogy aztán ahhoz is mennyi joguk van, az már más lapra
tartozik.
2.

A NYUGATI SZÉKELYEKRŐL
Göcsej és főleg az Őrség területén élő őslakosokkal kapcsolatban
meg kell említeni, hogy nemcsak Erdélyben voltak székelyek, hanem
voltak a nyugati határvidéken is. Idézzünk Balás Gábor: „A székelyek
nyomában” című könyvéből: „Minthogy feltételezésünk szerint a
székelyek azok, akik László Gyula kettős honfoglalás elmélete alapján
az első ütemben, vagyis 680 körüli években jöttek a Kárpát-medencébe,
meg kell vizsgálnunk azt, hogy hol vannak régészeti leletek tanúsága
szerint, vagy helyi hagyományokban a székelyek ottlakásának nyomai?
Hol vannak olyan helynevek, amelyek a székelyekre, illetőleg
valamelyik szervezeti egységükre utalhatnak? A leletek ötfélék is
lehetnek; griffes-indás kései avarkori leletek, erre a korra utaló pénzes
leletek, középső avarkorra utaló sárga-kerámiás edények, rovásírásos
emlékek, továbbá agancsból készült és székely régi rajzos agancscsoportokhoz hasonló agancsleletek. Mindezeket az adatokat egyes
régi okirati emlékek még azzal egészíthetik ki, hogy olyan helyeken is
említenek székelyeket, ahol a 13. század utáni időkben eltűnik a
nyomuk. Vas, Zala, Somogy területén a helynévi nyomokat is
figyelembe véve, valamivel több adat csábít vizsgálatra. Az erősen
megritkult várkony-avarságot az onogur-székelység – mondhatni –
országszerte feltöltötte. Nem egy nagy tömbbe kerültek a székelyek,
hanem többnyire esetleg sűrű szórványokba, néha pedig kisebb
tömbökbe. A újonnan jöttekkel védelmi szempontból főként a kiugró
alsó-ausztriai terület Ennsig terjedő határvidékeket kívánták
megerősíteni. Ez elsősorban a bajor fejedelmek elleni védelemre volt”.
*
IV. László 1280-ban kelt adomány-levelében felemlíti, hogy az
őrségiek attól az időtől fogva, amikor a magyarok ebbe a hazába jöttek,
saját fegyverükkel és költségeiken az ország nyugati határát őrzik és
oltalmazzák.
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Ha átnézzük az őrségi ősi családok neveit, igen soknak keresztnév
a vezetékneve, amelyeknek legtöbbjét Erdélyben a székely családoknál
is megtaláljuk. Ezek közül a családok közül nem egynek ivadékai ma is
élnek az Őrség 18 községében.
Új adománylevelet nyertek az őrségiek 1536-ban I. Ferdinándtól és
1595-ben II. Rudolftól. II. Rákóczi Ferenc 1706-ban hadiszolgálataikért
minden köztehertől felmenti őket.
*
Dr. primor vitéz Ákosfalvi Szilágyi László Johannita lovag és az
ősfák felülvizsgálója írta 1964 március 10.-én: “Már évek óta
észrevettem, hogy a Szalók nemzetségnek egyrészről ősibb kiskendi
(kenhidai) és nagykendi, valamint erélyi, szarvaskendi birtoklása és
szarvast ábrázoló ősi címere között összefüggés van, amely Ősbőnek
Anonymus által említett “princeps et ductor exercitus” címzésével
együtt arra vall, hogy ő volt a korábban itt lakó székelyek fejedelme
éspedig kend címmel. Tehát két kend volt: Leved a magyar kend és
Ősbő a székely kend. Az egyik a Kurszám, másként a Kartal és a
Kaplyon nemzetségek elődje, a másik a Szalók, másként Almás
nemzetség őse. Egyéb adatokból az is kitűnik, hogy mindketten Attila
hun király (+ 45) ivadékai voltak”.
3.

EGY KIS ÍZELÍTŐ A HERALDIKÁBÓL
Lehet, hogy ez a rövidke írásom nem mindenkit érdekel. Mégis
beletettem lapom jelenlegi számába, ha már foglalkoztam vele.
Ma már az emigrációban élő magyarság nagy része olyan rendezett
anyagi körülmények között él, hogy megjelentek a címeres
pecsétgyűrűk a ház falán, a kandallók fölött a festett és domborművű
címerek, sőt már egy-két síremlék is címerrel ékeskedik.
Ahhoz most nem szólok hozzá, hogy mennyi ezekből a címerekből
jogos, – mennyi a hamis –, és mennyi a heraldikailag rosszul megfestett
vagy megmintázott címer.
*
Legutóbb három címeres levélen levő festményt tanulmányoztam.
Erről akarok most röviden értekezni.
Mint heraldikus, – címfestő és szobrász is – (a Katonai és
Ispotályos Szent Lázár Lovagrend magyar nagyperjelségének
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heraldikusa és genealogusa), szívesen foglalkozok ma is ilyen
témakörrel.
Most a címerfestőkről szeretnék pár szót szólni.
Az első festett címerképes armálist 1405-ből ismerjük, amelyet
Zsigmond király adományozott a Tétényi és a Haraszti családoknak, a
Kapy család ősének. Azonban a címer kivitele heraldikai tekintetben
ezen nem korrekt.
A második ismert armális, a Garázda családé 1409-ből. Kiállítás
tekintetében azonos vonásai vannak a Tétényivel.
A harmadik festett címeres armálist szintén Zsigmond király 1411ben a Hideghéthy család részére adományozta. Egyike a legszebb
középkori címereknek.
A Zsigmond király által adományozott címerlevelek kivitele és
technikájuk tekintetében – a címerek igen különbözők. Azonban a
címerfestőkről közelebbi adatokkal nem rendelkezünk. Nemhogy
nevüket, de még monogramjukat sem írták, festették fel a
címereslevelekre. A középkorból csupán egy címerfestő nevét ismerjük
– Campanellis (1526) –, aki valószínűleg olasz származású. A
címerfestőket mindig az illető hely lakosai közül választották. Így
mindig vannak stílus különbségek.
A címereket legritkább esetben festették egyszerűen, minden alap
nélkül az oklevél pergamenjére. A címerkép rendszerint keretbe van
foglalva, amelyen belül az alap üresen, vagy pedig többé-kevésbé
díszesen is töltötte ki ezt az üres tért.
Egyébként ezt a bekeretezett részt a heraldikában szőnyeg-nek
nevezik. A szőnyegek kivitelezés szempontjából különbözők: egyszerű
arabeszkekkel, angyalfejekkel, csillagokkal, geometriai alakokkal,
címerekkel (állami), majd később (Mária Terézia korában és utána)
tájképekkel, sőt az uralkodó és családtagjai képeivel is díszítették a
szőnyegeket. Ez mindig attól függött, hogy a címerkérvényező mennyi
pénzt szánt erre.
Míg a királyi kancelláriából származó címerek szépek, ízlésesek és
művésziesek, az erdélyi fejedelemség kancelláriájából származók
sokszor igen primitívek és heraldikailag helytelenek is sokszor.
A Habsburgok trónralépésével megkezdődött a német heraldika
lassú, de biztos térfoglalása. Különösen Rudolf címeres levelei között
találunk művészi kivitelűeket s amelyeknek magyar címerfestője:
Bocskai György. Ez a második címerfestő, akit név szerint ismerünk.
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*
Ezzel az írásommal egyidőben három festett címert
tanulmányoztam s fel tudtam fedezni bennük igen sok hasonlóságot.
Így nyugodtan állíthatom, hogy egy festő kezéből származnak.
Sajnos, a neve mégis örökre ismeretlen marad előttünk.
*

A Széchényi család címere (1629. november 26., Bécs) volt az őse
a gróf Széchenyi családnak s az ősi címerük bele is került a grófi
címerbe szívpajzsként. Az Olasz, másképpen Kolozsváry családé
(1636. november 26., Bécs) és a Tamáska családé (1627. augusztus 5.,
Bécs).
A két elsőnek említett címeres levél az Országos Levéltárban,
Budapesten van elhelyezve, míg a harmadik, a Tamáska család
tulajdonában van. (Ez utóbbinak címerfestménye erősen kopott
színekkel.
*
Nézzük a három címerszőnyeget. Mind a három szőnyeg arany
kerettel van körülvéve. Mind a három szőnyeg középső részén tojásdad
(ovális), zöld babérlevélből készült koszorú van. De még a zöld színek
is egyformák – sötét smaragd-zöld. A keret és az ovális koszorú közötti
részt szinte egyforma ornamentika tölti ki. A Széchenyi és a Tamáska
címerszőnyegen fenn középen angyalfej van, míg az Olasz és
Kolozsváry szőnyegen – az angyalfej helyén – az osztrák kétfejű sasos
címer, császári koronával. Úgy látszik, hogy a folyamodó ezzel is ki
akarta fejezni császárhűségét. Mindhárom címeres levélen a szőnyegen
fenn jobboldalon a magyar hétvágásos Árpád-kori címer, míg a
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baloldalon a hármashalom nyugvó ezüst kettőskeresztes címer. A
hármashalmot leveles királyi korona díszíti. (Ez a Tamáska címeren
eléggé el van mosódva.) Mindkét pajzs mind a három címeres levélen
kerektalpú. A pajzsokat mindenhol királyi leveles korona fedi be.
A zöld babérkoszorú és a címerfestmény közötti rész bíbor színűre
van mindhárom festményen festve és “damaszkolt” sötétebb színnel.
Mindhárom nemesi címer egy stílusban van festve. A Széchenyi és
a Tamáska kerektalpú, míg az Olasz-Kolozsváry kerektalpú tárcsa
pajzs. Csupán ennyi a különbség.
A sisakok mind a három festményen rövid nyakúak – a kor
stílusában. Míg a Széchenyi és Olasz-Kolozsváry címeren nyílt, addig a
Tamáska címeren zárt sisak van. (dr. Czobor Alfréd, a m. kir. Országos
Levéltár volt főigazgatója szerint a Tamáska címer egyszerűségében,
színeiben és heraldikai pontosságában – középkori címerre utal. Mint
kifejtette, lehetséges, sőt valószínű, hogy a kérvényező az elveszett
Zsigmond korabeli címert kérte. A kos, mint heraldikai állat a magyar
heraldikában igen ritka; Kossuth, Csiha, Csinády.)
Mindhárom sisakon leveles királyi korona van festve. De még a
felrakott évkövek is teljesen hasonlók.
A takarók egy stílusban vannak festve. Azoknak fordulatai,
kecsessége, finom hajlatai, igen jó kezű festőre vallanak. A Széchenyi
és Olasz-Kolozsváry címerfestményen – kifestett formában – teljesen
épen maradtak, míg a Tamáska festményen a színek a takarókon
elmosódottak, főleg a vörös szín, de alatta a festő által megrajzolt
címertakaró vonalai teljesen megegyeznek a másik kettőével. Egy
kéztől származik.
*
1627-1636-ig mindössze 9 év van. Mind a három címereslevél
Bécsben kelt. Az ottani kancelláriában készült. Így biztosra vehető,
hogy mindhárom pergamenre a címereket ugyanaz a személy készítette.
Erre a legnagyobb bizonyítékot a felsorolt adatok és hasonlóságok
szolgáltatják.
Viszont a címfestő neve, kiléte – magyar, vagy osztrák volt-e –
örökre rejtély marad. (1994 Szalókfia)
***
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Panajothné László Márta (Cleveland, OH):
KUTATÁSOK, FURCSASÁGOK, - ISTEN
Ha meggondolom, milyen, megnyugtató,
amit az újságok, a televízió,
a hírmondók újabban jelentenek,
megcáfolják a Darwin-elméletet,
Ezek szerint, nem majmoktól származunk,
Efelől tehát, nyugodtan alhatunk, A huszonegyedik század elején,
új hang jelent meg a kutatás terén.
Újabb felfedezés tudatja velünk,
hogy ezen a földön, emberéletünk
új felvilágosult kutatás szerint,
új bizonyítékokkal ég felé tekint.
De nehogy azt higyjük ósdi ostobán,
hogy afféle isteni terv lenne talán.
Meggyőző érveket találnak nekünk:
Űrlakó lényektől eredünk.
Ez még nem minden, ami következik,
még különösebb módon jelentkezik.
Egy női személy, ha éppen úgy kívánja,
saját szülöttjében ismerhet magára.
Világra hozhatja egyes-egymagában,
apai szerep nincsen a programban.
Az eredeti hittől eltérően,
említve se legyen seholsem az Isten.
Mindegyre többet halljuk a hírekből, mintha félnének az Isten nevétől.
Minden felfedezés nagy érdemet jelent,
de a végső oknál kihagyják az Istent.
Tekintettel a kételkedőkre,
Istent tagadó hitetlenekre,
- nehogy megsértsék érzékenységüket elnevezik hát „intelligens lény”-nek. –
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Az emberi agy már mindenre képes.
Okadatolása, szinte tökéletes.
Vívmányaiban önmagát csodálja,
pedig az nem más, az Isten képmása.
Az eredetit képes lemásolni,
mesterkélt módon életet csúfolni. –
Amíg egy intésre, véget érhet minden,
ha megálljt parancsol a teremtő Isten.

Dr. Tápay Miklós (Cincinnati, Ohio):

A KÁRPÁTALJAI HELYZET
Kedves barátom, miért kérdezel
Származásom mondd, miért érdekel?
Kedves Barátom, feltárom neked szívem
Mert én magyarnak itt születtem.
Dupka György

Az 1930-40-es tanévben a Munkácsi Állami Gimnázium II.
osztályának voltam a növendéke. 1999 augusztusában a SARA
(Sharing America’s Resources Abroad = Megosztani Amerika
Készleteit Külfölddel) orvosi missziójának tagjaként, módomban volt
ismét viszontlátni ezt a várost és Kárpátaljának egy részét. Ottani
kollégákkal azóta is tartom a személyes kapcsolatot és így értesüléseim
frissek és megbízhatók. A mai helyzet tárgyilagos felméréséhez
feltétlenül szükséges Kárpátalja történetének előzetes rövid ismertetése.

A Honfoglalástól Trianonig
Honfoglaló őseink zöme 896-ban az itteni Kárpátok egyik
szorosán, a Vereckei-hágón átkelve nyomult a Felső-Tisza vidékére.
Kárpátalja (12.800 km2) ettől kezdve vitathatatlanul magyar
felségterület volt több, mint ezer éven át, Trianonig. Amíg
Magyarországhoz tartozott, itt ukránok vagy oroszok soha nem éltek. A
szláv őslakosság, a rutének, vagy ahogy magukat hívják, a ruszinok, a
XIII. és XIV. században jöttek be keletről. Így bár az ukránokkal közös
gyökereik vannak, miután azonban a Kárpátok évszázadokon át
elválasztotta őket, nem tartották magukat ukránnak, hanem egy
különálló szláv nemzetiségnek. Nyelvük, bár hasonló, de eltér az
ukrántól és az orosztól egyaránt és a görög katolikus vallás követték,
nem pedig a moszkvai pátriárka alá tartozó görög keleti, pravoszláv
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(ortodox) egyházat. Letagadhatatlan történelmi tény, hogy ezzel a
ruszin kisebbséggel nekünk soha semmi bajunk nem volt. Sőt, Rákóczi
szabadságharca idején a magyar ügyhöz való hűségükkel olyannyira
kitűntek, hogy nagy fejedelmünk a „civitas fidelissima” megjelöléssel
méltatta lojalitásukat. A 48-as szabadságharcunk idején is ők és a
svábok voltak az a kisebbség, amely nem kelt fel ellenünk.
A Trianont megelőző legutolsó 1910-es népszámlálás adatai
szerint Kárpátaljának akkor csaknem 400.000 lakosa volt. Ebből
223.000 (56%) volt ruszin, 116.000 (29%) magyar vagy magyar zsidó,
20.000 (5%) német, 20.000 (5%) román, 5200 (1.3%) szlovák és 234
(0.05%) cseh.
Kárpátalján az I. Világháborút követően az Osztrák-Magyar
Monarchia összeomlása után, egyik politikai változás követte a
másikat. 1918 XI. 16-tól XII 20-ig, tehát csaknem 5 hétig a Magyar
Köztársasághoz tartozott. 1918 XII. 21-től 1919 III. 21-ig, azaz 3
hónapig, mint Ruszka Krajna, önálló mini-államként létezett. 1919
III. 21-től IV. 19-ig, tehát csak 1 hónapig, a Magyar Tanácsköztársaság
uralmát “élvezte”. Ezt követte területének egy részén a román
megszállás 1919 IV. 10-től 1920 június végéig, míg másik részét a
csehek szállták meg 1919 I. 12-től a Trianon-i döntésig (1920. VI. 4.)
Miközben a hatalmon levők ilyen szédítő iramban váltogatták
egymást, s a lakosság többségét kitevő ruszinok képviselete 3
alkalommal is a Magyarországgal való egység mellett állt ki. Először
1918-ban az Ungváron székelő Magyarországi Rutén Néptanács ítélte
el az erőszakos cseh területi terjeszkedést és tett Magyarország mellett
hűségnyilatkozatot, ezt követte 2) a Ruszin Parlament (Soym) 1918
decemberi, Munkácson hozott határozata, majd 3) a 2. Köponti Tanács
1919 V. 9-i döntése. Ennek ellenére az 1919 IX. 10-én Saint
Germainban aláírt nemzetközi megállapodás e területet kiszakította
Magyarországból és Podkarpatska Rus (Ruszinszkó) néven
Csehszlovákiának ítélte – pedig a szlovákok és csehek a lakosságnak
csak 1.35%-át képviselték az 1910-es népszámlálás előbb említett
adatai szerint. Igaz ugyan, ez a szerződés garantálta Kárpátalja
autonómiáját, amit azonban a csehek mindvégig figyelmen kívül
hagytak.
Az új területi elrendezés biztosította a közvetlen vasúti
összeköttetést Csehszlovákia és Románia között, megakadályozta a
közös lengyel-magyar határt és teljessé tette a megcsonkított ország
ellenséges államokkal való körülvételét. A magyar békeküldöttség
vezetője, gróf Apponyi Albert bámulatos történelmi előrelátással
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figyelmeztette a győzteseket, hogy e terület elszakítása „az egész
kommunista-ellenes Európát is végveszélybe sodorhatja, mert a
terjeszkedő orosz kommunizmus uralmának tálcán nyújtottak egy olyan
stratégiai támaszpontot, amely végzetes lehet egész Európára”. Pár
évtizeddel később, Szovjet-Kárpátalja, mint stratégiai hídfő, valóban
lehetővé tette a magyar forradalom leverését 1956 novemberében és a
„Prágai Tavasz” megfojtását 1968 augusztusában...

Trianontól a szovjet megszállásig
A hosszú és megtorláson alapuló trianoni békediktátummal cseh
uralom alá került 1 millió magyar: 800.000 a szlovákiai részen és
200.000 Kárpátalján. Bár Csehszlovákiát általában demokratikus
államnak tekintették, a magyarok közül sokat a legkülönbözőbb
okokból megfosztották állampolgárságuktól és kitoloncolták őseik
földjéről. A földreform során is a szétosztott 260.000 holdból magyarok
és ruszinok mindössze 19.000 holdat kaptak. Csehszlovákia 1921-ben
300, a kommunista vallásüldözés elől menekülő görög-keleti pópát
fogadott be a Szovjetunióból. Ezek a görög katolikus ruszinok közé
telepedve aggressziv hittérítő munkába kezdtek, amelynek
eredményeképpen, míg 1910-ben csupán 577 ortodox élt Kárpátalján,
számuk 1930-ban 112.000 volt. Ez vallásilag megosztotta a ruszinokat:
valamivel több, mint egy negyede tért át addigra az oroszok hitére. De
papjaikon kívül orosz menekültek is érkeztek erre a vidékre 1920 után.
Csehszlovákia első szétesését megelőző végnapjaiban végül is
hozzájárult az autonóm ruszin kormány megalakulásához (1938. X. 9.)
Ungvár székhellyel. Ennek élére Bródy András került. Ő X. 25-én, a
közös minisztertanácsi ülésen Prágában felvetette Kárpátalja
hovatartozásának ügyét és népszavazást javasolt. Emiatt őt állásától
megfosztották, bebörtönözték és a szélsőségesen nacionalista Volosin
Augusztint nevezték ki az autonóm kormány élére.
A Németország és Olaszország által meghozott I. Bécsi Döntés
(1938. XI. 2.) – amelyet a nyugati hatalmak is elismertek – Kárpátalja
magyarlakta déli sávját hazánknak ítélte, Ungvár, Munkács és
Beregszász városokkal. A Volosin-kormány ekkor székhelyét
Ungvárról Husztra tette át. Uralma megszilárdítására létrehozta a
hírhedt Szics-gárdát, betiltotta a magyar lapokat és szervezeteket, s
koncentrációs táborokat állított fel a Kárpátokban. November 22-én a
csehszlovák parlament elfogadta az autonóm Kárpát-Ukrajna
alkotmányát. Mikor 1939 márciusában Csehszlovákia először esett
darabjaira szét és Szlovákia – Németország védnökségét kérve –
kikiáltotta függetlenségét, Kárpátalján a rend teljesen felbomlott. 1939

226

III. 14-én Huszton összetűzésre került sor a Szics-gárdisták és a cseh
csendőrség között, amibe aztán a cseh katonaság is beleavatkozott.
Aznap este Volosin rádióbeszédben jelentette be Kárpát-Ukrajna
függetlenségét, de ennek a Felső-Tisza vidékre kiterjedő miniállamnak
függetlensége csak másfél napig tartott, mert a kaotikus közállapotokra
való tekintettel a magyar kormány elérkezettnek látta az időt, hogy
egész Kárpátalját egyesítse az anyaországgal. A honvédség ezt 4 nap
alatt (1939.III. 14. és 18. között) végre is hajtotta. Így lett Kárpátalja
ismét Magyarország része. 664.000 lakosából kb. 400.000 volt ruszin,
200.000 magyar és magyar zsidó, a többi pedig szlovák, német és
román kisebbség. (Egy 1921-es adat szerint, a 93.023 lelket kitevő
zsidóságból 70% vallotta magát magyarnak, anyanyelve szerint.)
Gróf Teleki Pál kormánya széleskörű autonómiát biztosított a
ruszinoknak. Külön kormánybiztos állt e terület közigazgatásának élén.
Saját anyanyelvükön tanulhattak elemi és középiskolákban. Volt ruszin
nyelvű sajtó, tanítóképző és görög katolikus szeminárium, valamint
rádióadás Kassáról.

A szovjet megszállástól napjainkig
Hazánk szovjet megszállása a Székelyföld és Észak-Erdély
elvesztésével kezdődött, 1944 szeptemberében. Kárpátaljára október
első napjaiban törtek be a Kárpátok szorosain át, az Iván Petrov
tábornok alá rendelt szovjet katonai erők. Október 27-én a legnagyobb
város, Ungvár is elesett. Bár a londoni emigráns csehszlovák kormány
20 tagú delegációt küldött Husztra, hogy a csehszlovák közigazgatást e
területen újra létrehozza, a valódi politikai hatalmat azonban már ekkor
a Szovjetunió (Sz.U.) gyakorolta a megszálló Vörös-hadsereg
szuronyaira támaszkodva. Már a megszállás első napjaiban
nyilvánvalóvá vált a Sz.U. leplezetlen terjeszkedési szándéka és hogy
ezt a területet is be akarja kebelezni. A területi Kommunista Párt 1944
XI. 19.-én, Munkácson megtartott alakuló gyűlésének határozata
alapján összehívott 600 tagú Nemzeti Tanács XI. 25-26-án
„egyhangúan” kimondta Kárpátalja kiválását a Csehszlovák állam
kötelékéből és Szovjet Ukrajnához való csatlakozását. (Hogy szovjet
szuronyok árnyékában, ilyen kikényszerített és előre elrendezett
„egyhangú” határozatok mennyire nem feleltek meg a megszállott
lakosság többsége akaratának, azt jól ismerjük hazánk megszállásának
történetéből is.) A csehek mindezt tiltakozás nélkül tudomásul vették.
A Benes-kormány végül is 1945 VI. 29-én írta alá e terület
átengedéséről szóló okmányokat. Így lett Kárpátalja hivatalosan is az
Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság része és ezzel a Sz.U. által
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bekebelezve. (Bár a II. világháború után az európai határokat
mindenütt visszaállították az I. Világháborút követő párizsi
békediktátum határozatainak megfelelően, ez alól csak Sz.U. volt
nyugati határmenti területek voltak kivételek. Itt a nyugati hatalmak
mindenütt szó nélkül belenyugodtak a szovjet nyugati irányú
terjeszkedésébe és így osztozott Kárpátalja sorsával KeletPoroszország északi fele, a Balti államok, Kelet-Lengyelország és
Besszarábia is.)
Alighogy elvonult a front, megkezdődött a kárpátaljai magyarok és
németek elhurcolása. A 4. Ukrán Front haditanácsának 1944. XI. 13-án
kelt 0036 számú rendelete értelmében az NKVD (a CSEKA és GPU
utódja és a későbbi KGB elődje) kizárólag nemzetiségi alapon, hazug
módon 3 napos „javító munkára” gyűjtött össze kb. 40.000 felnőtt
magyart és németet. Szolyván gyűjtötték őket össze és gyalog hajtották
a Kárpátokon át, már téli hidegben és hóban Galíciába és a Sz.U. belső
területein levő Gulág kényszermunka táborokba. (Így hurcolták el
nagybátyámat, dr. Tápay Istvánt is Munkácsról, aki a Városi Kórház
szülés-nőgyógyász főorvosa volt és ahelyett, hogy a szovjet elől az
anyaországba menekült volna, osztálya élén, betegei mellett maradt.)
Sokan már ezt az utat sem élték túl. Az elhurcoltakból az éhezés,
kiütéses tífusz, erőltetett munka és az orosz tél sok áldozatot követelt: a
deportáltak 30%-a nem élte túl a megpróbáltatásokat. A túlélők 2 év
múlva térhettek csak haza. Miután ez a sztálini, egész népi kisebbséget
érintő brutalitás csaknem minden magyar helységből szedett
áldozatokat, ma legtöbb magyar lakta községnek és városnak van
emléktáblája vagy emlékműve, amely 1944 novemberének mártírjaira
emlékeztet. (Bár az ukrán állam ezeknek felállítását nem ellenezte, az
áldozatoknak hivatalos, postumusz rehabilitása még mindig várat
magára.) Csak Nagydobrony 6.000 lakosú nagyközség elhurcoltjaiból
174-en nem tértek vissza. Ezeknek emlékére állított a falu magyar
nyelvű emlékművet, névszerint feltüntetve mindazok nevét, akik „a
sztálini terror áldozatai lettek”. De Nagydobrony színmagyar lakossága
más tekintetben is példát mutatott nemzeti öntudatáról. Ennek a
községnek volt egy I. világháborús honvéd emlékszobra a református
templom kertjében. 1944 őszén, a szovjet csapatok bevonulása után ezt
ledöntötték és a 3 darabra tört szobor maradványait a temető árkába
lökték és veszni hagyták. A falu lakossága azonban szemmel tartotta a
szobor darabjait és a Sz.U. összeomlása után egyik első dolga volt,
hogy a szobrot darabjaiból összerakja és a régi helyére visszaállítsa. Így
a szobor ma ismét ott áll, eredeti talapzatán, a törés vonalaival hirdetve
a község 46 év elnyomását túlélő nemzeti hűségét és öntudatát.
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A szovjet uralom 46 éve alatt a lakosság száma megkétszereződött
a nagy számban betelepült ukránokkal és oroszokkal. Az utolsó szovjet
népszámlálás (1989) adatai szerint Kárpátaljának 1.25 millió lakosa
volt. Ebből ukrán-ruszin 976.700 (78.4!), a ruszinokat ui. nem
számolták külön nemzetiségnek. Számuk valószínűleg 450 ezerre
tehető, azaz valamivel kevesebben lehetnek, mint a betelepült ukránok.
Magyarok képviselik a 3. legnagyobb népcsoportot: 155.711 (12.5%).
A reális szám azonban 180.000 körül lehet, mert a félig-magyar, féligruszin származásúak is ukránnak lettek elkönyvelve. 49.500 (4%)
vallotta magát orosznak, 29.500 (2.4%) románnak és 12.100 (1%)
cigánynak, akiknek többsége magyar anyanyelvű. (Hivatalos adatok
szerint számuk 1979 és 1989 között megduplázódott.) A szlovákok,
németek és zsidók elenyésző kisebbséget képviseltek: számuk
együttesen 1.1%-ot tett ki. Ezek az adatok ma is hasonlók, bár a
diplomás szakemberek nemzetiségi aránya az utóbbi 10 évben
folyamatosan változott a régi kisebbségi (magyar, német, szlovák)
értelmiségiek elvándorlása miatt. Helyükbe főleg ukrán és kisebb
mértékben orosz értelmiségiek jöttek be.
A ruszinok hovatartozását illetőleg a hivatalos álláspont az volt és
ma is az, hogy azok évszázadokkal ezelőtt ide bevándorolt ukránok és
így annak számítanak. Ezt tanították a szovjet időkben és természetesen
ezt tanítják ma is. Így ma már 2 nemzedékbe lett ez belesulykolva és
nem minden eredmény nélkül. A többségük ma már valóban vagy
ukránnak vallja magát, vagy nincs tisztában nemzetiségi
hovatartozásával, de békés, passzív természeténél fogva nem tiltakozik
az ellen, ha ukránnak tekintik. Csak a kisebbség és főleg a tanult réteg
rátarti ruszin különállására. Egy biztos: saját sajtójuk és anyanyelvi
iskoláik hiányában nagy a valószínűség, hogy 1-2 generáción belül
nagy részük beolvad majd az ukrán-orosz többségbe. – Értesülésem
szerint a békés és passzív természet elmondható a betelepült ukránokról
is. (Az élesen nacionalista ukránok a Kárpátoktól északra, Galíciában
és a lengyelekkel határos részen találhatók.)
A közigazgatás és tanítás hivatalos nyelve orosz volt, amely eltér
az ukrántól, de még inkább a ruszintól. Csak nemrég lett az ukrán a
hivatalos nyelv. Utam egyik legnagyobb meglepetése és öröme volt azt
tapasztalni, hogy a nálam jóval fiatalabb, képzett ruszin generáció
(30-50 évesek), akik tehát soha nem éltek magyar uralom alatt, milyen
jól beszélnek magyarul! Így a Kárpátalján ma a magyarul beszélők
száma feltétlenül 200.000 fölé tehető még akkor is, ha figyelembe
vesszük, hogy a nagyszámú magyar zsidóságból kevesen élték túl a II.
világháborút és a túlélők közül is legtöbben kivándoroltak.
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Kárpátalja a Sz.U. összeomlása (1991) után megmaradt, mint a
most már önálló Ukrajna Kárpátokon túli megyéje, Transcarpathia
névvel. Ennek a területnek a lakossága tehát Trianon óta 5 államnak:
Csehszlovákia – Magyarország – Csehszlovákia – Szovjetunió –
Ukrajna lett az állampolgára anélkül, hogy ősei földjéről egy tapodtat is
elmozdult volna.
1991-ben, Ukrajna önállóságának kikiáltásával, Kárpátalján igen
népszerű volt az az elképzelés, hogy Ukrajnán belül autonómiát kapjon.
Tartottak is egy népszavazást ebben a kérdésben 1993-ban, amikor a
szavazók 85%-a az önkormányzat mellett állt ki (!) – azaz a betelepült
ukránok és oroszok többségének is emellett kellett szavaznia, mert
különben a 85%-os eredmény lehetetlen lett volna. Ennek azonban
semmi gyakorlati következménye nem lett, mivel a kievi parlament ezt
a döntést éppen úgy figyelmen kívül hagyta, mint ahogy a prágaikormány is ezt tette a békeszerződésben vállalt kötelezettsége ellenére.
A lakosság többsége még ma is az autonómia mellett van, bár ha
szavazásra kerülne sor, aligha szavaznának ismét 85%-ban az
autonómia mellett. Az ukrán állam érthető okokból hallani sem akar az
autonómia ügyéről, mert ebben egy szétesési folyamat kezdetének a
lehetőségét látja. Ez esetben ui. a lengyel kisebbség, a krími tatárok és
még inkább az ország keleti részén nagy számban élő orosz kisebbség
is hasonló igénnyel állhatna elő.
Autóbuszon utazva léptem át a magyar-ukrán határt és a két ország
életszínvonala közötti különbség azonnal mellbe vágott. Az országutak
állapota a magyar műutakhoz képest siralmas, de még ennél is rosszabb
a helységeken belüli utak állapota. Az utak egy része úgy néz ki,
mintha 44 óta soha nem lett volna felújítva. A házak külseje is magán
hordozza a szovjet nyomor maradványát, amin az utolsó 10 év semmit
nem javított. A lakosság életnívóját én a magyar életszínvonal 1/5-ének
becsültem, de a helybeliek szerint ez az összehasonlítás talán
túlságosan kedvező az ukránok javára. Ők a magyar életnívó 1/10-éről
beszélnek, de szerintük még így is jobb a helyzetük, mint a Kárpátokon
túli „Nagy-Ukrajnában”, ahogy ők hívják az országnak a másik felét.
Éppen ez a mindenki által tudott életnívó különbség az, ami még
mindig életben tartja az autonómia utáni vágyat. Fájón gondoltam
vissza gyermekkori emlékeimre, amikor ennek a vidéknek
életszínvonala semmiben nem különbözött az anyaországétól. (Dehát
mit is várhat az ember a proletárdiktatúra paradicsomának
hagyatékaként...) A régi politikai-gazdasági-közigazgatási elit leváltása
talán itt maradt el leginkább a többi volt szovjet csatlós állam
rendszerváltásához hasonlítva. Gazdasági helyzetük így Ukrajna
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önállósága óta nemhogy nem javult, de még rosszabb, mint a szovjet
időkben volt!
A városi lakosság, amelynek többsége az állami iparban és
kereskedelemben dolgozott, még ma is sínyli a szabad
piacgazdálkodásra való áttérés nehézségeit. Az utolsó 10 évben – ezen
a téren – szinte alig történt valami kibontakozás. Az ipari üzemek nagy
része leállt és alkalmazottaik munkanélkülivé váltak mérnökeikkel
együtt. A még működő üzemek termelékenységét nagyban csökkenti a
főleg esténként előforduló, 2—3 óráig is tartó áramkikapcsolás. Ezeket
az újságok általában előre jelzik, de vannak nem várt áramszünetelések
is. A magánkereskedelem kezd beindulni és talán ezen a téren lehet
látni valami előrehaladást. De a kis üzletek nem tudják felvenni a
megelőző nagy állami kereskedelmi létesítmények alkalmazottait, így a
munkanélküliek száma ebben a foglalkozási kategóriában is nagy.
A falusi lakosság valamivel jobban él, mint a városiak, mert a
legszükségesebbet megtermelik maguknak. A mezőgazdaság
privatizálása most van folyamatban. A parasztok ingyen kapják a földet
bérbe, de a tulajdonjogot hivatalosan elismerő okmányt eddig még nem
kapták kézhez, azaz a föld hivatalosan még ma is az államé. Akik
földhöz jutottak, kénytelenek a 60 évvel ezelőtti termelési formához
visszatérni, lovakkal, tehenekkel, miután az államtól mezőgazdasági
gépeket nem kaptak. A baj ott van, hogy nincs elég ló – tehén talán
még volna elég. A művelhető területnek kb. az 1/3-a nincs
megművelve.
A szűkös megélhetési viszonyok között élő szorgalmas és élelmes
lakosság a drágább magyarországi és olcsóbb ukrajnai benzin árat
használja ki kereskedésre. Tartályaikat feltöltve naponta többször lépik
át a magyar határt – vagy ahogy ők mondják: „mennek át magyarba”,
ahol a benzint eladják és jönnek vissza a profittal. Ez a „seftelés”
azonban 2000 óta már nem annyira kifizető, mert egyrészt a benzin ára
Ukrajnában is megemelkedett, másrészt pedig a magyar kormány is
lefékezte ezt az egyirányú benzinkereskedelmet. Ma már csak naponta
egyszer engedélyezik kárpátaljaiaknak a magyar határ átlépését.
Hasonló seftelés folyik a cigarettával Szlovákiában.
A szovjet II. világháborús, 1941-45-ös emlékoszlopai az ötágú
csillaggal a tetején, egész Kárpátalján megtalálhatók, kisebb és
nagyobb helységekben egyaránt. Bár nyíltan hangoztatják, hogy a
szovjet uralom alatt ők is mennyit szenvedtek – az 1932-33-as szovjet
éhínség több, mint 6 millió áldozatából 4 millió ukrán volt – Kárpátalja
szovjet megszállását a II. világháború végén mégis felszabadításként
jellemzik ők is. Így érthető, hogy ezeket a szovjet emlékműveket
érintetlenül hagyták csak úgy, mint hazánkban is volt 1991 előtt.
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Nyugati értelemben vett turizmus gyakorlatilag nem létezik. A nyugati
külföldiek egyrészt Magyarországról érkező rokon látogatók – ott ui. az
anyaország is külföldnek számít – másrészt a különböző segélyakciók
intézői. Ebben a tekintetben ki kell emelni a magyar és a különböző
nyugati egyházak állandó jelleggel folyó segélyakcióit, amelyek a
lakosság egészségügyi ellátásában és a gyermekgondozásban enyhítik a
kritikusan szűkös helyzetet, s amit a hivatalos közegek is hálásan
méltányolnak. Az 1998 novemberi, az egész évszázadban egyedülálló,
1 hónapig szünet nélkül tartó esőzés és a Tisza gátszakadása óriási
károkat okozott. Az árvízkárosultak az ukrán államtól kaptak téglát,
meszet és sódert az újjáépítéshez, a külföldi segélyekből pedig
faanyagot, ajtót, ablakot, faburkolatot és az építéshez szükséges
gépeket. Az árvíz sújtotta községeken áthaladva örömmel láttam a
házak előtti téglarakásokat és a beindult helyreállítási munkát, amelyet
sok helyen a helyi és körzeti Karitász vezetők irányítottak. A
munkanélküliek is szívesen beálltak dolgozni, természetesen ingyen,
hiszen a károsultaknak nem volt pénzük a munkabérre és hálásak
voltak az egy tál levesért délben. De talán még az 1998-as árvíznél is
tragikusabb volt a helyzet 2001 tavaszán, amelyért részben a nem
eléggé körültekintő és szakszerű erdőgazdálkodás is okolható. Ez aztán
-sajnos- a Felső-Tisza vidékén hazánkban is nagy károkat okozó
árvízhez vezetett. Az elmosódott közutak és hidak helyreállítása
1999-ben, 9 hónap elteltével, még alig indult be.
Az egyházak gondozásában működő óvodák, napközik, iskolák,
árvaházak, szegény konyhák Karitász-gyógyszertárak működéséhez az
állam képtelen támogatást nyújtani, hiszen a hasonló állami
intézmények helyzete is kétségbeejtő.
Az ukrán hivatalos pénzegység a Hrivnya, amelynek a dollárhoz
viszonyított átszámítási aránya 1999 augusztusában 5:1 volt
(Hrivnya=20 cent). Fél év múlva ez az arány 5:2 lett (Hrivnya=16
cent). Mindenki tisztában van a dollár árfolyamával, amelyet mint
második pénzegységet használnak: az árakat éppúgy említik dollárban,
mint Hrivnyában. Pénzüket legálisan dollárra válthatják át és általában
otthon tartják, nem pedig a bankban! Nem felejtették ui., hogy mikor a
Sz.U. utolsó éveiben a bankban tartott pénzüket zárolták, abból a mai
napig egy kopeket nem láttak! (A szovjet állam ezzel az intézkedéssel a
takarékoskodó lakosságot egyszerűen kirabolta.) Így nem meglepő,
hogy a legtöbb háznál van dollár és ha valaki azzal fizet, abból vissza is
tudnak adni. A dollár vásárló értéke kb. 5-6-szorosa az Egyesült
Államokban fennálló vásárló értékének, de ez egy átlagos felbecsülés,
amelyen belül pl. élelmiszereket illetően 1.5-2-szeres, lakásbéreket
illetően 10-szeres a dollár értéke.
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A fizetések hihetetlenül alacsonyak: egy orvos havi fizetése 150
Hrinya= $30, ami vásárlóértékben az USA-ban $180-nak felelne meg.
Kb. ilyen nívón van a mérnökök és tanárok fizetése is, de mivel az
orvosok természetbeni juttatásokat is kapnak betegeiktől, valódi
jövedelmük ennél valamivel nagyobb. A fizetések és nyugdíjak
kifizetése a múltban sokszor hónapokig késett, de 2000 óta az orvosok
és nyugdíjasok idejében megkapják juttatásukat. Ilyen fizetések mellett
meglepő, hogy az átlag városi utca emberének öltözete nem arányosan
szegényes, a gyerekek pedig kimondottan jól és tisztán vannak öltözve.
Hogy ezt miként képesek csinálni, ezen csak csodálkozni lehet. Hogy
ezt megértsük, tudni kell, hogy egyrészt a jó öltözködés a helyiek
szerint státusz szimbólumnak számít, másrészt pedig az emberek
állásukból eredő jövedelmükhöz valahogy még „összeügyeskednek”
más jövedelmet is. A megélhetési viszonyok miatt a magyar
értelmiségiek kivándorlása Magyarországba nagymérvű. Különösen
pedagógusok és mérnökök hagyják el nagy számban őseik földjét, az
orvosok még inkább maradnak. Állások betöltésénél a magyarok
nincsenek hátrányban. Nemzetiségi és vallási elnyomás ma már nincs.
A kommunizmus bukása óta a származás/osztályhelyzet miatti
megkülönböztetés ugyancsak a múlté.
Politikailag lassan haladnak a helyi önkormányzat megvalósítása
felé. A falvakban megmaradtak a tanácsok, de a városokban már
visszaállították a polgármesteri tisztséget. A magyar többségű
helységekben a helység és utca nevek magyarul is ki vannak téve, de
kisebb betűkkel, a cirill betűs ukrán név alatt.
Közigazgatásilag ma egész Kárpátalja egy megye, amely 13 járást
foglal magában: 1) a beregszászi, 2) a huszti, 3) az ilosvai, 4) a
munkácsi, 5) a nagybereznai, 6) az ökörmezői, 8) a perecsenyi, 9) a
rahói, 10) a szolyvai, 11) a técsői, 12) az ungvári és 13) a volóci járást.
(A magyar közigazgatás idején Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros
megyék északi fele alkotta ezt a területet.)
A megye székhelye és legnagyobb városa Ungvár (Uzsgorod). A
hozzáépített falvakkal kb. 120 ezer lakosa van. 1949-ben egyetemi
város lett orvosi karral. Mivel 1945 után különösen nagy volt a
tanárhiány, a bölcsészeti karon végzettek (nyelvészek, történészek,
vegyészek,
fizikusok,
matematikusok)
tanári
állásban
is
elhelyezkedhettek. – A második legnagyobb város Munkács
(Mukacsevo), amelynek 1939-ben 60.000 lakosából 45% volt magyar
zsidó, 30% keresztény magyar és 25% ruszin. Az utcán ennek
megfelelően főleg magyar és juddis beszédet lehetett hallani és csak
ritkán ruszint, mert a városi ruszinok nagy része is jól beszélt magyarul.
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A városnak volt koedukációs magyar, ruszin és zsidó gimnáziuma és
egy kereskedelmi középiskolája. Ma Munkács lakosainak száma kb.
90.000 és ebből magyar nem több, mint 10.000. Van 8 olyan
középiskolája, amely 11 év után ad érettségit, szemben a magyar 12
éves rendszerrel. Nagyságban a
harmadik város Beregszász
(Beregovo), amely Kárpátalja magyar lakta része fővárosának számít.
A városháza felett a világoskék-sárga ukrán zászló mellett ott lobog a
magyar háromszín is, de címer nélkül, amely így nem a magyar
államot, hanem a város csaknem színtiszta magyar lakosságának
nemzeti hovatartozását jelképezi. A városnak van magyar színháza és
magyar nyelvű tanárképző főiskolája, ahol Magyarországról jött
tanárok is tanítanak. A bejáró tagozaton 4 év után, a levelező tagozaton
5 év után kapnak diplomát.
Néhány évvel ezelőtt a magyar nyelvű óvodák, elemi- és
középiskolák mind állami iskolák voltak. Az utóbbi években a
református és katolikus egyháznak sikerült több, magyar nyelvű elemiés középiskolát létrehozni. A reformátusok 3 ilyen gimnáziumot
indítottak be Nagydobronyban, Nagyberekben és Péterfalván. A
katolikusok Munkácson létesítettek magyar nyelvű gimnáziumot. A
tehetséges vidéki tanulóknak itt van külön fiú és leány konviktusuk is.
Az itt végzett gimnazisták általában Magyarországra mennek
főiskolára, mert a magyart jobban beszélik, mint az ukránt. A tanítás
színvonala ezekben az egyházi iskolákban közismerten jobb, mint az
állami iskolákban és ezért a nem-magyar szülők is szívesen járatják ide
gyermekeiket, akik így természetesen megtanulnak magyarul. (Nem
ritkaság, a régi politikai elit gyermekeit is itt látni, akik pár hónap
múlva magyarul mondják a közös imát...)
A kárpátaljai életkörülményeket tekintve, az egészségügyi ellátás
helyzete talán a legsiralmasabb. Bár az ukrán alkotmány 49. pontja
garantálja minden ukrán állampolgár ingyenes egészségügyi ellátását,
ez azonban csak papíron létezik. A valóságban semminemű biztosítási
rendszer nincs és az állam az egészségügyi költségeknek csak a
töredékét tudja biztosítani. A kórházak, rendelőintézetek az 50-60 évvel
ezelőtti magyarországi állapotoknak megfelelő szinten működnek,
kritikusan rossz gyógyszerellátással. Technikai felszerelésük elavult
vagy tönkrement. A legnagyobb hiány diagnosztikus felszerelésekben
van. Röntgen felvételt pl. csak minden 10. esetben képesek csinálni,
amikor arra szükség volna – film hiánya miatt! Felszerelés hiányában
még az alapvető laboratóriumi vizsgálatoknak is csak kis részét
képesek megcsinálni. A kórtermek zsúfoltak, 6-8 betegre jut egy mosdó
és láttam törött tükröt madzaggal felerősítve egy mosdó felett. A
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Munkácsi Városi Kórház egyik belgyógyászati osztályán pl. a folyosót
a kibocsátott betegek festették ki önkéntes alapon. A festéket az
orvosok vették a saját zsebükből. Az egyik folyosó törött ablakát
papundeklivel láttam befedve, mert az állam még a törött ablakot sem
volt képes beüvegeztetni! Gyógyszerellátás csak a sürgős és súlyos
esetek részére áll rendelkezésre, de még akkor is sokszor nem a kezelés
teljes időtartamára. Így a szükséges gyógyszert gyakran a betegnek kell
megvenni és ez áll a kórházon kívüli kezelésre is. A lakosság
gyógyszer ellátásában jelentős segítséget nyújtanak a különböző
külföldi segélyakciók, amelyekre, mint egy „stabil mankóra” még
hivatalosan is számítanak. A kórházak élelem ellátása is nagyon
szegényes és ezért a kórházi koszt kevés és rossz. Így érthető, hogy a
betegek egy részének a hozzátartozók viszik be az élelmet. De
ágyhuzatot is ajánlatos bevinni, mert a kórházi mosodák csak selejtes
munkát képesek végezni az 50 éves, lerobbant mosógépeikkel, amelyek
vizet eresztenek, javíhatatlanok és a szabadon hagyott mosodai
villanyvezetékkel életveszélyesek is.
Az ambuláns betegellátás körzetekre van osztva, de a beteg
elmehet más körzet orvosához is, azaz meg van a szabad orvosválasztás
lehetősége. Magánpraxisra van igény, de ez csak nagyobb városokban
és eddig csak a bőrgyógyászati és fogászati szakmában létezik.
Munkácson 2000 júniusában indult be egy magán belgyógyászati
csoportrendelés, külföldi segítséggel, modernül felszerelt rendelőben.
Orvosi ellátáshoz hozzájutni nem probléma, miután jelenleg
Kárpátalján is orvostöbblet van. Kórházi ágyakból is több van, mint
amennyire szükség volna. Pl. a Munkácsi Járási Kórház, amely 150.000
felnőtt lakost lát el, pár évvel ezelőtt 1.050 ággyal rendelkezett. Ezt az
ágylétszámot nem régen csökkentették 750-re. Több a bennfekvő beteg,
mint amennyi orvosi szempontból indokolt volna, mert sokat
ambulánsan is lehetne kezelni. De miután kórházon kívül a gyógyszert
megvenni nem tudják, beutaltatják magukat. Így gyógyszerhez jutnak,
kapnak enni és télen melegben is vannak. Orvosaik egy része
tapasztalatcserére Magyarországra megy, de vannak, akik ilyen céllal
az Egyesült Államokba is eljutnak 1-2 hónapra, az itteni egyházak
segítségével.
Ami a vallások helyzetét illeti, ma az ortodox (görög keleti,
pravoszláv) egyház a legerősebb, az 1945 után betelepült 500.000
ukrán és orosz nemzetiségűek miatt. Irányításuk megosztott: egy részük
a moszkvai pátriárkát, a másik a kievi pátriárkát ismeri el fejének.
Majdnem minden járási városban új ortodox templom épült,
hivatalosan a hívők adományából, ami azonban az általános
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életszínvonalat figyelembe véve, aligha hihető. Sokkal valószínűbb,
hogy suba alatt állami támogatást kapnak. Ezt valószínűsíti az a tény is,
hogy ez az egyetlen, az állammal szoros kapcsolatban levő egyház.
A hívők létszámát tekintve a görög katolikus egyház ma a 2. helyre
szorult. A szovjet megszállás előtt Kárpátalja legnagyobb egyháza volt
450.000 lélekkel, amelyből 403.000 volt ruszin, 28.000 magyar, 16.000
román és 3.000 szlovák. 320 temploma, 5 kolostora, teológiája és 350
papja volt. A kommunista egyházüldözés ezt az egyházat az ortodox
egyházba akarta beolvasztani. Miután azonban a zaklatások,
letartóztatások és koncepciós perek ellenére is a 350 papból csak 129
volt hajlandó hitehagyásra, 1949 februárjában rendeletileg betiltották.
(Ugyanerre a sorsra jutottak az erdélyi görög katolikusok is.) 130
papjukat a sztálini lágerekbe hurcolták, vagyonunkat elkobozták,
templomaik egy részét bezárták, illetve az ortodox egyháznak adták.
(Több helyen a régi görög katolikus oltárt ma is az ortodox szentély
mögötti részen lehet megtalálni.) A hívők, más híján, a régi
templomaikban folytatták hitéletüket – a két vallás szertartásai között
ui. van hasonlatosság. A föld alá kényszerített görög katolikus egyházat
aztán a gorbacsovi enyhülés időszakában, 1989 XII. 13-án kelt szovjet
kormányrendelettel ismét legalizálták, papjaikat rehabilitálták, de
templomaiknak csak egy részét adták vissza. Az 1999-es egyházmegyei
adatok szerint 100 templomot és 3 kolostort kaptak vissza. 227
templomot az ukrán állam véglegesen az ortodoxoknak ítélt oda; 78-at
közös használatra jelölték ki, de ezek közül csak 12-be engedik be az
ortodoxok a görög katolikusokat. Bár az ortodox egyház államvallásnak
tekinthető, ma a görög katolicizmus reneszánszát éli: 16 új templomot
építettek, teológiájuk, 132 papjuk, 229 parókiájuk, 81 vasárnapi
iskolájuk van. A hívők száma kb. 300.000-re tehető és növekszik,
elsősorban a ortodox egyház rovására. Még a fiatalabb generáció is ide
gravitál szüleik, nagyszüleik befolyására. A püspökség székhelye
Ungváron van. A ruszin vidéken a szertartás ruszinul folyik, de a papok
nagy része beszél magyarul is. Magyar nyelvű görög katolikus miséket
tartanak az ungvári katedrálisban, Munkácson, Beregszászon,
Nagyszőlősön, valamint a beregszászi és nagyszőlősi járásban levő
magyar falvakban.
Reformátusok egész Ukrajnában csak itt léteznek. Számuk
meghaladja a római katolikusokét, de Munkácson a római katolikusok
vannak többen. A szovjet ateista időben 20 papjukat hurcolták a Gulág
lágereibe. Újabban ruszinok és ukránok is csatlakoztak hozzájuk, akik
számára Ungváron ukrán nyelvű istentiszteletet is rendszeresítettek. A
reformátusok püspöki székhelye Beregszász. Szoros kapcsolatot
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tartanak fenn Debrecennel, ahonnan papok és papnövendékek jönnek
erre a vidékre. A papi pályára készülők többsége Magyarországon
végez teológiát, de vannak, akik Erdélyben és Szlovákiában tanulnak.
Jelentős támogatást kapnak a nyugati világ több más protestáns
egyházától is (Németország, Hollandia, Svájc, Egyesült Államok.)
A közel 70.000 római katolikus hívő 85%-a magyar, 8% -a szlovák
és 7%-a német. Ennek megfelelően a misék magyarul, szlovákul és
németül folynak. A szovjet időben több templomukat bezárták és 19
papot hurcoltak el, úgy, hogy a kommunista uralom végén csak 4 idős
pap maradt ezen a vidéken. 50 év után 1994-ben volt először római
katolikus papszentelés Kárpátalján, amikor 5 kárpátaljai papot avattak.
1996 januárjában a pápa Majnek Antal ferences szerzetest nevezte ki a
Kárpátaljai Római Katolikus Kormányzóság püspökévé, Munkács
székhellyel. Nagymértékben az ő érdeme, hogy azóta Kárpátalján
újjászületett a katolikus hitélet. 2000-ben 26 volt a papok száma,
amiből 21 volt szerzetes Magyarországról, Szlovákiából és belső
Ukrajnából (ferencesek, jezsuiták, domonkosok és lazaristák). 10
szeminarista tanult Egerben, Vácott és Gyulafehérváron. Apácák csak
Szlovákiából vannak.
Mind a katolikus, mind a református egyház külön erőfeszítést tesz
a többi népcsoportnál elesettebb helyzetben levő magyar cigányság
helyzetének javítására: a katolikusok Visk nagyközségben építettek
számukra egy közösségi házat, míg a reformátusok Nagydobrony
mellett egy kis templomot és iskolaépületet. Példás a római és görög
katolikusok, valamint a reformátusok közötti ökumenikus
együttműködés, pl. közös imahetek tartása, amelytől azonban az
ortodox egyház távol tartja magát. Utam egyik nem várt meglepetése
volt a több helyen látott útszéli keresztfa. Ezeknek egy részét a szovjet
időben eltávolították, a többit ott felejtették. 1991 óta többet
visszahelyeztek, sőt újakat is állítottak fel.
A zsidóknak Munkácson a szovjet éra alatt egy zsinagógájuk sem
volt. Az ukrán államtól most visszakaptak egyet. Az utcán kaftános,
ortodox zsidókat ma nem látni, ami azelőtt nagyon is hozzátartozott a
város képéhez. Az elvándoroltak közül kevesen turistaként visszavisszatérnek.
Az előbb említetteken kívül a következő kisebb egyházak is
működnek: baptisták, metodisták, szombatisták, evangélista
keresztények és az ukrajnai szabad evangélisták.
Valamennyi egyház egyaránt érdekelt a szovjet időben elkobzott
ingatlanjaiknak visszaszerzésében. Az egyházi vagyon visszaadásáról
szóló törvény azonban csak az istentisztelet céljait szolgáló vagyon
(templom) visszaadását teszi lehetővé. A többi egyházi vagyon (zárdák,
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kolostorok) ma általában lakók által lakott házak. Földtulajdon
visszaadása ügyében a helyi önkormányzat dönt, de ilyen ingatlanokból
eddig nagyon keveset adtak vissza.
A posta még ma is megbízhatatlan. A kárpátaljai magyarok
magyarországi rokonok, ismerősök vagy egyházi címekre kérik
postájukat, amit aztán azok révén kapnak meg. Az oda címzett levelek
nem ritkán felbontva érkeznek, azaz estenként alkalmazott cenzúrával
még mindig számolni kell.
Ukrajnában általános hadkötelezettség van. (Szó van arról, hogy az
önkéntes hadsereg rendszerét náluk is bevezetik.) A kötelező katonai
szolgálat ideje 1 ½ év. Továbbtanulás esetén halasztást lehet kérni. A
besorozott katonaság nagy részét nem viszik belső Ukrajna messzi
vidékeire, mint a szovjet időben, hanem lehetőleg ott hagyják a
környéken. Így hétvégeken a katonák gyakran hazalátogathatnak és
ellátásukról akkor az államnak nem kell gondoskodni. A határőrség
tagjai között manapság több a magyar, mint azelőtt, ami nem ki
könnyebbség az anyaországból érkező és ukránul nem tudó
látogatóknak. – A Fekete-tengri flottát az ukránok megosztották az
oroszokkal. Nem meglepő, hogy az oroszok kapták a modernebb
hajókat.
Az Ukrán Állambiztonsági Szolgálat (Sluzsba Bespeki Ukraine –
SBU) beosztottjai ma részben a volt KGB emberei. (Úgy látszik, nem
egyszerű a régi szovjet módszerektől megválni...) Azok, akik hosszabb
ideig külföldön tartózkodtak, alaposan gyaníthatón megfigyelés alatt
állnak, bár emiatt hivatalos zaklatásnak senki nincs kitéve. Politikai
okok miatt bebörtönözve sincs senki.
Kárpátalján ma nemzetiségi vagy vallási hovatartozás miatt
megkülönböztetés vagy elnyomás nincs. A vallás-, sajtó- és
szólásszabadság
vitathatatlanul
fennáll.
Állás
elnyerésénél,
előléptetésnél magyarok nincsenek hátrányban a régi és újonnan
betelepült szlávokkal szemben. A kisebbségi sorsra kárhoztatott
magyarság közül gazdaságilag vitathatatlanul az ő helyzetük a
legrosszabb, de politikailag talán a legkevésbé érzik az idegen uralom
kényszerű körülményeit. Gondjaikkal elsősorban az anyaországhoz és
nem Kievhez fordulnak és ez nyilván nem volna így, ha Kievtől több
segítséget remélhetnének.
Valóban csodálatra méltó, ahogy az itteni kisebbségnek a nemzet
közösségéhez való kötődése és magyarságtudata túlélte az elmúlt 57 év
idegen uralmát. Anyanyelvükhöz és őseik földjéhez való szívós
ragaszkodásuk a legjobb remény arra, hogy mint etnikum, fenn tudnak
majd maradni. Adja Isten, hogy így is legyen!
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Radics Géza (Magyarország):

VISSZAEMLÉKEZÉS 56 ESEMÉNYEIRE
Minden évben megünnepeljük az 1956-os forradalmunk és
szabadságharcunk évfordulóját. Az elmúlt közel félévszázad alatt sokat
írtak dicsőségéről, a budapesti srác halált megvető bátorságáról. Az
utóbbi évtizedben azonban egyre inkább előtérbe kerültek a
történetírás-csinálta hősök. Azok, akik nem azért emelkedtek a
halhatatlanok sorába, mert fegyverrel a kézben álltak szembe a nemzet
ellenségeivel, hanem azért, mert az 1980-as és 1990-es évek fordulója
táján ismét elvesztettük szabadságharcunkat. Ebben az időben
vérnélküli, szellemi szabadságharc dúlt az országban, amikor a
történelmi pillanat olyan lehetőséggel kecsegtetett, hogy kivívhattuk
volna szabadságunkat, függetlenségünket, legalábbis olyant, amilyent
egy kis nép a mai világban elérhet, ha a szellemi küzdőtéren is
megmérettettünk volna.
A következőkben azonban nem erre, hanem egy személyes élmény
kapcsán kívánok rávilágítani arra, hogy mikor is kezdődött a budapesti
srác, az igazi szabadsághős dicsőségének elhomályosítása, és a
szabadságharc győzelmének kisiklatása.
1956 októberének utolsó napjaiban, talán éppen 31.-én – nem
emlékszem pontosan a napra, akkor és utána sokáig nem tartottam
fontosnak. Itt megkísérlem rögzíteni:
Kimentem a Népligetbe. A késő délelőtti órákban lehetett. Arra
lettem figyelmes, hogy az Üllői úton, a belváros irányába nagy tömeg
hömpölyög. Csatlakoztam hozzájuk, s velük együtt harsogtam:
“Ruszkik haza!” “Nagy Imrét a kormányba!” Mikor a Kilián laktanya
elé értünk, a tömeg megállt. Valaki/valakik az élen elkezdték éljenezni
Maléter Pált, a Kilián Laktanya “hős” védőjét. Aztán előkerítették
Maléter ezredest is, és vállra emelték. Megint valaki az élen: Malétert a
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kormányba!”, a tömeg utána: “Malétert a kormányba!” Maléter
szabadkozott, de a hangadók kérlelhetetlenek maradtak. Aztán
megindult a tömeg. Maléter visszament a laktanyába – gondolom.
Így meneteltünk a Parlament irányába, miközben a tömeg óriásivá
nőtt. A Parlament előtt hosszú ideig vártunk Nagy Imrére. Idő múltával
az a hír járt szájról-szájra, hogy Nagy éppen a kínaiakkal tárgyal, akik –
állítólag – arra akarták rábeszélni, hogy ne forduljon az ENSz-hez, ne
mondja fel a Varsói Szerződést, s akkor Kína támogatja
Magyarországot, és követeli a szovjet csapatok kivonását. Már
alkonyodni kezdett, amikor Nagy megjelent a balkonon, és rövid
beszédet mondott. Ekkor jelentette be, hogy Magyarország kilép a
Varsói Szerződésből, s ügyünket az ENSz elé terjeszti. Ha a kínai
ajánlat valós volt, akkor e döntéssel elvesztettük támogatásukat.
„A magyar forradalom és szabadságharc, a hazai rádióadások
tükrében” című kiadvány október 31-i Napi összefoglaló alatt a
következő bejegyzés áll: „Nagy Imre beszédet intézett a Parlament
előtt összegyűlt tömeghez és kijelentette, hogy a Varsói Szerződést
felmondja a kormány, és kérik a szovjet csapatok kivonását.” (205.
oldal) E szerint a tüntetés 31-én volt. Ugyanakkor a Kossuth Rádió a
10.55h, tehát a délelőtti híradásában – az Üllői úti tüntetők ekkor
lehettek a laktanya előtt – ismerteti a Magyar Köztársaság forradalmi
honvédelmi bizottmányának tagjai névsorát, amelyben Maléter Pál
neve is szerepel (212. oldal) Ez nagyon figyelemre méltó, hiszen a
tömeg, amely követeli Maléter kormányba juttatását, akkor
szerveződik, amikor a Kossuth Rádió már hírt ad arról, hogy Maléter a
honvédelmi bizottmány tagja.
Csonka Emil “A forradalom oknyomozó tanúi” című könyvében a
452. oldalon a következőt írja az október 31-i eseményekkel
kapcsolatban: “E napon Maléter Pált kinevezték a honvédelmi
miniszter első helyettesének, Kovács Imrét pedig új vezérkari főnöknek.
Ez is nyugtatóan hatott a közvéleményre.” Nem tudom, ez mennyire
nyugtatta meg a Pongrátz testvéreket, és a többieket – akik ismerték
Maléter szereplését – de minket, az utca népét sikeresen megetettek.
Annyi biztos, hogy Maléter csillaga villámsebesen ívelt a csúcs
irányába. Reggel még csak a honvédelmi bizottmány tagja volt. Este
már a honvédelmi miniszter első helyettese lett.
Nos, de mivel tüntette ki magát Maléter ezredes a forradalom
napjai alatt? Pongrátz Gergely elég meggyőzően számol be a “Corvinköz 1956” című könyvében Maléter cselekedeteiről. Itt csak egy rövid
idézetet veszünk át a második kiadásból, amelyet Pongrátz Szűcs
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Miklós vezérkari ezredes könyvéből idézett, annak igazolására, hogy
az első kiadásban a Maléterről írtak megfelelnek a valóságnak. Íme:
„Én a szocialista rendszer híve vagyok, nem lőttem és nem lövettem és
nem is vagyok hajlandó lőni vagy lövetni a szovjet csapatokra,
amelynek tulajdonképpen az életemet, az egész katonai pályafutásomat
köszönhetem. Ez a kijelentés 1956. november 2-án a Kilián
Laktanyában a vacsora alkalmával hangzott el Maléter szájából. Jelen
volt többek között Csiba Lajos százados is, a laktanya parancsnoka,
akinek naplójából Szűcs Miklós vezérezredes az idézetet vette.
Maléter tehát katonásan bevallotta, hogy a szabadságharc dicső, de
véres harcai alatt nem a budapesti srác, hanem az idegen megszállók és
zsarnokok oldalán állt. Ez mindenképpen elismerésre méltó, ha
figyelembe vesszük, hogy Maléter ezt a kijelentést a győzelmes napok
után tette, igazolván elvtársai előtt, hogy ő nem a nemzet oldalán állt.
Még 28-án is a szabadságharcosokra lövetett. Nos, de hol állt Nagy
Imre?
Nagy Imre politikus volt. Sodródott az eseményekkel, majd
hatalmi helyzetből igyekezett zátonyra futtatni a kivívott győzelmet.
Pongrátz írja is említett könyvében, hogy miután a szabadságharcosok
és a Nagy-kormány tárgyalni kezdett, az utóbbinak legfőbb igyekezete
a szabadságharcosok lefegyverzése volt. Érthető tehát, hogy Nagy
szovjetbarát főtiszteket vett maga mellé. November elsejétől kezdve
már jöttek a hírek, hogy a keleti határon a tankok ezrei és új szovjet
alakulatok özönlenek az országba, miközben a Nagy-kormány
megbízottai a szovjet katonai főparancsnokság embereivel tárgyaltak a
csapatok kivonásáról. Érthető, hogy ebben a légkörben Nagy,
november harmadikán a szovjetbarát Malétert vezérőrnaggyá léptette
elő, és kinevezte hadügyminiszternek. Ezzel a lépésével bizonyára a
szovjet iránti jóindulatát akarta igazolni. Maléter három társával együtt
még ennek a napnak estéjén a szovjet katonai főparancsnokságra ment,
a szovjet csapatok Magyarországból való kivonása ügyében, ahol
letartóztatták őket.
Nagy Imrének és Maléter Pálnak ez a szerepvállalás életébe került.
Ezért sokan a nemzet vértanúinak tartják őket. Ezt a hitet a
magyarországi sajtó, valamint a ma is hatalmas gazdasági és politikai
erőt képező volt kommunisták továbbra is táplálják.
Kommunista szempontból Maléternek nem volt vétke. Nagy Imre
elkövetett mindent, hogy – a nehéz helyzetben – mentse a kommunista
hatalom részére, ami menthető. Valójában ez a két ember a
kommunisták által rendszeresen és könyörtelenül gyakorolt
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pártfegyelem áldozata lett. Saját elvtársaik végezték ki őket. Maléter
kivégzése előtt kegyelmet kért, de nem kapott. Nagy nem folyamodott
kegyelemért, ő jobban ismerte elvtársait és a játékszabályokat.
Még felderítésre vár, hogy kik voltak a hangadói az Üllői úti
tüntetésnek? Kik voltak azok, akik a tömeg élén haladtak, és a Kilián
Laktanya előtt megálltak, majd éljenezni kezdték Maléter Pált, a
laktanya “hős” védőjét? Kik voltak azok, akik a szovjetbarát ezredest, a
magyar szabadság meghitt ellenségét a kormányba kívánták juttatni,
méghozzá úgy, hogy elfogadtassák a magyarsággal, mint
szabadságharcunk hősét? Visszatekintve az eseményekre, ma már
aligha lehet kérdéses, hogy a szabadságharc győzelmének politikai
kisiklatása megkezdődött, amint a szabadságharcosok hétpróbás
kommunistákkal a tárgyalóasztalhoz ültek. Ezek Nagy által kinevezett
emberek és kormány képviselői voltak.
Nos, ebből a két, kommunisták által kivégzett kommunistából
csinált nemzeti hőst és vértanút a történetírás. A budapesti srác
hősiessége és dicsősége pedig, lassan a feledés homályába merül.

Cúth János:

A FELTÁMADÁS ÜZENETE
Eredeti tartalmát tekintve, Húsvét az egyik legszebb ünnepünk.
Krisztus feltámadásának üzenetét rejti magában, ami az újjászületés és
megújulás magasztos reményét nyújtja: hitet és az isteni rend
érvényesülését az eltévelyedett emberiség számára.
Az ünnep meghittsége kínálja az alkalmat, hogy számkivetést
készítsünk őszintén és józan előrelátással, hogy a jelenünkben épülő új
világrend hazugságdömpingjének mocsárvidékére kergetett emberiség
számára nyílik-e egyáltalán ki- és visszaút?
Utunk egyre járhatatlanabb és nihilbe, a pusztulásba vezet. A
tömegek pedig esdeklőn és kétségbeesetten keresik a lángoszlopot,
amely az eljövendő békés és biztonságos élet ligeteibe vezetné őket. A
tömegek élén feltünedező „lángoszlopokból” nincs hiány. Csakhogy
ahányan vannak, annyi felé terelik a népet és túl későn derül ki róluk,
hogy korántsem lángoszlopok, hanem a mocsárvidék kísértetjelenségei:
a halál hideg fénnyel pislákoló lidércfényei.
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Pedig mindhiába: az ideális (Istennek tetsző) életnek egy útja van,
az a bizonyos egyenes, amelyről elbarangolni, hallgatva a csábos
szirénhangokra – bizony végzetes kaland.
S mit látunk: a nevelés eszközei a befolyásolás, de pontosabb
vagyok, ha azt írom: a félrevezetés eszközeivé váltak. Nem az embert,
nem az életet szolgálják többé, hanem a pusztulás urát, a sátánt. Egy
futólagos áttekintés is igazolja: a filmek és videók a képernyőkön
keresztül fertőzik otthonainkat és gyermekeinket a lélek és tudat
pestisbacilusával, amit hollywoodi kultúrgengszterek bűnbarlangjaiban
tenyésztenek ki. Ehhez asszisztál a televízió és a sajtó 90 százaléka,
sajátos tehetséggel, amely kifejezetten nem égi tehetség. Tébolyult
őrjöngést idéznek éjt nappallá téve, szörnyszülöttek pokoltáncát, (a
Oscar-díjas “színészen” és a buzi ripacson keresztül a műsorvezetőig),
igyekezvén életstílussá tenni a vérben gázoló, fegyverrel hadonászó
dúvadak viselkedését – nem kevés sikerrel. Ennek az előkészítésnek
főpróbája zajlik Irakban és Afganisztánban.
A maga ridegségével és könyörtelenségével mutatkozik meg a
valóság: Ha az oktatás és nevelés intézményrendszere az ember ellen
fordul, akkor nem marad más, mint a család. Ólomsúlyként jelentkezik
ez a feladat, az erkölcsi, ideológiai, filozófiai és tárgyi ismeretek
szülőkre háruló átadásának kötelessége.
Riadt tekintettel keressük a segítséget, a támaszt, a példát. Tegyük
fel magunknak a kérdést: Mi jobb? Nádpálca a tanító kezében, vagy
csőre töltött, hétlövetű revolver egy 9 éves éretlen tacskó zsebében?
Egy bizonyos: apáink álmukból felriasztva is elsorolták királyainkat
(ma ilyen kérdést nem mernék feltenni középiskolás diákjainknak sem),
és nem tévesztették össze Budapestet Bukaresttel, ahogy Amerikában
szokás – jobb esetben –, mert leggyakrabban azt sem tudják, hogy
eszik-e vagy isszák a két dolgot.
Apáink tanítóinak azonban még nem kötötték meg a kezét, nem
béklyózták akaratukat sanda szándékú rendeletek, nemzetgyilkos
áltanok és kötelezővé tett hazugságok. Ellenkezőleg: Irányításuk
mellett, a palatáblákon meg-megcsikorduló palavessző nyomán
tudásról, erkölcsről és igazságról szóló szavakkal formálódtak az
ákombák betűk, az ifjak tudatában pedig történelmi rendben sorakoztak
fel nemzeti hőseink és nemzetünk dicsőségtáblázata is szépen
kiegészült ott, mert az akkori tanítók és rektor bácsik így akarták, így
látták jónak. Mint ahogy azt is, hogy a rájuk bízott csemeték birtokába
jussanak az ősi rendnek és értékeknek. Nem hiszem, hogy központi
utasításra cselekedtek volna, amikor ízlésre, rendszeretetre,
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szorgalomra, egymás megbecsülésére és egymás tiszteletére nevelték
az emberpalántákat – a lelkiismeretükre, azaz Isten szavára hallgatva
cselekedtek így. Aki még nem járt a pokol irányítószáma alá tartozó
nagyvárosi szurdokokban, ahol egymást érik a kékre-zöldre mázolt,
rongyokban fetrengő, kosztól bűzlő és drogoktól félhülyévé züllött
véglények, az talán el sem hiszi, hogy a züllesztés programszerűen
történik. Korunk „Robin Hoodjai” úgy „harcolnak” a kábítószerélvezet
ellen, hogy ingyen osztogatják a steril injekciós tűket, „nehogy a
drogosok megfertőzzék” egymást!... Ja, kérem, ha a drogozásba
belehülyülnek vagy belepusztulnak – az más. Nos, hát annyira más,
mint a korai szexuális élet, amely problémát ingyenes kondomokkal
vélik megoldani korunk álhumanistái, megkerülve, sőt támogatva az
alapvető bajt: a gyerekek idejekorán felszított szexuális vágyát, amit
egyaránt szít a televízió, a művészeteknek hazudott destruáló
mozgalom, s a társadalmakat átható libertinizmus, sőt még az iskola is!
Az iskolában „szexnevelés” folyik, ahelyett, hogy tartást
kölcsönöznének a gyerekeknek, ráirányítanák figyelmüket az igazi
értékekre és testet-lelket nemesítő ismeretekkel, tudással és példákkal
látnák el őket útravalóul, hogy tudják és akarják keresni Istennek és
Isten Fiának igazságait, amelyek többet kínálnak a világ minden
kincsénél... Nem! Ehelyett kitiltják az Istent az iskolákból... – Jöhet
az új generáció, a tanítóikat és osztálytársaikat lemészárló gyermekkorú
bestia fattyakká züllesztett szörnyetegek – a liberális-kozmopolita
szellem neveltjei. Nem igen kell félniük, mert ott áll mögöttük a
züllesztést és emberellenességet, vagyis a bűnt pártoló
„igazságszolgáltatás”, a tömeg-félretájékoztatás minden eszköze.
Ott tartunk, hogy az emberi épülés fórumainak hiányában a honi
tanítókhoz, pedagógusokhoz kell fordulnunk, kérve őket, hogy lássák
be, a családon kívül és a családon túl rajtuk áll, milyen útravalót
kapnak utódaink. Ha lesz elég erejük és elszántságuk ahhoz, hogy az
előírt tanterv mellett az életre nevelés programját is megvalósítsák,
akkor elképzelhető a feltámadás – beteljesülhet Húsvét ígérete!
Örök idealistaként, néha arról álmodok, hogy az emberek mosolya
mögött immár nem létezik álnokság, számítás és tőrbe csaló szándék...
„Járj köztünk, drága Isten-Ember,
Tavasz van, nőnek a gazok
s kevesek az igazi igazok”.
(Ady Endre)
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Illés Sándor

ANYÁK NAPJA
Hiába is lenne sok színes ceruzám, aranytintám, égszínkék
papírom, piros csíkkal szegélyezett kovertám, mint a költőnek, nem
tudnám már elküldeni a mamához írt levelemet. Nem panaszkodhatom
el neki sok torkot szorító gyötrelmemet, nem futhatok hozzá, hogy a
kezét fogva megnyugodjak, amikor szomorúság mardos, vagy kudarcok
kínoznak.
Ilyenkor, anyák napján, mindig szíven üt a komor valóság: elment
már a mama. De azért mégsem érzem magam árvának, mert tudom,
hogy a szívemben örökre itt maradt. Egy anya sosem halhat meg,
gyermekeiben él tovább, őz szeme égből néz ránk és simogató kezét
mindig érezzük. Felrémlik előttünk olykor aggódó arca is, felhős
homloka, ahogy betegágyunk fölé hajolt gyermekkorunkban, érezzük
ilyenkor tenyerének gyógyító simítását is a homlokunkon. Hát lehet ezt
egyáltalán elfelejteni?
Én gyakran kimondom hangosan is, ha valami gyötör, vagy úgy
érzem, megaláztatás ért: Mama! Azt mondják a nyelvészek és vallják a
költők is hittel: nincs ennél szebb magyar szavunk: Édesanya, Anya,
Mama. Gondolom, ma sokmillió gyermek kimondja, hiszen a világ
minden nyelvében a legszebb szó. Áhitata van. Hallatára én mindig
illatos szélben hajladozó kerti virágokat látok, s azt a kertet is elém
varázsolja, amelyet ő gondozott, öntözött szorgalmas kezével, napi
munka után, hogy valami szépség is legyen az életében.
Amikor otthon járok, abban a régi házban, ahol felnevelt, s amelyet
már régen mások laknak, idegenek, akkor mindig találkozom a
mamával. Elég, ha csak egy pillanatra megállok az udvar végében, s
kitekintek a kertbe, oda képzelem őt, a léptei által kitaposott
gyalogútra. Azon vitte szaporán hátán a kosarat, hogy zöldet tépjen a
malacoknak, libáknak, kacsáknak. Hordta be a salátát, vitte ki a
palántát. Élnek még az ő leándereiből szaporított virágok,
leándercserjék sokasága virágzik a kisház ablaka alatt, elnézem a pince
grádicsát, a kamra tenyerétől kifényesedett kilincsét, a gangot, amelyet
minden nap felmosott, feltekintek a magasba, a tetőn tollászkodó
galambok talán még emlékeznek rá, ő szórta ki nekik minden nap a
szemet. Régi fák mohos törzsét simogatom meg lopva: közöttük járt
valaha. Az a régi diófa a kút mellett már nem él. Kivágták. Most fáj a
hiánya. A mama miatt.
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Amikor eltávozom abból a régi házból, a sarkon mindig
visszatekintek. Ott állt mindig a kapuban, tekintetével távozásomat
kísérte, kezét a szeme fölé emelte, hogy jobban lásson, vagy hogy a
könnyeit törölje?
Már réges-régen senki sem áll abban a kiskapuban, de én azt a
házat mégis mindig úgy látom: a mamával. Arra gondolok ma, anyák
napján, hány ilyan kis parasztházba vagy városi lakásba várják haza az
anyák a gyermeküket. Meggyötörtek, az álmatlanul virrasztók, az
elfáradtak, a magányosan, a kis nyugdíjukból élők, a szomorú, kiapadt
könnyű anyák, a megkeseredettek. Várják, hogy nyílik majd az ajtó,
vagy felberreg a telefon és jelentkezik a gyermek hangja – a szomszéd
városból, vagy csak innen, a másik kerületből, ahonnan hosszú idő óta
nem talál haza. – Istenem, hány ajtó marad csukva, mert nem
jelentkezik az, akinek betegágya fölé oly féltő gonddal hajolt valaha az
a magányos öregasszony, aki most egyedül maradt.
Legyen a gyermeki szeretet napja ez a mai és ne maradjon virág és
ölelés nélkül egy édesanya se a világon. Akik pedig már nem mehetnek
haza a mamához, azok ma idézzék maguk elé a szívükben élő alakját és
mondják ki lágyan a nevét, mert nincs ennél szebb szó: Édesanyám.
Illatos szélben imbolygó kerti virágok ők. Legyen áldott ez a
vasárnap, a róluk való megemlékezés napja!

Ötvös Zoltán:

AKI ÁTALAKÍTOTTA A VILÁGOT
Száz éve született dr. Wigner Jenő
„Az atommag és az elemi részecskék elméletéhez adott
hozzájárulásáért, elsősorban az alapvető szimmetriák felfedezéséért”
kapta 1963-ban a fizikai Nobel-díjat Wigner Jenő. A Budapesten
született fizikus nélkül nem épülhetett volna meg a világ első
atomreaktora.
A jómódú Wigner család az 1902. november 17-én született Jenő
fiát a Fasori Evangélikus Gimnáziumba íratta be – ugyanitt tanult az
ugyancsak Nobel-díjas Harsányi János és a világ egyetlen
lángelméjének tartott Neumann János. Életre szóló szellemi muníciót
kapott ebben a középiskolában a fiatal Wigner, az iskola legendás
matematika tanárának, Rácz Lászlónak arcképét élete végéig amerikai
dolgozószobájának falán őrizte. A fizikát tanító Mikola Sándor óráinak
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színvonalát mutatja, hogy az egyetemi fizikakurzusokat Wigner
döntően ismétlésként élte meg.
Tizenhét éves korában választott pályát, nem egészen önkéntesen.
Amikor édesapja meghallotta, hogy a fia fizikus szeretne lenni, rögtön
visszakérdezett: “Mondd, fiam, ebben az országban hány fizikusi állás
lehet?” Némi túlzással Wigner azt válaszolta: “Azt hiszem, négy”. Így
lett belőle vegyészmérnök. Papíron és nagyon rövid ideig, mert Wigner
és a fizikusi pálya gyorsan egymásra talált. A vegyészhallgató Wigner a
budapesti Műegyetemről a berlini Műegyetemre ment át és 1925-ben
ott doktorált Polányi Mihály professzor irányítása alatt. (Polányi fia
1986-ban kémiai Nobel-díjat kapott.)
A berlini évek után rövid időre hazatért apja újpesti bőrgyárába, de
amikor megismerkedett Heisenberg és Bohr kvantummechanikai
eredményeivel, visszasietett Berlinbe, majd Göttingenbe. Sokáig itt
sem időzhetett, hiszen a nácizmus térnyerése mind jobban
ellehetetlenítette ottlétét. Wigner rövid tépelődés után elfogadta az
USA-ba szóló invitálást. Egyike lett azoknak a magyar származású
tudósoknak, akik átformálták az amerikai tudományos életet. Mások
mellett Lánczos Kornél, Neumann János, Teller Ede, Szilárd Leó,
Szentgyörgyi Albert, Kármán Tódor és természetesen Wigner Jenő
tartozott ebbe a csoportba. Iskolatársát, Neumannt különösen sokra
tartotta.
A harmincas években Wigner kvantummechanikai felismerései a
tudományág mérföldkövének számítanak. Kimutatta, hogy a
kvantummechanika alapján az atommag szerkezete megérthető. Rájött,
hogy két magrészecske között ható erőnek nagyon rövid
hatótávolságúnak kell lennie, felismerte a protonok és neutronok
együttes számának megmaradását. 1939-ben kidolgozta a maghasadás
fizikai
elméletét.
Tudományos
közleményeinek
többsége
kvantummechanikával, szimmetriákkal és csoportelméleti kérdésekkel
foglalkozott.
A maghasadás németországi felfedezése a tudóst politikai lépésre
késztette. Wigner Szilárd Leó és Teller Ede társaságában felkereste
Albert Einsteint, aki a beszélgetés után levélben fordult az USA
elnökéhez, Roosevelthez – pontosabban Einstein aláírta a Szilárd és
Wigner által írt dokumentumot – amelyben a meghasadás katonai
veszélyére figyelmeztette a Fehér Ház vezetőjét.
Döntően ennek a levélnek köszönhetően kezdték el építeni a világ
első atomreaktorát 1941-ben és 1942 decemberében már beindították
azt. Az urán-grafit máglya egyes rétegeinek felrakása után a mért
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neutronsugárzási adatokból Wigner számította ki, hogy mikorra várható
a láncreakció önfenntartóvá válása. A Manhattan-program részeként a
magyar származású fizikus tervezte a hanfordi reaktorokat, amelyek
plutóniumot termeltek az atombombához. A világháború után egy
kutatóintézet igazgatója lett, ahol ma is használt reaktortípusokat
fejlesztettek ki.
A hidegháború miatt csak 75 évesen, 1977-ben látogathatott
szülőföldjére. Ekkor az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat választotta
tiszteleti taggá. További tíz év telt el, mire az ELTE tiszteletbeli
doktorává fogadhatta az 1963-ban fizikai Nobel-díjjal kitüntetett tudóst.
1988-ban az MTA választotta tiszteleti tagjává. Wigner hatvanévnyi
amerikai élet után is inkább magyarnak tartotta magát, semmint
amerikainak. A magyar költészetet Európa legszebbjének nevezte, a
magyar dalok és versek, az ország kultúrája mindig benne élt,
miközben az amerikai kultúra sok vonása élete végéig idegen maradt
számára. Wigner 1995-ben, Princetonban halt meg. A New York Times
így emlékezett a fizikusról: “Wigner azoknak a Budapesten született és
ott nevelkedett tudósoknak az egyike volt, akik a jövőbe tekintettek,
Nyugatra jöttek és átalakították a modern világot”.

Décsy Gyula (Bloomington, Indiana):

HONT, HONTI & LADISLAUS
Ez a cikk a budapesti Nyelvtudományi Közlemények nevű folyóirat
egyik szerkesztőjének felkérésére 2002 nyarán íródott a Honti László
Emlékkönyv számára. Honti jelenleg a kormányközi megegyezés
alapján az olaszországi padovai egyetem magyar professzora, neves
nyelvész. 2003 januárjában a Nyelvtudományi Közlemények azzal
küldte vissza a cikket, hogy neves finnugristák nevet nem szabadna a
kutya szóból magyarázni. Megjegyzendő, hogy ezeknek a soroknak
szerzője nem Honti László nevet, hanem Hont vármegye nevet vezette
le a kutya jelentésű német hund (regei alak hunt) szóból. A
visszautasítás pofon a kutyabarátok arcába, (elég sok van belőlük
Magyarországon) és tisztességtelen verseny jele a Nyelvtudományi
Közlemények részéről, amelynek egyik főkorifeusa éppen az ünnepelt
Honti László. Maradjon a kérdés válaszolatlan, amennyiben
diszkriminálja az eset az amerikai magyar és uráli nyelvtudományt,
amelynek sok híve van hazánkban és szerte a világon.
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A hont szóra vonatkozó etimológiai kutatások valahogy jellemzik
Honti László tudományos munkásságát a maga egészében: abszolút
biztos (magabiztos) megállapítások végleges formában, amelyeken
nem illik változtatni. Kritizálni meg amúgy sem érdemes akadémiai
bírálók által jóváhagyott publikációkat. Nem ok nélkül. Hiszen az
anyaggyűjtés meg a magyarázat mind elsőrangú, gyakran szaklektorok
ellenőrizték a könyveket nyomdába menetel előtt. Ez a Hontira
vonatkoztatható megfigyelés általában is jellemzi a magyar
nyelvtudomány nagy összefoglalásait (Benkőék etimológiai szótárai,
Lakó és Rédeiék összehasonlító lexikológiai publikációi). Szóval: csak
hódolat illeti meg őket, nem bírálat. Művük tökéletes tíz-húsz évvel a
megjelenés után is.
Némi megjegyzésekre mégis talán szükség lehet, már csak az idő
múlása miatt is. Itt-ott újabb adatok kerülnek elő, s az elméleti
lehetőségek keretei is tágulhatnak. Mindezeket tekintetbe véve, néha
úgy tűnik, hogy a kodifikált eredmények itt-ott talán mégis
átértékelésre szorulnak, nem annyira az anyag, hanem az elméleti
nézetek síkján.
A Honti bizonyosan eredetnév. Nehéz azonban eldönteni, hogy a
helységnév, vagy a megyenév ennek a népszerű családnévnek
alapszava. Mivel Hont helység – a megye eredeti székhelye s valószínű
első várispánjának neve – nem nagyon ismert, a Honti családnevet
valahogy természetszerűleg megye nevű eredetinek tartják (hasonló:
Szabolcsi, Szilágyi, Bihari, Turóczi, Zalai/Szalai, Sárosi, Somogyi).
Megye nevű eredetre vall az a tény, hogy a kérdéses megyék névadó
(többnyire) várispáni (hely) neve a családnevek kialakulásának idejére
(15-16. század) a legtöbb esetben országos szempontból
eljelentéktelenedett s így csak erősen helyi viszonylatban szolgálhattak
azok családnévadás alapjául.
Vessük össze ezzel szemben Komáromi, Pozsonyi, Trencséni,
Kolozsi, Szepesi (az utóbbi kettő valószínűleg rövid Kolozsvári és
Szepesvári helyett), Ungvári családneveket, amelyeket közkeletűleg
városra és nem megyékre utalnak. A megyei és megyeszékhelyi eredetű
családnevek országos viszonylatban való összehasonlítása sok új
eredményre vezetne.
Probléma Honti írásmódja is. A Honti elég gyakori, szintúgy a
nemesi eredetre utaló Honthy (th-val helyesírási kövületként, miként
Tóth, Németh, Kossuth, stb.). Lehetetlen viszont a Honty írásforma,
mivel ezt többségben ty-vel olvasnák, ami nevetséges hangsort hozna
létre (csak úgy, mint pl. Horty Horthy helyett). Így valószínű az ősi
nemes Honti-k is inkább Honti-t írtak, lemondva nemesi voltuknak a
249

szokásos y-nal való demonstrálásáról, hogy a nemkívánatos hangsori
asszociációkat elkerüljék (Vö. Kazmer 1993. 1993.479, hol Honti 1425
óta van adatolva).
A 11. századi magyar Hont személynév németségbeli eredetével is
van probléma. Az első Hont (Hunt vagy Hund) Szent István apjának,
Géza fejedelemnek az idején jött átvonulni Magyarföldön át a
Szentföldre igyekezve, alkalmasint valami korai keresztes vitézként.
Aztán itt maradt végleg s messzire ágazott népes magyar nemesi
családoknak lett az őse (Zichy, Pázmány.vö. Révai Lexikon és Kristó
1994. 269). Az eredeti Hund-ban a szóvégi d zöngélenedett, ami ebben
a korban (11-12. század) inkább német, mint magyar ejtési sajátság
lehet. A Hunt írásmód előnyösen különítette el a nevet a német Hund
szótól, mivel a kutyát úgy látszik, nem tartották olyan hízelgő lénynek,
amely a nagy és nemes urak nevével asszociálható. A német családnévszótárak viszont egész sor változatát tartják számon az olyan
személyneveknek, amelyeket a Hund ‘kutya’ szóból származtatnak (vö.
legalább Bahlow az újabbak közül). Magam is ismertem 1957-ben
Göttingában egy diákot, akit Hundius-nak hívtak (16. századi
protestáns-humnanista -ius végződéssel).
Jellemző módon, a számomra hozzáférhető német családnévetimológiai szótárak nem próbálják a neveket más szóból, mint Hundból magyarázni. Nem úgy azonban a magyarok. Ők nem tartják a kutya
szót az idegen német nyelvben sem alkalmasnak arra, hogy
családnévnek képezze az alapját (csak kuriózumként: a szép magyar
Köpeczy név alkalmasint egy török köpek ‘kutya’ szóra megy vissza.
Az újabb magyar kézikönyvek (Kiss, Kristó) a német hundert ‘száz’
szóban keresik a vitéz magyar Hont nevének eredetét, azzal, hogy a
száz fontos katonai egység volt. (Bizonyosan így a keleti lovas
nomádoknál, de valószínű a római katonai hierarchiában is, vö.
centurio). Ennek német változata van a Hundertschaft, a száz főből álló
katonai egység, s annak vezetője – ugyan ki más –, mint egy Hund(ert)
nevű egyén. A probléma itt az, hogy egy ilyen katonai rang a főterületi
német hagyományban nem mutatható ki; lehet, megvolt a latin
(vulgarlatin) által befolyásolt délnyugatnémet területeken (Alemannia,
Burgund), de nem a mérvadó keleti nagynémet területeken. Lehet, hogy
a vitéz Hund talán éppen ilyen délnyugatnémet területről származott,
ahol a Hundertschaft mint katonai egységnek a neve ismert lehetett. Ez
a kérdés további vizsgálódást igényel. Azok végleges eredménye nélkül
számomra a Hund ‘kutya’ szóból való magyarázat a valószínűbb.
Közismert, hogy a László névnek van egy nagy hagyományú
nyugat-európai változata: Ladislaus, amely ugyanúgy, mint a Honti
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név, egész sor elhallgatott problémát vet fel. Nem vitás, hogy a
Ladislaus-t az egyház Szent László szentté avatásakor kanonizálta
ebben a változhatatlan írott formában. Annak írásmódján azóta nem
változtattak, s ez az írásmód kötelező ma az olaszban, németben,
angolban, franciában. Hogy e népek anyanyelvi beszélői hogy ejtik ki
ezt a nevet, azt csak a jó Isten tudja (az egyházi latin ejtése a német,
olasz, francia, angol, spanyol területeken annyira eltérő lehet, hogy az
anyanyelvi alapú latin ejtésű szavak a más anyanyelvűek számára
sokszor felismerhetetlenek, vö. megjegyzéseim a „Linguistic Identity of
Europe” című könyvemben). Mégsem nagy probléma ez, mivel a
Ladislaus keresztnév nem gyakori a nyugat-európai területeken.
Magyar László keresztnevű szerzők idegen nyelvű publikációikban
előszeretettel használták viszont a Ladislaus formát (így pl. a
megboldogult Ladislaus Hadrovics vagy Ladislaus Makkay).
Nézetem szerint a Ladislaus magyarországi vulgar latin szóforma,
ahova magyar nyelvi környezetből került. Nem kétséges, hogy a
magyar Ladislau – Ladiszló szláv eredetű, a Vladislav ‘dicsőséget bíró’
magyar változata. Nem tudni, ezt miért nem hangsúlyozzák a magyar
névtudósok, akik különben 1945 és 1990 között buzgón
magyarázgattak, amit csak lehetett a szlávból, hogy e népcsoport
felsőbbrendűségét a magyarral szemben kiemeljék, alkalmasint az
éppen uralkodó politikai szellem kívánalmaként. Az általános Ladislaus
nyugaton tehát magyaros ejtést képvisel (mondjuk egy pontosabban
szlávos Vladislaus helyett). Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy az
egyház itt egy magyaros ejtésformát kanonizált. Ez lehet az oka annak
is, hogy a szlovákok és csehek azt a magyaros jellegű névformát
használják ma keresztnévként, és nem egy lehetséges, mesterségesen
rekonstruktív Vladislav-ot (vö. ezzel szemben a két nyugati szláv
népnél: Vladimir). Ez utóbbi szó magyaros változata lehet egyaránt
Ladomér, Ladoméria, de ez nem tartozik itt a témához). A hízelgő
szemantikájú szláv Vladi- ‘uralkodj’ előtag, sok egyéb névben is
ismeretes: Vladikaukaz, Vladivostok – mind a 18-19. századi orosz
gyarmatosítási előtörés önhízelgéses hirdetői.
A mai magyar László természetes a Ladiszló-féle ómagyar
formákból alakult, a kérdés azonban, hogyan. A válasz: kontrakcióval
(összerántással): Ladiszló > László. Nem tudom, mennyi példa van
ilyen összerántásra a közszói nyelvtörténetben. Gondolom, nem sok;
nem szabad azonban elfelejteni, hogy a névalakulatokat gyakran más
nyelvtörténeti szabályok formálják, mint a közszóikat. Fontos rámutatni
arra is, hogy a feltételezett ómagyar Ladiszló-nak beceformája lehet a
sokféle Ladány, Ladó név, amelyeknek eredete eddig nem volt világos
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(cf. Kiss 1988:1.654). Bizonyos azonban, hogy Mátyás király korára
(1457-1492) a László volt már az általánosan használt forma a
magyarban. Ez a név átment a cseh írásbeliségbe, legalábbis azokon a
területeken, amelyeket Mátyás Magyarországhoz csatolt (Morvaország,
Szilézia egy része, stb.). A korabeli cseh dokumentumok magyar
tisztségviselőkre vonatkoztatva tele vannak Laslaw, Laszlaw, stb.
formákkal. Ezek egy részét én kicéduláztam s „Cesky Archiv” című
monumentális oklevélgyűjteményből 1953-54-ben, a cédulaanyag
Sulán Bélánál maradt s valahol az ő iratai közt lappanghat (ennek az
anyagnak egy részét Sulán felhasználta akadémiai doktori
értekezésében). A cseh Laslaw-ozás mindenesetre része a 15. századi
cseh-magyar nyelvi kapcsolatoknak.
Közismert (kellene lennie): a László név elég népszerű
Amerikában, könnyen felismerhető (akkor is, ha sokszor automatikusan
Leslie-vé változik a beszélt nyelvben, gyakran írásban is). A László
amerikai népszerűségének több oka van. Az egyik a Casablanca nevű
filmvilágsiker, amelyet hollywoodi magyarok írtak, rendeztek ( ha
főszereplője Ingrid Bergman volt is). Ebben volt egy Almássy László
nevű magyar repülőtiszt – egyébként történeti személy – aki a
Luftwaffe-ban szolgált valami tisztázatlan minőségben a negyvenes
évek elején, Afrikába került s valahogy együtt működött az
amerikaiakkal, vagy az algériai francia ellenállókkal (ugyancsak
tisztázatlan szerepben). 1999-ben láttam egy újonnan megjelent magyar
brosúrát hiteles élettörténetéről Pesten egy Kossuth Lajos utcai
könyvkereskedésben, sajnos, akkor nem vettem meg; később nem
találtam. Ugyanez az Almássy László gróf a főszereplője az „English
Patient” című újabb Oscar-díjas filmnek. További amerikai Lászlósiker: Erno (sic) Laszlo (sic), kozmetika produktumokat előállító és
forgalmazó cég, amelynek a hetvenes évek második felében fényes
New York-i üzletekben külön árulták készítményeit (Helena
Rubinsteinéhez hasonlóan). Az Erno (sic) Laszlo (sic) vállalatot
valószínűleg az Estée Lauder világcég (tulajdonosa szintén magyar)
vásárolta fel.
László így azok közé a ritka nevek közé tartozik, amelyeket
sokszor a mindennapi amerikai is magyarként ismer fel. A magyar
László a Ladislaus-szal együtt világsiker. Folytassa, Honti László.
***

252

Csókné Veress Etelka (Plattsburg, NY):

KI VOLT AZ ELSŐ KRST JELÖLT?
ÉS MIT JELENTETT?
Azt hiszem, nem árt, ha a KRST-vel, jelöltekkel futólag
megismerkedünk, a művelt világ történelmi emlékét őrző
Alexandriában őrzött könyvtárból.
Talán egyetlen város volt a földön Alexandria, amely az ősvallások
változatainak közelebbi anyagismereteit följegyezte. Többen
tudományos vonalról foglalkoztak és foglalkoznak Christna és Christus
(Kriszt-na és Kriszt-us) azonossággal összeköthető személyi
anyagegyeztetéssel. J.B. Hannay: „Sex Symbolism in Religion” pl. 74
pontban, Kersey Graves: „The World’s Sixteen Crucified Savior”
Chapter 32: 346 pontban ismerteti Krisztus és Krisztna szentírásként
közismerten elfogadott azonosságait.
Mialatt Egyiptom a görög fönnhatóság alatt állt, Ptolemies
világhírű könyvtárat alapított Alexandriában. A könyvtár kimagasló
érdemét főként a különböző vallások történelmi értékű
anyagföldolgozásával érte el. Ptolemies által ismeretterjesztő
intézmények alakultak, múzeumok, akadémiák, művészetek több ága,
ahol a világ tudományát ismertették. Két nagy könyvtárat kiemelve:
„Brucium” 490.000 – a „Serapeum” 42,800 kötet könyv adott
részletesebb
ismertetést a vallások elméleti és gyakorlati
szertartásairól. Alexandriában székelő Ptolemies nagyszerű iskolája
minden tagjának figyelme messze és széles körben érintette
anyagszerzésre Ázsia és Európa területét. Így Ptolemiesnek alkalma
volt könnyen megszerkeszteni az Új Testamentumot. Széleskörű
látásával miután látta, és tisztában volt az ősből szélsőségekben
gazdag, hóbortosan alakuló vallástételekkel, nem mint hívő, hanem
mint kívül álló, az ívrét alakuló könyvben utóiratként összeállította a
héber feldolgozott anyaggal. Atya Hardouin világosan bemutatja, hogy
római katolikus barátok hogyan feküdtek az öreg pergamenra és
alkották a régies ábécével a „Keresztény Atyákat” megközelítőleg úgy
1,200 – 1,400 évvel előbbről kapott, ősből sokszor átírtan fönnmaradt
anyagokat újabb átdolgozással. Föltehetően Serapis Bay volt az első
emberi lényben mutatkozó Krisztus, mint Istennel kapcsolatos
hasonmás, szakállas, önfegyelmezett, jóindulatú, magas műveltségű.
Úgy ismeretes, hogy a Szűz és a Gyermek hitelméletének közvetlen
felfogása Egyiptomból volt átültetve Olaszországba, ahol szobrokat
állítottak tiszteletükre, mint ‘Isis és a csecsemő fiának Horus’-nak. Aki
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megírta az első „keresztény” vallástannak anyagfeldolgozását, az
feltétlen felsőbb utasításra hagyta ki „Iove”-t (Jáhvét – Jehovát) és csak
nagyon röviden érintette a Hebrew Istent. A két könyv kiegészíti
egymást, az új feldolgozat célzással utal az öregre, mint egy ősi
sugárlatnak vetületére. Világosan mutatkozik, hogy tudatosan
elszakították a kegyetlen mindenért dühöngő Héber Istentől a sokkal
melegebb, barátságosabb jellemű indiai Buddhát (?).
A régi szokás hagyománya szerint az isteni Megváltók földi világra
jövetele minden esetben szeplőtlen szűztől valók és a csillagászattal
kötődnek össze. A szűzön keresztül Isten-nemzett gyermekek
elméletileg, időtlen idők óta a mennyből jövő mennybéliek. A Hindu és
Egyiptom csillagvilágának ábrázolásában egy síkon fekvő gömbön
mutatkozik a mennybéli elképzelés, ami legalább háromezer éves. A
„Burritt’s Geographi of the Heavens”-ben megtalálni a gyermek Istenfiát – God-sun (the son) – a (napot), miként minden december 25-én
újra és újra életre kap (reinkarnáció), ugyanazon a napon, amelyen
Jézus fénnyel való születését hirdetik. Szűz Mária, Mary vagy Mare
(latinul tenger) és a karjukban ülő Gyermek, Gyermek-isten
feltételezhetően úgyszintén jelképes jelölést jelent. Mint a napkeleten
felkelt csillag; Máté II. 9., És íme a csillag, amelyet napkeleten láttak,
előttük megyen vala ..... a ‘Nap’ fényerejének – felkelésének –
‘Újraszületésének’ (reinkarnációjának) jelképes ábrázolására vall.
Auguste Nichols említi a „Philosophical Essays on Christianity”-ben,
hogy az „Eschylus” szerint Io az tiszta szűz, és az Ő fia az ’Isten Fia’
(“the Son of God”). Többek között hasonló eseteket találni még
“Guigne’s History of the Huns”. Gonzales tudatja, hogy egy régi indiai
templom falának latin felirata azt mondja, hogy „partura virginis” a
‘szűz, aki a szülés előtt áll’. Hasonló feliratok találhatók az ősi Gaul-ok
pogány templomaiban, és vallásos helyeiken. Bővebb ismertetést ad
‘Riquord’-s “Theology of the Ancient Gauls, Chapter X.”. Ősi
pogánynak elnevezett hitelmélet tanaiból a zsidó írnokok az egy isten
jelző vallásújítással úgyszólván mindent megtartottak. Az
Újtestamentumban némi mellébeszéléssel, Ótestamentumi fűszerkeverékkel zavarossá tették az ősi hitelmélet forrásvizét. Ma már kár
azon töprengeni, vitatkozni, hogy melyik volt előbb, a kakas vagy a
tyúk. Azon is kár elmélkedni, vitatkozni, hogy mikor, miért, hol és kik
által született meg először a ‘KRST’, aminek föltehető jelentése – a
kezdet és a vég –. A római zsidókeresztény bemutatkozása óta nem
értelmi jelentése, hanem mint alany, amely megjelöli azt, akiről, amiről
az állítmánnyal mondunk valamit, pl: kereszt, Krisztus. A keresztény
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Bibliából ismerve Krisztus az egyetlen Isten – Isten fia, aki az emberi
bűn megváltására ítéltetett kereszthalálra.
*
J.B. Hannay által 74 pontban összeállított Krisztna és Krisztus
azonos események anyagának néhány pontját ismertetem:
Ezek az utalások sok esetben az apostolok hirdetéséből vannak
kivéve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
28.
30.
38.

40.
42.
43.
44.
45.
47.

Szeplőtelen szűztől születés
Valódi apa, lélekbeni Isten
Földi apa, nevelő apa
Anya nemesi család sarja (royal) –
Családfailag teljesen mesterségesen összeállított
Isten nemzés, ember formában
Csillaggal való jelölés
A szűzanyák hason nevei, Maia, Mária – (Maya-Mary)
Előszeretetben jelképes jellem-jelölés, teheneket őrző pásztorgulyás, vagy bárányokat őrző pásztor
A Magi – mágusokat csillag vezeti
A földi apa asztalos
Drága kincsként, a mágus és bölcsesség tudásának értékes
anyagát kapták (Magi, wise men).
Az apa otthonától távol, adófizetésre vagy létszám összeírásra
megy
A jászol, mint jelképes cél mutatkozik
Gyermek csodálatra méltó műveltsége, tudása
A király tervbevett csecsemő megölettetése
Csodatettet, a korai időszakban kevéssé számították
rendkívüli eseménynek, mint ahogy azt a római katolikus
alapítványok tanítják. Igaz, hogy Krisztus és Krisztus tettei
sok esetben csodával voltak határosak – lepra gyógyítástól
kezdve megannyi más
A Sátán csábítása
Olajjal való felkenés, egy szegényasszony által
Tizenkét tanítvány vagy apostol
Két kiválasztott halász – Simon és András
- “ James és John
Kiválasztottak, Simon, James és János (Keresztelő)
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*
Olaszországból ismert Horus a KRST, ami jelenthet keresztelő,
keresztény-t, Krisztust ..... Jézust is, mind a katolikus, mind a protestáns
egyházak többször Krisztusként említik, de néha mind a két névvel
Jézus-Krisztust mondanak.
Horusszal kapcsolatban röviden:
1. Kijelenti, hogy ő az út, az igazság, és az élet
2. Ő a világosság
3. a hajóján heten vannak, mint Jézusnak
4. Anpu 30 éves korában vízbe meríti
5. a mennyei Atya igazsága szavait hirdeti .....
Amint látjuk, a ‘kezdet és vég’ jellem jelképben élő újra és újra
visszajön, újra megtestesül. Az élet útvonalának legfontosabb jelképben
élő részlege a ‘Hal’. Ezek a sajátságos események megismétlődnek
Krisztnától kezdve Krisztusig, ha nem előbbről. Ha Krisztus
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életrajzából kivennénk a hallal összefüggő anyagot, nem sok egyéni
jellemvonás maradna. Krisztust a hal jegyében tisztelték körülbelül
négyszáz évig. A hal görögül Ichthys, ami az állatövben egy vagy két
hallal mutatkozik. Tertullián írta: „We are all little fish in Christ, our
great Fish”. Mi mindnyájan kis halak vagyunk Krisztusban, a mi Nagy
Halunkban. Augustine pedig azt, amiben az élő hal Krisztust
jelképezte. Vízben, az élő halban ábrázolt jelképben élt, aki által a hívő
a kárhozattól megváltatik és fenntarttatik. (Optatus, 371. Kr. e.)
A héber ‘Dagah’ szó halat jelent és a termékenységet, vagyis a
szaporodás elősegítését, jelképét értékeli. (Genesis xliii., 16 –
széljegyzeten vagy Encyclopedia Biblica, column... 1527) Dragon a
nyerspolgár filiszteusoknak volt a hal Istene. Mivel a hal hidegvérű és
sokkal előbbről már Vénusz képviselte mint termékenység istennője,
így Jézus a ‘bárány’ (Aries) jelképébe lett átültetve, aki mint
melegvérű, nem a termékenység, hanem mint szerény, önfeláldozásra
kész bűnmegváltó szorította ki fokozatosan a halat. A hal jelképének
megszűnésével a víz tisztelete megmaradt, leginkább keresztelésre,
keresztvetítésre. Nehéz eldönteni, melyik jelképében beágyazott Jézus
áldásosabb az emberiségre, az áldozati bárány vagy a hidegvérű nem
szaporodás jelképébe ültetett hal...
*
Sokan felteszik a kérdést, hogy valóban léteztek-e külön
időszakokban az Istenek egyszülöttei – vagy Isten fiai? A lélek
újraszületésében legtöbb ember hisz. A lélek éppen úgy halhatatlan,
mint az anyagtest. Kersey Graves az előző századbeli jó nevű író,
rövidebb ismertetéssel példaként bemutatott több Megváltót,
kereszthalállal halt Isteneket. Kr.e. 1,700-tól a judeai keresztények által
felkarolt Jézus Krisztusig, ami körülbelül az új időszámítással 0 és 07.év közé tehető. Kersey Graves kutatásának feljegyzése szerint az első
kereszthalált halt id. e. 1,700-ban (több, mint 3,700 évvel ezelőtt)
Egyiptomi Thulis. Ultima Thule egy sziget, ahol máig is a
legbensőségesebb közvetlenséggel él az Isten iránti hódolat. Thulis,
Zulis néven is ismeretes, sírja mellett huszonnyolc lótusz ültetvény, ami
a földi életének éveit jelzi. A KRST (CHRST) mássalhangzók
magánhangzók és milyen magánhangzókkal, hogy hangzott, nem
tudjuk. Találgatásunk akkor is közelebb állna, ha az eredeti névadó
ismerős lenne. Az Ős-szavak gazdag hangárnyalatához a máig nagyon
szegény ÁBC-vel rendelkező idegenek ismeretlenségig eltorzították
külalakra, a művelt világ szókincstárát. Ha már a régebbi időkből, az
ismeretlen okokból fönntartott keresztény szellem világában járunk,
meg kell említenem, legalább pár sorban Serapis Beyt. A Serapis Bey
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hívőtestvérinek központi lelkigyakorló helye Luxor, Egyiptomban van.
Több, mint 12,000 éve, mielőtt Atlantisz teljesen elsüllyedt volna,
azelőtt Serapis a papok és papnők segítségével Poseidonisból, Atlantisz
utolsó talajmaradványáról kimentette a Felemelkedéshez erőt gyűjtő
lángot “Ascension Flame”-et. Tengeren keresztül Egyiptomba mentek,
a Nílus folyamon délre (480 mls.) Luxorba. Luxorban közel a Nílushoz
fölépítették, megalapozták az egyházi testvérközösség lelkigyakorlat
építményét. Ahol ősi jelképemlékek őrzik helyüket, pl. az oltár körül
tizenkét erkölcsi tisztaságot jelképező Istenfej, (ma a csillagászati
állatövben él) és a hét magasztos lángfény.
*
Amint látjuk, ‘Pogány jelképekben élő hitelmélet nélkül, nincs
üdvözülés és nincs föltámadás’.

Viharos Viktor:

NEM VÁRNAK
Nem hívnak, nem várnak haza,
Október harangja nem kell!
Gátlástalan fosztogatók
Pandurt nem látnak örömmel.
Félnek viharos hangomtól,
félik villámló igazam,
Megzavarnám a rablókat,
Hát ezért vagyok hívatlan.
Országhódító tolvajok
Nagy hatalomharca tombol...
Nem kell az építő magyar,
Nekik az kell, aki rombol.
Hazámért még élek-halok,
Nem érdekből vagyok magyar!
Szívből fakadt honszerelmem
Isten előtt vádol, szaval...
Trónja mellett sír kis hárfám,
Népem fájdalmát pengetem...
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Talán szívéhez ér dalom
S megszánja árva nemzetem.
Földarabolt szép hazámat
Forrassza egybe szent keze,
Hogy Tündérországom múltja
Ne maradjon gyermekmese.
Váljon valóra nagy álmom:
Törjön utat az Igazság!
Pusztuljon minden áruló...
Építőké Magyarország!
Szegény magyaroké, Uram!
Akik ma koldusként élnek...
Akiktől mindent elloptak
Mert az új cárok nem félnek.
Krisztus küldj korbáccsal oda!
Kergesse pokolba őket...
Ne gyalázzák bűntetlenül
A szent, piros, fehér, zöldet.
Himnuszban könyörgünk Isten!
Nyújtsd felénk védő karodat,
Bálványimádó pogányok
Pusztítják a magyarokat!
2003 március 15.

Csapó Endre:

A NATO MINT POLITIKAI HADERŐ
Amikor az Egyesült Államok székvárosában, Washintonban, a
világ politikai irányításának középpontjában megjelenik valamilyen
nyilatkozat Magyarországgal kapcsolatban, érdemes odafigyelni. Amíg
Magyarország moszkvai gyámkodás alatt élte életét, nagyon ritkán
fordult elő, és nagy dolognak kellett történnie, hogy hazánkról valami
elhangozzon Washingtonban – kivéve természetesen 1956-ot. Amióta
nem Moszkva, hanem Washington, vagy ha úgy tetszik, New York
érdekelt a magyar gazdasági és politikai élet viszonyaiban, mind
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gyakrabban hall vagy olvas a magyarokról az amerikai nép. Általában
nem kedvezőtlenül. Ezért is történt, hogy most felkaptuk a fejünket
otthon és a nagyvilágban egy cikk nyomán, amely a Washington Post
március 4.-i számában jelent meg. Mielőtt kiértékelnénk, kérjük,
olvassák el teljes egészében és eredetiben is, mert fontos és érdekes
dolgokat tudunk meg belőle.
NEW NATO, OLD VALLUES – by Jackson Diehl, March 4, 2002
“Several of the formerly communist European nations that now
bank on partnership with the United States, have begun to look
unsavory to many in Washington. The prime miniszter of one has
embraced a nationalist agenda worthy of the 1930-’s while tacitly
allying himself with anti-Semites; another has become notorious for his
attacks on the free press and connections to gangsters.”
Néhány korábban kommunista európai állam, amely ma az
Egyesült Államok partnere, kezd undorítónak látszani sokak szemében
Washingtonban. Egyiknek a miniszterelnöke az 1930-as időkből való
nacionalista felfogást ápolgat, mialatt hallgatólagosan antiszemitákkal
szövetkezik, a másik viszont hírhedtté vált a szabad sajtó elleni
támadásai és gengszterekkel tartott kapcsolatai miatt.
“Here’s the alarming part: These folks are not from the countries
that the Bush adminisztration is considering for NATO membership
later this year – they are from Hungary and the Czeh Republic, two of
the three states that already joined NATO in its first post-Cold War
enlargement. One of the central tenets of that expansion has been that
the Western alliance can ensure that its values of democracy and human
rights take hold across Europe by inviting in the former members of the
Soviet Bloc, even if they have little to contribute militarily.”
Itt az a veszélyt jelző rész, hogy ezek a személyek nem azon
országokból valók, amelyeket a Bush kormányzat NATO-tagságra
mérlegel az év folyamán, hanem Magyarországról és a Cseh
Köztársaságból valók, két olyan államból a három közül, amelyek már
csatlakoztak a NATO-hoz, annak első hidegháború utáni kiterjesztése
során. Az akkori bővítési szempontok egyike az volt, hogy a nyugati
szövetségesek el akarták érni, hogy az általuk képviselt demokrácia és
emberi jogok tovább terjedjenek Európában a szovjet blokk korábbi
tagjainak meghívásával, akkor is, ha vajmi kevéssel tudnak
hozzájárulni katonailag.
“But almost six years, after Hungary was admitted, the prime
minister has become so toxic with his talk of Lebensraum for
Hungarians that he has been refused a White House visit, while the
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Czeh Republic’s Milos Zeman got in only after an earlier date was
cancelled because of his criminal connections. – When you look at the
prime minister, you could say that our theory of expansion didn’t work
– says a former Clinton administration official who was instrumental in
Hungary’s admission. – If he had said the things he is saying now in
1995 or 1996, he and Hungary would have been disqualified.”
Azonban, hat évvel Magyarország felvétele után Orbán
miniszterelnök annyira mérgező hatású volt Magyarország
Lebensraum-jára utaló kijelentésével, hogy White House-beli
látogatása elutasításban részesült, míg Milos Zeman a Cseh
Köztársaságból csak azt követően jutott be, hogy egy korábbi időpontot
már töröltek, bűnözőkkel tartott kapcsolatai miatt. – Orbánra tekintve
elmondható, hogy itt a bizonyíték: bővítési teóriánk nem működött –
mondja egy korábbi Clinton-kormányzati tisztviselő, aki támogatta
Magyarország felvételét. – Ha olyanokat mondott volna 1995-ben vagy
1996-ban, mint amit most mond, ő és Magyarország elutasításban
részesült volna.
“There’s no provision for expelling NATO membership already in
the club – though Sen. Carl Levin, the democratic chairman of the
Senate Armed Services Committee, has sometimes talked of proposing
one – and diplomatic veterans of Europe point out that NATO members
Portugal, Greece and Turkey have caused worse emberrassment in the
past. Still, the enduring political immaturity of post-communist Europe
now looms as the central issue as NATO considers whether to extend a
security guarantee to nine more countries: three Baltic states that were
once part of the Soviet Union, as well as five in the Balkans and the
Czeh Republic’s former partner, Slovakia.”
A NATO-ból a már bent levő tagok kizárására nincs szabály, noha
Sen. Levin, a Senate Armed Services Committee democratic-párti
elnöke, valamikor már tett ilyen javaslatot és veterán európai
diplomaták is rámutattak, hogy a NATO-tag Portugália, Görögország
és Törökország rosszabb kellemetlenséget okozott a múltban. Most
pedig Európa poszt-kommunista részének tartós politikai éretlensége
meredezik központi kéréssé, amikor a NATO mérlegeli, vajon
kiterjessze-e a biztonsági garanciát további kilenc országra: három balti
államra, amelyek egykor része voltak a Szovjetuniónak, továbbá öt
Balkán államra és a Cseh Köztársaság korábbi társára, Szlovákiára.
“For better or worse, issues that dominated the last NATO
expansion debate have disappeared. Russia, which used to object to a
larger alliance, effectively has been invited to join it through a new
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decision-making council. Meanwhile, NATO’s token participation in
the Afghan war and the accelerating gap between European and
American defense capabilities mean that NATO is becoming more
political than military in character – a trend that dismays some
dedicated Atlanticists but doesn’t seem to trouble a Bush administration
inclined to military unilateralism.”
Jó vagy rossz – a NATO legutóbbi bővítési vitáit domináló
problémák eltűntek. Oroszország, amely eddig ellenezte a tágabb
szövetséget, ténylegesen meghívást kapott a csatlakozásra egy új
döntéshozó tanács által. Időközben a NATO jelképes részvétele az
afgán háborúban, és a növekvő hézag az európai és amerikai védelmi
készültségben azt jelzi, hogy a NATO egyre inkább politikai, mint
katonai jelleget ölt – egy olyan irányzat, ami megdöbbent néhány
elkötelezett atlantistát, de aligha zavarja a Bush-kormányzatot, amely
katonai egyoldalúságra hajlik.
“NATO’s evolution means that few people in Washington or
Europe object in principle to another large expansion, and before
szeptember 11, president Bush embraced the idea as a pillar of his
European policy. Administration officials now say that as many as
seven of the nine formal candidates could be invited in at NATO’s
summit in Prague this November, a step, that would make the alliance
an organization of 26 countries, plus Russia. Ex-Yugoslav republic
Slovenia and the Baltic states of Latvia, Lithuania and Estonia ara
almost sure to get in; Slovakia, Romania and Bulgaria all have a
chance.”
A NATO fejlődését jelzi, hogy elvileg kevesen kifogásolnak
Washingtonban vagy Európában egy másik nagy bővítést, és
szeptember 11 előtt Bush elnök is Európa-politikája oszlopaként
dédelgette az elgondolást. Kormány-személyiségek mondják, hogy a
kilenc tagjelölt közül legalább hét kaphat meghívást a NATO prágai
csúcsértekezletére novemberben, amely lépéssel a szövetség 26 ország
szervezetévé válna, plusz Oroszország. A volt jugoszláv köztársaságból
Szlovénia és a balti államok, Lettország, Litvánia és Észtország
majdnem biztosan bekerül, Szlovákia Románia és Bulgária esélyes.
“Yet, if NATO is going to have any meaning at that new size and
shape, the old theory has to be made to work: membership must
consolidate and preserve a liberal democratic political order across the
continent. – The whole focus now is on can we get these countries
qualified on the basis of a reform agenda – says Bruce Jackson,
president of the U.S. Committee and NATO, an influential pro-
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expansion group. – We are trying to institutionalize a new system of
democratic values.”
Mármost ha a NATO új méretében és alakjában valami értelmet
kap, a régi elméletet működésbe kell hozni: a tagságnak kell
megszilárdítania és megőriznie a liberális demokrácia politikai rendjét
a földrész egészében. – Minden abban összpontosul: megfelelővé
tudjuk-e tenni ezeket az országokat egy reform-követelmény alapján –
mondta Bruce Jackson a U.S. Committee on NATO, egy befolyásos
bővítésérdekelt csoport elnöke. – Igyekszünk intézményesíteni a
demokratikus értékek új rendszerét.
“That goal was at the center of a tour of all nine candidate
countries last week by a Bush administration team led by NATO
Ambassador, Nicolas Burns. The governments were told that NATO
won’t decide on their admission until the fall; between now and then,
each has been urged to carry out specific reforms. Though some are
military, most of the big ones are political: Romania is to act against
corruption; Latvia needs to make concessions to its ethnic Russians.
Most specifically, Slovakia must not allow former strongman Vladimir
Meciar to return to power in its upcoming elections, a development that
Burns strongly and publicly suggested would nix the country’s
candidacy.”
Ez a cél volt a látogatás középpontjában múlt héten, amikor a
Bush-kormányzatnak egy csoportja, NATO követ Nicholas Burns
vezetésével, megjelent mind a kilenc jelölt országban. A kormányuk
tudomására hozták, hogy a NATO nem dönt felvételükről idén őszig, a
közbeni időre mindegyik sürgetést kapott meghatározott reformok
végrehajtására. Bár ezeknek egy része katonai, a legtöbb komolyabb
reform politikai jellegű. Romániának fel kell lépnie a korrupció ellen,
Lettországnak több engedményt kell adnia orosz kisebbségének.
Legkifejezettebben Szlovákia nem engedheti vissza a hatalomba a
soron következő választásokon a korábbi erőskezű embert, Vladimir
Meciart, amely fejlemény, amint azt Burns erősen és nyíltan jelezte,
levenné az országot a jelöltségről.
“The whole effort assumes that NATO will serve better – or at
least as well – as an enforcer of political norms than as a collective of
military assets. Orban and Zeman are sorely testing that theory. But
Zeman’s term in office expires this year, and the Bush administration is
crossing its fingers as Hungary’s election approach, hoping its subs of
Orban will help tip the outcome toward the opposition Socialists.
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Shunning has become a NATO weapon – one appropriate for an
alliance whose central battles have become political.”
Az egész törekvés azt célozza, hogy a NATO, mint politikai
normák kikényszerítője, jobban szolgáljon – vagy legalábbis annyira jól
– amint szolgál katonai erőegyüttesként. Orbán és Zeman alaposan
próbára teszi ezt az elméletet. Azonban Zeman hivatali ideje ebben az
évben lejár és ahogy közeledik a magyarországi választás, a Bushkormányzat reméli, hogy Orbán visszautasítása segíti a mérleg
átbillenését az ellenzéki szocialistákhoz. Kirekesztés egy NATO
fegyver lett – ami alkalmas egy szövetség részére, amelynek központi
törekvése politikai lett.
*
A cikk szerzője a NATO átalakulásáról szóló írásában alaposan
odasuvaszt a magyaroknak. Úgy gondolja, az ő feladata rendreutasítani
a már NATO-tag Magyarországot, amiért nem viselkedik az ő
elképzelése szerinti NATO-konformistaként. Egy betagolt és jól
idomított tagországnak tudnia kell, hogy politikailag csak liberális
demokrata lehet, aminek a tartalmi lényegét majd kodifikálják, mint
Lenin tanait. A cikk tartalmából és hangvételéből szimatolható, hogy
Mr. Diehl a Pesten finomított liberalizmusnak a híve, odakanyarítja
Orbánhoz a Lebensraum-ot, amivel oly kecsesen suvasztott Bauer
Tamás SZDSz-es törvényhozó február 5-én a Parlamentben,
ékesszólóan, hogy a kormányfő miért tartotta fontosnak, hogy ebben a
mondatban, egy a minden politikailag ,művelt ember számára ismert
módon, a náci politikai szótárból használt kifejezést használjon. A
libertinistáknál már bizony az a módi, hogy ha megszólal a
miniszterelnök, előveszik a náci politikai szótárt, és ha egyezik, akkor
megvan a bizonyíték, kipp-kopp, már Washingtonban is tudják.
Amikor még bolsevista korukban szótároztak, hej akkor nagyon
hamar el lehetett igazítani a reakciósokat a Terror Házában. Most
keményen meg kell dolgozni Magyarország lejáratásán, kapitalista
piaci viszonyok közt.
Orbán Viktor miniszterelnök 2002 január 17-én a Magyar Rádió
Vasárnapi Újság című műsorában a kedvezmény-törvénnyel
kapcsolatos kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: „Ha nekünk sikerült
összekapcsolnunk a határon túli magyarokat a magyarországi
magyarokkal, a határon túli magyarok gazdasági életterét a
magyarországi gazdagság életterével, akkor Magyarország gazdasága
sokkal nagyobb teljesítményre lesz képes, mint most. Azt szokták
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mondani, ebben sok igazság van, hogy az erősek egyesülnek, a gyengék
pedig széthullanak”.
Innen indul ki a washingoni támadás. A többi ebből következik: le
kell váltani ezt a kormányt, jöjjenek vissza a kommunisták, ezt reméli a
Bush-kormányzat – a Washinton Post cikkírója szerint. Vajon illik-e
megkérdezni a Bush-kormányt is? Ezzel és a cikk többi kijelentésével
együtt a cikk durva beavatkozás a magyar belügyekbe, a választásba,
mert a labda visszapattan Magyarországra, és a felületesen olvasó
többség már a címekből látja, hogy Amerika ejtette a magyar kormányt.
Lehetne még időzni a részleteken, de ne vonjuk el a figyelmet a
lényegről. A cikk alapvetően a NATO-ról szól. A cím is arra utal: ÚJ
NATO, régi értékek.
ÚJ NATO, mert lényegesen kibővül és – tessék figyelni – változott
célokat szolgál. Ami pedig a régi értékeket illeti – nos hát az ellenpélda
érdekében kellett megalkotni egy nacionalista-antiszemita-mérgezőundorító-elutasított-leváltandó Orbán Viktort, hogy a Bush-kormányzat
is tudomást szerezzen arról, hogy milyen új NATO-t akar az amerikai
sajtó. Új menetrend a régi értékekkel – ezt Budapesten is szeretik az
értékek (államosító-privatizáló) összegyűjtői.
*
A NATO eredetileg és állítólagosan a szovjet fenyegetettség
ellenében a tagországok védelmét szolgálná háború esetén.
Felépítésében, fegyverzetében, állományában amerikai hadsereg
szövetségesek részvételével. Azóta megszűnt a Szovjetunió, ezt
követően a NATO európai szerepét valahogy úgy lehetne
meghatározni, hogy a sok vonatkozásban még felezett állapotú, nyugati
részében egyesülés folyamatában levő Európa felett kialakult rendnek
katonai őre. Anyagelvű megfogalmazással védelmezője az amerikai
üzleti érdekeknek, de meghatározható a globalizmus katonai
vetületeként. Vagy ha úgy tetszik, két nagy háború eredményének őre,
amihez a vesztesek is csatlakozhatnak – ha megfelelnek a
követelményeknek.
Valahogy úgy lenne logikus, hogy az Európai Unió olyan saját
védelmi erőt építene ki, amely nem a háborús és megszállási időszak
katonai intézményeinek a folytatása, hanem egy békében fogant,
ellenséges érzületektől megtisztult új vállalkozás lenne Európa
védelmére. Ilyen igény valószínűleg előállna olyan esetben, ha a NATO
oka-fogyottan szép lassan visszahúzódna. Ennek most éppen az
ellenkezője történik, Drang nach Osten – pályáztatással. Nem
Lebensraum, csak living space.
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Néhány újsághír
– Valószínűleg meglehetősen nagyszámú államot invitál majd
NATO csatlakozásra az atlanti szövetség, novemberi prágai
csúcstalálkozóján – jelentette ki Collen Powell amerikai
külügyminiszter Washingtonban, a szenátus külügyi bizottságának
meghallgatásán. Powell nem közölte, hogy a kilenc jelentkező ország –
Albánia, Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Macedónia,
Románia, Szlovákia és Szlovénia – közül végülis hányat kívánnak
meghívni a NATO-ba, de úgy vélekedett, hogy az új belépőkkel elég
szépen kibővül majd a tagállamok száma. Szakértők általában biztos
befutónak tartják Szlovéniát, majdnem biztosnak a három balti államot
és Szlovákiát, kétségesnek Bulgáriát és Romániát, esélytelennek pedig
Albániát és Macedóniát. (MTI 2002. február 6.)
Finnországnak be kellene lépnie a NATO-ba – jelentette ki JanErik Enestam finn védelmi miniszter, hozzátéve, hogy az erről szóló
döntést a jövő márciusi törvényhozási választások után megalakuló
kormánynak és parlamentnek kell majd meghoznia. Enestam szerint a
biztonsági övezetünkben végbemenő változások – főként , ha a szintén
hagyományosan semleges Svédország úgy dönt, hogy az atlanti
szövetség tagja lesz – Finnországot is belépésre késztethetik majd. A
két ország az utóbbi két évben fokozta együttműködését a NATO-val,
fegyvereit elkezdte hozzáigazítani a szövetségi szabványokhoz, és
szaporítja a közös hadgyakorlatok számát erőik összehangolása
érdekében. Ennek jegyében Finnország 100 Leopard-2 harckocsit
készül vásárolni Németországtól 160 régi, T-72, T-55 és T-54 típusú
szovjet harckocsijának felváltására és vett már amerikai F-18-as
vadászgépeket is. (2002. február 28.)
– Ukrajna visszafordíthatatlannak tekinti az euroatlanti struktúrák
felé való közeledését, s ebből a szempontból is üdvözli a NATO és az
EU határainak közelebb kerülését Ukrajnához. Kijev idén a hadsereg
reformjának folytatását, a terrorizmus elleni együttműködést tartja
legfontosabb feladatának a NATO-val közös fellépésében, ezen kívül
ígéretet tett arra, hogy megerősítik a határvédelmet az illegális
bevándorlással, az ember- és kábítószerkereskedelemmel szemben.
2002. március 1.)
– Lord Robertson NATO főtitkár az Európai Parlamentben
mondott beszédében újólag nagy hangsúllyal sürgette az európai
országokat katonai kapacitásaik növelésére, a növekvő amerikai előny
csökkentésére. A főtitkár szerint mindez nemcsak az amerikai
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hadiiparnak lenne kedvező, hanem Európa hadiipara is sokat profitálhat
belőle.
– Az európaiak előtt álló választás: vagy korszerűsítenek vagy
peremre szorulnak. A főtitkár szerint szükség van az európai
szövetségesek és Kanada védelmi képességeinek növelésére. Kidobott
pénz azoknak a fegyveres erőknek a további fenntartása, amelyeket a
hidegháború kihívásaival szemben hoztak létre – mondta . A NATOnak olyan erőkre van szüksége, amelyeket a jövő, nem pedig a múlt
ellenségeivel szemben lehet felhasználni- szögezte le. (2002. február
19.)

Néhány izgalmas kérdés
Miben különbözik a jövő ellensége a múlt ellenségétől? Ha
barlangokban bujkál, akkor bizony a régi fegyverek nem alkalmasak,
de mire ez a nagy felkészülés? Űrháborúra készül a világ, vagy lázadó
tömegek megfékezésére?
A még nem látható ellenséggel szemben most szükség van
Oroszország katonai erejére is. Évek óta kerülgették a kérdést, bevonni
Oroszországot a NATO-ba. Az afganisztáni háború kitöréséig
értelmetlen téma egyszerre természetessé változott, csakúgy, mint
Amerika háborús hangulata szeptember 11.-e következtében. Mielőtt
megkezdődik a háború Irak és Irán ellen, be kell vonni Oroszországot.
Nyomorognak, etetni sem tudják a népüket, nem baj, eddig is amerikai
költségen teljesítettek katonai szolgálatokat. Európa ellenőrzése is
olcsóbban kivitelezhető Moszkvából. Lehet megint katonáskodni, ott
mindennap kerül a csajkába mócsing.
Komolyabbra fordítva a szót, a háborús hangulatra átszerelt
Egyesült Államok kormánya félelmetes lendületbe hozta irtózatos
méretű és hatóerejű hadigépezetét, és világhatalmi tekintélyével maga
mellé sorakoztatta a gazdaságilag és katonailag tőle függő államokat.
Szatelliták és vazallusok keringenek bolygóként a nem is oktalan
képzeletben. Minden eddigi világbirodalom ezt az utat követte, és sokat
lehetett tanulni a legutóbb összeomlott szovjet birodalom esetéből. Ez a
mostani Globália nagyon jól indul, amit erő hoz létre, azt erő tudja
megtartani.
Jó odafigyelni az amerikai újságírókra, sok mindent előbb
elmondanak, még mielőtt Washington működésbe hozza. Itt van ez a
Jackson Diehl egy-két hátborzongató kijelentésével. Pl.: „Mármost, ha
a NATO új méretében és alakjában valami értelmet kap, a régi
elméletet működésbe kell léptetni: a tagsággal meg kell szilárdítani és
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tartósítani a liberális demokrácia politikai rendjét a földrész
egészében”. Ez azt jelenti, amit később ki is mond, hogy: „központi
törekvése politikai lett”. Vajon csak blöffölt Mr. Diehl, mint tette azt
Orbán Viktor esetében?
De hiszen Bruce Jackson NATO személyiségét idézi: „Minden
abban összpontosul: megfelelővé tudjuk-e tenni ezeket az országokat
egy reform követelményrend alapján... Igyekszünk intézményesíteni a
demokratikus értékek új rendszerét”. Ez valóban politikai nyomulás.
No, de katonai erővel? A világ legnagyobb haderejével? A
demokratikus értékek eddig a szellemi közlekedés csatornáin terjedtek.
A meggyőzés fegyveres módszerei csak a minap mondtak csődöt.
Rosszul értelmeznénk ezeket a mondatokat? Dehát világosan
érthető: „ Az egész törekvés azt célozza, hogy a NATO mint politikai
normák kierőszakolója jobban szolgáljon – vagy legalábbis annyira jól
–, mint szolgál katonai erőegyüttesként”.
Ezzel be is fejezhetnénk a helyzet komolysága vagy
lényegtelensége feletti töprengést, még csak egy kérdés tolakszik elő:
mennyire lehet komolyan venni a szóban forgó lapot, illetve a cikk
íróját? Erre találunk választ a alábbi írásban, ami a Magyar Hírlap
március 7-i számában jelent meg.

Lapok és kormányok
(Részlet) – A The Washington Post véleményrovatánál lapunk
érdeklődésére elmondták, a magyar kormánynak természetesen megvan
a lehetősége arra, hogy reagáljon egy cikkre, amellyel nem ért egyet.
Helyreigazítás – magyarázták – nem merülhet fel, hiszen
véleménycikkről van szó. Írhat olvasói levelet, amelynek terjedelme
legfeljebb 300 szó, megjelentethet egy másik véleménycikket
hozzávetőlegesen 700 szavas terjedelemben. Ilyen lehetne – mondták
kérdésünkre – például egy cikk a magyar külügyminisztertől.
A Washington Post évtizedek óta az amerikai főváros messze
legnagyobb lapja, példányszáma meghaladja a milliót. A Post
egyébként nagyvállalatnak számít, helyi tévéállomások, kiadók is
vannak birtokában, no meg persze a Newsweek című rangos hetilap. A
New York Times-szal közösen adja kis az International Herald Tribune
című nemzetközi újságot.
A Post a szövetségi főváros szinte monopolhelyzetben levő lapja
(Amerika legtöbb metropolisában hasonlóan egyetlen újság dominál),
cikkeinek hatása különösen nagy, ami a Postban megjelenik, az a
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törvényhozók, bírák, ügyészek, főtisztviselők, vagyis az egész közélet
reggeli olvasmánya.
Csak az hiheti, hogy Jackson Diehl cikkét a magyar ellenzék
rendelte meg, akinek fogalma sincs a komoly amerikai sajtó
működéséről. Mind a Washington Postnál, mind a New York Timesnál és a többi rangos lapnál alapelv, hogy csak több forrásból
megerősített tényt, állítást lehet közölni, s szigorúan elválasztják, a szó
fizikai értelmében is, a véleményalkotókat a hírtálalóktól. A névtelen,
szerkesztőségi (és tulajdonosi) álláspontot közlő vezércikkeket külön
stáb írja. Megint külön kaszt a publicistáké, akik legtöbbjének cikkét a
Post országosan terjeszti: tehát azok Amerika számos más nagy
lapjában szintén megjelennek. Ha Diehl, aki különben a publicisztikai
oldal helyettes szerkesztője, a NATO-bővítésről óhajt írni, akkor
számos magas rangú kormányzati emberrel is folytat háttér beszélgetést
csakúgy, mint külső szakértőkkel, s az előző adminisztráció
illetékeseivel. Nincs az a miniszter, szenátor, akit ne kapcsolnának, ha
egy hasonló rangú publicista hívja: három évtizede William Rogers, a
State Department főnöke egy fogadáson többeket kis híján fellökve
sietett bemutatkozni James J. Kilpatrick közírónak.
Annyi képzelhető el, hogy valaki ötletet ad egy publicistának, ám
az kifejezetten sértésnek számítana, ha vezetni próbálnák tollát: az
amerikai újságírók, kivált a Posthoz hasonló lapoknál felettébb
komolyan veszik szakmájukat. S ezért veszik zokon akár
csúcsemberektől is, ha azok félrevezető információt adnak. Amikor
Murrey Marder, a Washington Post vezető diplomáciai szemleírója a
hetvenes évek elején rájött, hogy Henry Kissinger, az elnök
nemzetbiztonsági tanácsadója, őt megtévesztette, heteken át nem volt
hajlandó fogadni a Fehér Házból jövő telefonhívásokat: “ Mondják meg
Kissingernek, hogy neki nem vagyok itt!”
A külügyminisztériumban folyik a gondolkodás arról, milyen
elképzeléssel keresi meg a tárca a The Washington Post szerkesztőségét
– mondta Horváth Gábor szóvivő. Valószínűleg nem helyreigazítást
kérnek, hiszen a vélemények között megjelent írásra kívánnak reagálni,
bár – tette hozzá – a lap struktúrája több lehetőséget ad arra, hogy
megjelenjen egy Magyarországot, a magyar külpolitikát, sőt az erről
kialakított hivatalos amerikai értékelést is bemutató anyag.
Az utóbbit úgy képzelik el, hogy beszámolnak pl. a Bush-Orbán
telefonbeszélgetésről, a magyar kormányfő, illetve a külügyminiszter és
amerikai partnereik találkozóiról. Horváth Gábor lapunknak
nyilatkozva azt mindenesetre leszögezte, hogy nem az olvasói levelek
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között szeretnék elhelyezni az írást. Arról egyébként szintén nem
született még döntés, hogy adott esetben ki írna alá egy ilyen cikket, ez
is akkor dől el, ha a válasz tartalmi részének átgondolását követően
egyeztetnek a The Washington Post szerkesztőivel. (Szakértők nem
zárják ki pl., hogy a magyar diplomácia azt javasolja majd, jelenjen
meg egy cikk Martonyi János külügyminiszterről.) A lappal egyelőre a
washingtoni magyar nagykövetség diplomatái sem vették fel a
kapcsolatot. A szóvivő egyébként elmondta: nem egyeztetnek ez
ügyben a cikkben ugyancsak érintett Prágával.

Lux András (Westlake, OH):

A XX. SZÁZAD TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
KUTATÁS-KORONÁJA
Ezt a prezentációmat a magyarországi rádióépítés művészete egyik
pionírjának, majd Amerikában a „printed circuit board”, a modern elektrónikus
kapcsolás „atyjának”, Kaiser János fizikus emlékének szánom, aki New
Jerseyben az RCA kutató intézetben dolgozott haláláig, továbbá
dr. Simonyi Károly volt professzoromnak, akinek áldott irányító keze alatt
dolgozhattam a Soproni Egyetemen, ahol a századfordulón az ő irányítása alatt
első magyarországi mesterséges atomátalakítás kísérleteiben résztvehettem.

*
Az ember legősibb kérdésére, hogy „honnan jöttünk?”, csak a XX.
század végén kapott olyan választ, aminek ésszerű magyarázatát
kísérleti eredmények támogatták. Az eredeti relativitás elmélettel, a
különböző elektromágneses hullámok többféle méréstechnikájával és
analízisével, a galaktikák felismerésével és távolódásainak mérésével
és végül a „háttér radiáció” lényegének felismerésével és ennek
nagyfontosságú és finom „fodrozottságának” mérésével, amiket egy
század atomfizikai részecske-kutatássorozat eredményei támogattak, az
ember beláthatott a múltba jó 13.000 millió év távlatába és nemcsak
megkülönböztetheti a teremtés utáni négy korszak fejlődését, de ezek
módozatait is.
A XX. század és ugyanakkor a 2.-ik évezred múltával akaratlanul,
vagy tudatosan visszatekint az ember és számvetést készít sokféle
dologról: eredményekről és bukásokról, jó dolgokról és bajokról
egyaránt. Én itt egy meditációban, mint előadásban, tekintek vissza a
természettudomány talán eddigi legnagyobb eredményére, ami az
elmúlt század felfedezéseinek egész sorát foglalja magába és ami nem
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egyetlen tudós, és nem egyetlen intézmény, sőt nem egyetlen ország
tudósai nevéhez fűződik, hanem szinte az egész művelt világ
természettudósait dicséri, amikor az emberiség legősibb és
legfontosabb kérdésére kapott végre bizonyított választ, hogy „honnan
jöttünk és hogyan keletkeztünk?” Az emberiség egész történetében
minden kultúra és vallás, így a Biblia is a Teremtés gondolatával és
magyarázatával kezdődik. De az anyagi világ mérésekkel bizonyított
fejlődéséről csak 1992-ben kapott választ, ami vitathatatlanul a
természettudományos kutatás és az összes tudomány legnagyobb
eredményének számít.
Ma talán furcsának tűnik, hogy még az olyan egyszerű és alapvető
megfigyelés fontosságát, hogy a „nappalt az éjszaka követi”, nem
értékelték eléggé a XVIII. századig, a magyarázattal csak a XIX.
században jöttek elő és csak 1980-ban értették meg egészen. Ezt
azoktól a NASA szakemberektől hallottam, akikkel 1986-ban
találkozhattam, amikor felkeresték a volt munkaadó vállalatomat azért,
hogy a satellit-programjuk elektronikus műszereik gyártásában
használják azt a nikkel-hegesztő robotot, amivel az előző évben
elnyertem a vállalatom „Total Quality Díj”-át. A nappalt követ éjszaka
megfigyelésnek helyes értékelése elegendő lett volna, hogy elmondja
nekünk, hogy a látható világmindenség kezdete nem akármikor, hanem
egy meghatározott időpontban volt, valamint azt is, hogy a világ nem
olyan volt, mint ahogy azt most látjuk. Az ún. Olbers-paradoxon
megfejtése, ti. hogy miért látjuk éjjel és felhőtlen, tiszta időben sötétnek
a csillagok közti eget, amit a régebbi felfogás szerint átlagosan
világosnak kellene látnunk, ha elfogadnánk a végtelen tér és abban a
végtelen nagy számú és változatlan csillag létezésének elméletét. Ám
az új világszemlélet egy új gondolkodást követelt az embertől,
egyszerűen azt, hogy a csillagok nem örökéletűek. Ezt úgy is
értelmezhetjük, hogy az univerzum megszületése óta nem volt elegendő
idő, hogy a csillagok az összes teret kitöltsék fénnyel. Az éjjeli égbolt
sötétsége önmagában is döntő bizonyíték ahhoz a megállapításhoz,
hogy a világmindenségnek határozott időpontú kezdete volt.
A válasz a XX. század végén szinte nyilvánvaló, mivel a mai
generáció az univerzum teremtését tekintve az ún. „Big-Bang” teória,
azaz a „nagy dörrenés” elvében nőtt fel. Megjegyzem, hogy ez a nézet
pl. az én gyerekkoromban nem volt általános, mert beszéltek „álló és
mozgó csillagokról”. Az ún. mozgó csillagokról aztán kiderült, hogy
azok nem voltak csillagok, csak a csillag bolygói, amiknek nincs saját
fényük és csak visszaverik a Nap sugarait. Az álló csillagokról pedig
az derült ki, hogy azok is mozognak, forognak és keringenek, de a
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mozgásukat alig észleli az ember a nagy távolságok miatt. A
csillaghalmazok fogalma is csak 1929-ben született, amikor Edwin
Hubble, kaliforniai csillagász az Andromeda csillagkép egyik,
elmosódottnak látszó „csillagában” egy gigantikus méretű, mintegy
400.000 millió csillagból álló csoportot, egy olyan galaktikát, mint a
mi Tejút csillagrendszerünk fedezett fel, ami a korrigált számítások
szerint 2.2 millió fényév távolságban van tőlünk és nagy sebességgel
távolodik. Ezeket Hubble egy új csillagászati távolságmérés elvének
kidolgozásával kapta, amit a lüktető sugárzású cepheid csillagok
fényvariációs ideje és fényintenzitása összefüggéseiből következtetett.
A modern kozmológia Hubble munkásságával kezdődött.

Szentkirály Endre előad
(dr. Nádas Jánosné Gabriella)
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X.
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Cúth János:

A DÉLI HARANGSZÓ
DICSŐSÉGÜNK ÖRÖK SZIMBÓLUMA
A harang szava egykor végigkísérte az emberek életét, keretbe
foglalta hétköznapjaikat, ünnepeiket. Mára veszített hajdani
fontosságából, de a régi latin nyelvű mondás: „vivos voco, mortuos
plango, fulgura frango” – azaz: “az élőket hívom, a halottakat
elsiratom, a villámokat megtöröm” –, ma is ugyanúgy érthető. A
harangszó hívás, figyelmeztetés, emlékezés és emlékeztetés, védelem
és védekezés egyaránt. Egy-egy közösség sokat áldozott arra, hogy
szépen csengő, hírüket messze vivő harangjuk legyen.
A haranghasználat rendje évszázadok alatt alakult ki, de vajon
tudjuk-e mindannyian, miért szólnak minden délben a harangok?
Ezzel kapcsolatban a közelmúltban, a harangöntést bemutató,
színes képekkel illusztrált írásomban felidéztem azt a lélekemelő
történelmi tényt, amely szerint a déli harangszó a rettenthetetlen, nemes
szívű hadvezérnek, Hunyadi Jánosnak az előrenyomuló török sereg
felett aratott dicsőséges győzelme tiszteletére csendül fel minden
délben, III. Calixtus pápa rendeletére. Ezt a megállapításomat egy
okvetetlenkedő olvasónk olyan alapon kifogásolta, hogy a
szerkesztőségnek illene tudni, hogy III. Calixtus pápa nem Hunyadi
Jánosnak a mérhetetlen török túlerővel (II. Mehmed) szembeni
példátlan győzelmét illetően rendelte el a déli harangszót, hanem az azt
megelőzően történt, amikor is a pápa keresztes hadjáratot hirdetett a
törökök ellen, és imabullájában rendelkezett a napi háromszori
harangszóról, hogy az szólítson imára a kereszténység védelmére. És
hogy úgymond, ez megtalálható a Glatz Ferenc által összeállított,
Magyarok Krónikájában, sőt javasolja, hogy igazán megszerezhetnénk
magunknak ezt a kötetet (potom 80.000 forint).
Nos, e helyről üzenem okvetetlenkedő honfitársunknak, hogy
szerencsétlenségemre áttanulmányoztam az ajánlott művet, amely
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méltán viselhetné a Magyartalan Krónika címet, mivel egy
tendenciózusan összeállított, féloldalasan tájékoztató munkáról van szó,
amelyre éppen az olyan féligazságok jellemzők, mint a déli harangszó
eredetét tárgyaló, félrevezető cikk. Ezzel szemben lássuk a valóságot,
amely nem valamely magyarellenes fércműből, hanem magának III.
Calixtus pápának a munkásságát tárgyaló leírásból származik:
1453 május 29.-én az alig 21 éves uralkodója, II. Mehmed
(1451-1481) elfoglalta Konstantinápolyt, a Bizánci Birodalom
fővárosát, a “városok városát”. Az ifjú uralkodó felvette a Hódító
melléknevet, és a várost hamarosan birodalma fővárosává tette,
szimbolikusan is kifejezve politikai ambícióit: ő a bizánci császárok
örököse, aki igényt formál azok hajdani világuralmára. Európa alig
ébredet fel a döbbenetből, amikor Mehmed szultán félelmetes serege
1456-ban Magyarország ellen, a térség egyetlen számottevő hatalma, az
oszmánok régi balkáni riválisa ellen indult. III. Calixtus pápa (14551458) keresztes hadjáratot hirdetett, és június 29.-én “imabullájában”
elrendelte, hogy napi háromszori harangszó szólítson imára minden
hívőt a kereszténység védelmében. Így buzdítsák mindazokat, akik a
hódítók ellen küzdenek. A pápa felhívása szokatlanul nagy visszhangra
talált. 1456 nyarán minden eddiginél nagyobb – főként csehekből és
németekből álló – keresztes had gyülekezett Bécs környékén. A
keresztesek azonban soha nem találkoztak a Hódító seregével. Azokat
Hunyadi János, Magyarország főkapitánya és a hetvenéves itáliai
ferences szerzetes, Kapisztrán János (Giovanni da Capestrano),
valamint az általuk toborzott zsoldosok és a környék felkelt keresztesei,
magyar parasztok, kézművesek, szegény emberek állították meg
Nándorfehérvár falainál 1456 júliusában.
A Konstantinápolyt meghódító szultánra július 22.-én Hunyadiék
súlyos vereséget mértek. Sokan az ima erejének tulajdonították, hogy a
mérhetetlen túlerőben levő oszmán hódítók ellen a Hunyadi János és
Kapisztrán János által vezetett sereg győzelmet aratott. A pápai
rendelkezésnek és Hunyadiék győzelmének híre közel egy időben
érkezett meg Budára és Bécsbe. Így nem véletlen, hogy a déli
harangszó mindennapossá való gyakorlata rövidesen átértelmeződött,
és a köztudatban ma már inkább a győzelem emlékeként él. Sőt, maga a
pápa, amikor augusztus 6.-án, az Úr Színeváltozásának (Transfiguratio
Domini) napján értesült a győzelemről, elrendelte, hogy e napot az
egész kereszténység ünnepként tisztelje. A pápa később számos más
oklevélben is úgy említi a déli harangszót, mint a nándorfehérvári
csodáért szóló hálaadást. A korábbi pápai bulla megújításával VI.
Sándor pápa a jubileumi Szentév kellős közepén, 1500 augusztus 9.-én
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már arról rendelkezett, hogy a harangszó az egész keresztény világban
minden délben szólaljon meg, jelezve, hogy a kereszténység védelme,
az összetartás minden időben és minden helyen fontos kötelesség.
Ez tehát a teljes igazság! Okvetetlenkedő olvasónknak pedig, ha
nehezére esik, akkor is bele kell törődnie, hogy a déli harangszó
Hunyadi János és Kapisztrán János hős magyar seregének a törökök
feletti diadalára emlékeztet, nap mint nap! Ellenben nem tudok mit
kezdeni azzal a logikával, amely ünneplésre méltónak ítéli az oszmán
hódítók elleni felszólítást a kereszténység védelmében, magától a
sikeres védekezéstől, a fényes győzelem diadalától viszont elvitatja
ugyanazt az ünneplésre méltó dicsőséget!?

Fáy István:

„CZECHOSLOVAKIA”
Lapunk egyik olvasója küldte el részemre a fenti című könyvet,
arra kérve, hogy olvassam el és ha van ezzel kapcsolatban valami
észrevételem, írjam meg azt. Szívesen teszek eleget kérésének, mert a
Czechoslovakia című propaganda-csalétek hazudozásai, amelyet a
“művelt nyugat” agymosására írtak, majd egy jól megfizetett angol
szakmabeli fordításban hozták forgalomba, véresen időszerű a benesi
dekrétumok körüli huza-vona idején. Azóta a Benes és Masaryk
hazugságai által félrevezetett francia, angol és amerikai államférfiak, e
műveletlen, rosszindulatú, felelőtlen politikai bűnözők jóvoltából
megteremtett féregnyúlvány szétesett, akárcsak hűséges szövetségese,
Jugoszlávia.
Ugyanakkor egy saját dicsőségétől megrészegült nép, a tót, amely
soha nem volt államalkotó, a Felvidék 700ezer lelket számláló
magyarságát minden eszközzel be akarja olvasztani, amiért még
anyanyelvük használatát is igyekszik négy fal közé szorítani.
Ezt a gaztettet szinte szívélyes mosollyal és egyetértéssel nézik a
fajtánktól idegen bolsevista-kozmopolita ügynökök, akik jelenleg,
sajnos, szülőhazánk vezetői, pontosabban kiárusítói. Hízelgő lojalitásuk
az oka, hogy egy lépést sem tesznek a történelem folyamán soha nem
létezett Szlovákia áldozatául dobott testvéreink védelmére, sőt „mea
culpázva” írták alá ezeknek a halálos ítéletét (alapszerződés), - minden
bizonnyal a „szocialista testvériség” elve alapján – és még az áldozatok
számára minimális kedvezményeket biztosító státus-törvényt is
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sokallják. Ezek után olvassuk el figyelemmel, mit tartalmaz ez a szláv
öntömjénezés.
Jól tudjuk, hogy a csehek a propaganda rafinált mesterei, így a XX.
század elejétől a műveletlen, lusta és közömbös nyugati világ
kedvenceivé váltak meséikkel. Igaz, hogy ezért sem a pénzt, sem a
fáradságot nem sajnálták. Így volt csak képes Masaryk és Benes arra,
hogy Amerikában tervezzék meg valóban állításaikkal az országot,
amely mindaddig csak bajt hozott Közép-Európára, amíg a történelem
kíméletlen logikája következtében szét nem esett.
Az említett reprezentatív jelentőségű könyv Kay Bernard műve,
1969-ben, egy évvel a „Prágai Tavasz” után jelent meg. Londonban az
Adam and Charles, New Yorkban pedig a MacMillan kiadóvállalat
gondozásában, 95 oldal terjedelemben, 23 képpel illusztrálva.
Látszólag ez semmi más, mint nemes valutával fizető turisták színes
tájékoztatása a természeti szépségekben gazdag országról, annak
hegyeiről, folyóiról, gyógyfürdőiről, népszokásairól, híres konyhájáról
és italairól. Mindez valóban csábító, ha valaki csak erről az oldaláról
nézi.
Viszont végső cél az elhitetés, amit mindig méltó keretbe
foglalnak. Ez a csapda, amit a nyugati, elsősorban a már évtizedeken át
félrevezetett angolszász világ – hála Scotus Victornak és a többi
megvásárolt „tudósnak” – minden habozás nélkül készpénznek vesz.
Azonban ebben a szép kis könyvecskében a történelmi rész rejti
magában a kábítószert, mivel legnagyobb részében az igazságok
elferdítése, főleg pedig nyilvánvaló történelmi tények elhallgatása
jellemzi. Ezért elsősorban ezzel és egész röviden a művészeti és
nevelési kérdéseket tárgyaló részekkel foglalkozom.
A történelmet ismerő olvasó azonnal gyanakodni kezd, mihelyt
Csehország és a szlovák nép (nem Szlovákia!) történetét elolvassa.
Több évszázados kihagyásokat talál benne mindaddig, amíg el nem ér
1918-ig. Írója mindjárt azzal kezdi, hogy a két testvér nép a Krisztus
utáni első században, vagyis közel 2000 évvel ezelőtt érkezett jelenlegi
hazájába. Anyanyelvük annyira hasonló, hogy tökéletesen megértik
egymást. Mindkettő szláv, azonban ez nem rabszolgát jelent. A nevük
“slovo” jelentése ugyanis: “Szó”. Ennek eredete, hogy
megérkezésükkor ők voltak az egyetlen nép Európának ezen a részén,
amelynek beszéde meghatározható szókinccsel rendelkezett. (...definite
vocabulary of speech.) Erről eddig soha nem hallottam, de nagyon
tanulságos hazugság, azt el kell ismerni.
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A továbbiakban közel 800 év kimarad, amely után a IX.
században csodálhatjuk Szvatopluk Nagy Morva Birodalmát, ami
egyesítette az északi szláv népeket. Arnulf német király annyira
irigyelte őt és virágzó birodalmát, hogy megtámadta. Azonban nem
bírta legyőzni a hatalmas uralkodót, ezért a „barbár magyarokat” hívta
segítségül, akik tönkreverték és a tótokat egy évezredre rabigájukba
hajtották. Ugyanakkor az elszakított csehek mindent alárendeltek
nemzeti érdekeiknek és ha nagy áldozatokkal is, de évszázadokra
biztosították függetlenségüket.
Ezután 300 évet átugorva megtudjuk, hogy a „német” Luxemburg
Ház uralkodói: VII. Henrik és annak fia János plántálta el a francia
kultúrát Csehországban. János fia, IV. Károly pedig olyan virágzó
országot teremtett, hogy hálából a „Nemzet Atyja” jelzőt kapta
alattvalóitól. Utóda IV. Vencel azonban részeges, puha kéjenc lévén,
lezüllesztette a nemzetet s ebben a gyalázatos munkában első számú
segítőtársa a katolikus egyház volt, mert harácsolásával és
elvilágiasodásával nyomorba döntötte a cseheket és morvákat. Ezalatt a
szorgalmas, földművelő és pásztor szlovákok a magyar urak rabigája
alatt szenvedték rabszolga sorsukat olyannyira, hogy még a nyelvük
használatától is eltiltották őket. Így a történelem következetessége Husz
Jánost, a reformátort (1370-1415) állította fajtája élére, aki az angol
John Wycliff-et (1329-1384) tekintette példájának. Az egyház azonban
eretneknek minősítette és Zsigmond „német király” (nem német-római
császár, vagy magyar király) megidézte a Konstanzi Zsinatra, ahol
felszólították, hogy vonja vissza tanait. Mivel nem volt erre hajlandó
Zsigmond a reformátor személyes szabadságát biztosító ígéretét
visszavonta és elégették őt. A huszitizmus azonban megmaradt és
átterjedt a Felvidékre is. Ezt csak 200 évvel később, a harmincéves
háborút befejező fehérhegyi csata (1620) elvesztése után semmisítették
meg a Habsburgok, egy hatalmas katolikus német állam
megalapításának szándékával.
1526 után a „szlovák kultúra erődje” (ezt a tótok állítják), Pozsony
lett Magyarország fővárosa, ahol a király és a magyar urak mást sem
tettek, mint a tót atyafiakat sanyargatták. Manapság pedig, mint
olvashatjuk:” Cigány komplexumú, sötétbőrű magyarok nyüzsögnek a
városban, rikító népviseletükben.(Ezek aztán megtiszteltek bennünket!)
Arról persze szó sincs a „történelmi” részben, hogy pl. Mátyás
királynak is volt némi köze a csehek és morvák országához. Arról sem,
hogy a Felvidéken magyarok is éltek valaha. Éppen olyan nehéz
körülmények között, mint a többi jobbágy, mert uraik egyforma
kíméletlenséggel dolgoztatták őket. Egyetlen magyar szerepel a
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könyvben, amelyhez Kay Bernard adta a nevét: Batthyányi József
hercegprímásé, aki a „szlovák fővárosban” építette fel csodálatos
palotáját. Ez a történelmi áttekintés semmit nem tud és nem mond a
Csák, Magócsy, Dersffy, Rákóczi, Széchi, Majláth, Andrássy, Zichy
vagy Thurzó családokról, sőt a városok közül is csak néhányat említ,
természetesen tót nevükön. Különös azonban, hogy Kassa nem látható
ezek között.
Az író nyomatékosan hangsúlyozza a tótok kíméletlen elnyomását
a magyarok részéről, akik még iskoláikat is eltiltották. Ennek
ellensúlyozására alapították meg szlovák papok és pedagógusok a
Matica nevű kultúrszervüket. Iskolán kívüli népművelés keretében
tanították a szlovák nyelvet, irodalmat, történelmet, hogy nemzeti
hagyományaikat megmenthessék (a „kiegyezés” után). Ilyen
szemenszedett hazugságokat ritkán lehet olvasni. A kérdés ugyanis az:
ha ezek nacionalista terror alatt nyögtek, hogyan tartották meg
anyanyelvüket egy évezreden keresztül. Másik kérdés pedig: ha el volt
tiltva a szlovák nyelv használata, akkor a kultúrintézményt alapító
papok és tanárok milyen nyelven tanítottak és prédikáltak? A könyv
írója azonban elszólja magát, amikor megjegyzi, hogy a Szlovák
Nemzeti Párt képviselői ott ültek a magyar parlamentben. Ennyi
szenvedés után virradt fel rájuk a nap, amikor „évszázadok álma”, a
Csehszlovák állam megvalósult, a második világháború után pedig
egyesülhettek a „nagy szláv testvérrel, a Szovjetunióval, amely sajnos,
nem úgy viselkedett velük szemben, ahogy elvárták tőle. Ezért 1968ban fellázadt a nép, de tevékenysége csak tüntetésekre korlátozódott,
mert belátta, hogy a fegyveres ellenállás nagy véráldozatot követelt
volna. (Igaz, hogy ezek nem voltak magyarok.)
Nagy kár, hogy a történész – aki könyvéhez nyilvánvalóan az
érdekeltektől kapta a szöveget és angol nevével hitelesítette ezeket a
bődületes hazugságokat – 1945-46-ban nem nézett körül a Felvidék
színmagyar városaiban, ahol idős asszonyok haját vágták keresztül
nullásgéppel homloktól tarkóig a szlovák „kultúrfölény” pribékjei, ha
az utcán, vagy a piacon magyarul beszéltek. Ez persze nem volt törzsi
nácizmus, csak emberbaráti szeretet. Arról sem beszél a könyv, hogy
magyarok ezreit deportálták a szudéta vidékekre egy szál ruhában,
hogy a csehek cselédei legyenek és színmagyar falvak estek áldozatul
bosszújuknak.
Ezután kerül sor a csehszlovák kultúrpolitika ismertetésére, s
bemutatja a legmagasabb fokon álló, elsősorban természettudományos
és technikai tantervet és azokat a kedvezményeket, – a kirándulásokat –
amivel a legjobbakat jutalmazzák. Arról persze nem szól egy szót sem,
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hogy ezeknek kizárólagos célja a marxista-leninista világnézeti fiatal
agyakba való betáplálása volt.
*
Szerintem a könyv legérdekesebb része az, amelyik a
művészetekkel foglalkozik. Ebben zeneszerzőik, Dvorak, Smetana és
Janacek műveiről beszél. Nem vitatható, hogy valóban nagy értékekkel
gazdagították a zeneirodalmat. Sőt, a tót népdalok értékének méltatása
is érthető és igazságos. „Csak az a vég, csak azt tudnám feledni”. Azzal
zárul a mese ugyanis, hogy a lakosság létszámához viszonyítva a világ
egyetlen országának sincs olyan magasfokú zenei kultúrája, mint nekik.
Minden helységnek (town) van szimfónikus zenekara és minden
jelentősebb városnak operaháza. (Every major town has its own
symphony orchestra and opera company.) Ennél pimaszabb hazugságot
nem lehet elképzelni. Ha ugyanis valaki tudja, mibe kerül egy
operatársulat üzemeltetése, tisztában van azzal, hogy ezek fenntartása
csődbe juttatná az államgazdaságot.
Mindezen felül megjegyzi az ismertetés: a kulturális igény olyan
magas, hogy a jegyek minden előadásra hónapokkal előbb elkelnek.
Mármost, ha a felvidéki városokat vesszük alapul, akkor a
legszerényebb számítás szerint a következő helyeken kell
dalszínházaknak lenni: Pozsony, Kassa, Komárom, Rimaszombat,
Érsekújvár, Léva, Besztercebánya, Dunaszerdahely, Nagyszombat,
Rozsnyó, Aranyosmarót, Losonc és Nyitra. Elhiszi ezt valaki? Mert én
semmi esetre sem. Ez lehetetlenség!
A fentiekkel kapcsolatban elmondom egy gyerek-kori
megfigyelésemet: szülőfalumban, Pécelen, minden tavasszal megjelent
egy drótostót. Derék ember volt, mindenki ismerte és szerette. Őszig
nagyszerűen megvolt nálunk, ahol a gazdák adtak szállást neki.
Szeptemer közepén azonban búcsúzott és elindult Zólyomba, mert
amint mondta, két hét az út odáig gyalogszerrel. Mint gyermek nem
értettem, miért siet. Most viszont, hogy a tárgyalt és kissé gyenge
elméjű „remekművet” átgyönyörködtem, értem már, vagy legalábbis
sejtem. Ez a derék szlovák kultúrember már télen biztosította
belépőjegyét, hogy ott lehessen a hazai operaház évadnyitó
Varázsfuvola, Tristán, vagy Othello előadásán. Hiába, a kultúrszomj
minden akadályt legyőz, akárcsak a kábítószerek rabjainak
szenvedélye.
Ez a luxuskivitelben terjesztett propaganda dobverés ökölnyi
betűkkel szedett szentenciával végződik: Truth is Victorious, az igazság
diadalmaskodik! A baj csak az, hogy ebben az esetben igaz a régi
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magyar közmondás: „A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta
kutyát”. Kiváltképpen akkor, ha ezt egy művelt ország kultúrpolitikája
kockáztatja meg. Szomorú, hogy ilyen minden hitelt nélkülöző
pamfletekkel árasztják el a nyugati országok könyvtárait és még
szomorúbb, hogy a „pop-kultúrán” és „soap operákon” nevelkedett
„művelt” nyugatiak ezt el is hiszik. De a legszomorúbb mégis az, hogy
mindehhez egy szava sincs a Magyar Tudományos Akadémiának és
kormánynak!

Nádas Z. Gyula prof. (Chicago, IL):

ÖTVEN ÉVVEL EZELŐTT
CLEVELAND VÁROSÁBAN...
Ötven évvel ezelőtt Cleveland városában összefogott egy kis
magyar csoport az emigrációban és elhatározta, hogy minden lehetőt
megtesz avégett, hogy hitük Magyarország feltámadásában
megvalósuljon.
A Magyar Társaság célját elérte – de közben elmúltak az évek.
Lehet, eredetileg azt hitték, hogy amikor újra szabad lesz az ország,
akkor, természetesen, mindenki hazamegy. Nagyjából nem így történt.
Azóta a magyar kolóniák felbomlottak. A Buckeye és LorainFulton környékén, már nem is emlékeznek az ottlakók a magyar
egyházakra és az önképzőkörökre.
Talán már az unokák sem tudják, hogy miért hagyták el őseik az
anyaföldet, és miért alapítottak egy Magyar Társaságot Clevelandben.
Előadásunk célja: beszámolni arról, hogy mi lett az alapító tagok
gyerekeivel. Hogy állták meg helyüket a befogadó országban, és mit
jelentett életükben az, hogy szüleik a magyar sorssal annyira el voltak
foglalva.
Kérünk mindenkit, aki ismerne bárkit, aki ehhez a csoporthoz
tartozik, szóljon nekünk, hogy adatbázisunkban szerepeltethessük.
*
A múlt héten, házunktól tíz utcára, megpillantottam egy pirosfehér-zöld zászlót, aminek a közepén a Magyar Címer volt! Azonnal
leálltam és megkérdeztem a háziaktól, hogy mit jelent ez a zászló. A
férfi büszkén mondta, hogy ez Magyar Zászló, amit édesapja hagyott
rá. Próbáltam magyarul beszélni vele – de nevetve azt mondta, hogy
magyarul egyetlenegy szót sem ért.
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Minden nyáron feleségemmel részt szoktunk venni amerikai
„founder’s day” ünnepségeken, ahol olyanok, akik talán nem is tudják,
hogy ősi otthonuk melyik irányban van, büszkén mondják, hogy őseik
kik voltak. Chicagoban és New Yorkban Szent Patrick napja az ír
származású emberek közt szintén nagy felvonulásokkal jár.
Vejem ősei Vikingek voltak, akik a norvég Valdres völgyből
jöttek. Családfáját a 600-as évekig tudja visszavezetni és tudják, hogy
különleges tájszólással beszélték őseik norvég nyelvét – ennek ellenére
maguk csak egy-két szót ismernek dédnagyanyjuk nyelvén.
Náluk talán más a helyzet, mert ők nem azért jöttek Amerikába,
mint mi, hogy szülőföldjük feltámadjon. Az ember azt várná, hogy a
Clevelandi Magyar Társaság alapítóinak utódai nem olyanok, mint a
többi bevándorló utódai, akik azért jöttek ide, mert itt jobb élet várt
rájuk.
Ennek ellenére – szerintem – nem az érdekel minket, hogy mit
képzeltek el a Magyar Társaság alapító tagjai az utódok részére és ez
mennyire vált be.
Célunk ezzel az előadással kapcsolatosan sokkal egyszerűbb,
éspedig egyszerűen felsoroljuk, hogy kik voltak az alapító tagok.
Ezzel kapcsolatban – prof. dr. Somogyi Ferenc – húsz évvel ezelőtt –
írt nagyon részletes beszámolót: hogy mi lesz leszármazottaikkal.
Contact the author, Julius Z. Nádas, by e-mail: jnadas@ccc.edu

István Jónás (Bloomfield, MI):

KOSSUTH COUNTY, IOWA
The Third General Assembly of the Iowa Legislature established
Kossuth County, Iowa on January 15, 1851. Kossuth County was
named in honor of Lajos Kossuth, the Hungarian patriot and statesman,
who had dedicated his life to freedom and liberty for his country.
Kossuth’s exploits to free his country in 1848-1849 stirred the emotions
of the people of the United States and his struggle for freedom was the
reason that the Iowa Legislature felt that it would be fitting to name a
newly created county in his honor. Kossuth County, Iowa, has the
distinction of being the only county in the United States named Kossuth
*
LAJOS (LOUIS) KOSSUTH, 1802-1894
Lajos Kossuth, the Hungarian political reformer and leader of the
1848-1849 revolution for Hungarian Independence, was one of the
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greatest statesmen and orators of the mid 19th century. He was a
prominent figure, well known in the United States and Europe for his
leadership of the democratic forces who sought Hungarian
independence form Austrian domination. During his triumphal tour of
the United States in 1851-1852, American journalist Horace Greeley
said of Kossuth: “Among the orators, patriots, statesmen, exiles, he has,
living or dead, no superior.”
Lajos Kossuth, also known as Louis Kossuth, was born on
September 19, 1802 in Monok, Hungary. At that time Hungary was a
part of the Austrian Empire ruled by the Habsburg Dinasty. Kossuth
was born in modest circumstances, although his father was a member
of the gentry. Young Lajos, following his father’s profession, became
an attorney and began his career as an agent for a local wealthy
noblewoman.
In 1832 he was designated a substitute to represent a local noble in
the Hungarian Diet (national parliament). Kossuth, a prolific writer and
editor, produced a record of the Diet’s proceeding as well as other
newspapers and journals. In 1837, his advocacy of political reform and
national independence led to his imprisonment for three years by the
Austrian government. During his confinement, he taught himself
English by studying the Bible and Shakespeare.
After his release from prison in 1840, Kossuth became the editor of
the “Pesti Hírlap,” or Pest Journal. The Pest Journal advocated political
reform and an independent legislature for Hungary. In 1847 Kossuth
was elected to the Diet as a representative of the county of Pest.
Kossuth continued to spread his liberal ideas and made brilliant
speeches demanding a constitution for Hungary. In 1848, Kossuth’s
campaigns and demands earned Hungary its own separate constitution
from Austria. After the new government was formed, Kossuth was
named the Minister of Finance. Shortly thereafter, revolution broke out
across Europe. On September 28, 1848, after five months of serving as
the Minister of Finance, he assumed full control of the revolution in
Hungary. He gathered, strengthened, and armed his “revolutionary
army.” Not satisfied with their autonomous constitution, he demanded
his country’s independence from Austrian rule. In the spring of 1849,
Kossuth rallied against the Habsburg Monarchy. On April 14, 1849, the
Hungarian Diet, inspired by Kossuth, proclaimed the complete
independence of Hungary from Austria and deposed the Habsburg
Dynasty. The Hungarian Declaration of Independence was influenced
by the American document. At the same time the Diet elected Kossuth
“governor president” and charged him to render an account of his
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actions to the parliament. Hungary was the last bastion of the
democratic revolutions of 1848 to remain standing against the forces of
absolutism, and Hungarian developments were carefully followed with
considerable sympathy by the governments and people of Europe and
the United States.
The inability of the Austrian government to reestablish its
authority was a great concern to the autocratic governemtn of Russia.
Czar Nicholas I offered to aid the Austrians in suppressing the
Hungarian revolution and that offer was accepted by the Austrians. As
a result the Russian imperial forces, allies to the Austrians, declared
war on the Hungarian Republic. The Russian armies brought the
revolution to a quick and bloody end.
After his defeat, Kossuth fled to Turkey where he spent two years
in exile. The governments of Great Britain, the United States, and other
West European nations successfully pressured the Turkish sultan to
refuse Austrian and Russian demands for Kossuth’s extradition. They
were able to arrange for his departure from Turkey, and on September
10, 1851, he steamed from the Turkish port of Smyrna (now Izmir)
aboard the U.S. Navy’s frigate Mississippi. After brief stops in France
and Britain, he arrived in New York City on December 5, 1851, to
great public acclaim. His triumphant six-month tour throughout the
United States was an unprecedented popular success.
Although Kossuth did not achieve his goal of winning official
United States government support and recognition for continuing his
struggle for Hungarian independence, his visit did leave a permanent
legacy in America. He gave several hundred speeches in all parts of the
United States, including separate addresses to both Houses of
Congress. During this tour 250 poems, dozens of books, hundreds of
pamphlets, and thousands of editorials were written about him and his
democratic ideals.
He left the United States after six months, returning to Europe in
July 1852 to rally support for the Hungarian cause. He lived for a
period of time in London, and eventually settled in Turin, Italy. In exile
he continued his efforts for Hungarian independence, but he did not
return to Hungary.
Following his death in Turin on March 20, 1894, his body was
returned to Hungary, where he was buried amig nationwide mourning.
After his death, Kossuth continued as the popular symbol of the
aspiration of the Hungarian people for independence.

283

Today there are many reminders of Kossuth’s impact on the United
States of America. There are towns with his name in Indiana, Ohio and
Mississippi, and a settlement with a post office in Pennsylvania.
Previous to today there were two other full figure Kossuth statues in the
United States, in New York City, New York, and Cleveland, Ohio.
And, of course, there is Kossuth County, Iowa, where the impact
of Kossuth is noted throughout the county with the name Kossuth
appearing on buildings and streets in all part of the county. Kossuth
County now has the third full figure statue of Lajos Kossuth in the
United States. The statue of Lajos Kossuth, being dedicated in Algona,
Iowa, is not only a reminder of the Hungarian struggle for
independence, but it is also a reminder of our own United States
democracy that Lajos Kossuth idealized so much.

Lajos Kossuth statue in Kossuth County, Iowa
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Botos László (Ohio):

A REVÍZIÓ SZÜKSÉGESSÉGE
1919. március 25-én ezt írta Lloyd-George: „Délkelet-Európában
így sohasem lesz béke, mert Szerbia, Csehszlovákia és Románia
határaiba bekerül a magyar irredenta. Azt kívánnám tehát, hogy a béke
megállapításánál ragaszkodjunk ahhoz az irányadó elvhez, hogy
különböző népfajok a saját anyaországukhoz csatoltassanak. Ennek az
emberséges szempontnak meg kellene előznie minden gazdasági,
stratégiai és pénzügyi szempontot.”1 Pozzi nyilatkozza, hogy ha az
Egyezményt Lloyd-George szerint hozták volna meg, akkor ez az
igazságos kiengesztelődés békéje lett volna. „Az a béke, melyről a
háború haldoklói is álmodtak, gyermekeik érdekében.”2
1926-ban, Aristide Briand, francia államférfi így nyilatkozott:
„Elég egy pillantást vetni Közép-Európa térképére, hogy az ember
meggyőződjék arról, hogy az új határok nem felelnek meg az
igazságnak és semmiképpen sem tarthatnak igényt arra, hogy
véglegesek legyenek.”3
A francia szenátus megtagadta Trianon jóváhagyását, kijelentették,
csak abban az esetben hagyják jóvá, ha a kormány átvizsgálja a hibákat
és igazságtalanságokat, melyek tudomásukra jutottak. A kormány e
feltételt sohasem hajtotta végre, ezért az sohasem lett elfogadva.4
1920 óta az angol kormány előtt ismert a dunai népek
problémája, ezért a Locarno-i Szerződés óta – egy ideig – az angol sajtó
síkra szállt a revízió felidézéséért. Az angolok egyhangúlag elismerték,
hogy a dunai népek problémája Magyarország felosztásával kezdődött.
Lloyd-George, 1920. június 30-án ezt mondta a román miniszter VajdaVoivoda-nak, hogy: „A magyar követelések legnagyobb része jogos.
Keresnünk kell a kiegyezés módozatait.” 5
Nitti, az olasz miniszterelnök figyelembe véve a Duna-völgy
békéjét, csak úgy látta azt megvalósíthatónak, ha előbb rendezik a

1

Pozzi Henri: A háború visszatér, 188.
U.o. 189.
U.o. 193.
4
Pozzi Henri: Századunk bűnösei, 298.
5
U.o. 300. Viorel Tilea, Vajda-Vojvoda titkára: Románia diplomáciai tevékenysége
1919. novemberétől 1920. márciusig. Bukarest, 1922.
2
3

magyarok ellen elkövetett igazságtalanságokat.6 Nitti a határok újra
tárgyalását javasolta. Az nem valós állítás, hogy a fasiszta Mussolini
volt az első, aki felvetette a határkiigazítás kérdését. A magyar
határkiigazítás egész Európa érdeke.
Pozzi írja, hogy egyesek Magyarországot okolják a
nyugtalanságokért, amelyeket a revíziós követeléseik váltanak ki. Azt
hirdetik, hogy ha Magyarország elállna követeléseitől, akkor béke
honolna e területen. Pozzi ezzel szemben így nyilatkozik: de ez a béke
„a temetők és a gályarabok fegyházának békéje lenne.” 7
A horvátok, saját elhatározásukból, már 800 éve Magyarországgal
közös államszövetségben éltek akkor, amikor Jugoszláviához csatolták
őket 1920-ban. Kulturálisan és vallásilag közelebb álltak hozzánk, mint
a rácokhoz. A tótok, ruszinok már ezer éve szabadságban éltek velünk,
mégis Csehszlovákiának ajándékozták őket. Erdély, Bánát ezer éven át
magyar területek voltak. A hunok, avarok és az őslakosság, akik
sohasem hagyták el teljesen e területet, magyarul beszéltek. Az
uralkodó osztály jött és ment, de az eredeti őslakos nép maradt, „mint a
kő”, ahogy Wass Albert mondja.
Franciaország nem méltányolta, hogy ezek a népek, saját
akaratukból, ezer éven át velünk osztoztak jóban-rosszban, amit a sors
kivetett számunkra. Jogainkat nem ismerték el, pedig köztudott, hogy
Franciaország hasonlóképpen jött létre, egy központból, az úgynevezett
Ile de France-ból. Évszázadokon át lassan, sok terület önszántából
egyesült az Ile de France-al, sokat pedig meghódítottak. Az utódállamok követelték az általunk állítólag elfoglalt, leigázott területek
„visszaadását”. Ez a vád lett megcsonkíttatásunk alapja. Minthogy az
utódállamok követelték tőlünk, az ősi magyar föld „visszaadását”, a
németek ugyanúgy követelték Belgium és az északkeleti területek
visszaadását, kihangsúlyozva a németek elsőbbségét. Ha a franciák
szerint ez a német követelés igazságtalan volt, akkor mivel
magyarázzák hazánk feldarabolását? 8
Pozzi írja, hogy Magyarország sohasem hódított meg cseh, szerb
vagy román területeket és nem igázta le az ott élő népeket. Az
elszakított területek mind jogos, ősi magyar területek voltak, a nép
pedig nem akarta az elszakadást. Ezért nem engedélyezték a
6

U.o. 301. Nitti volt miniszterelnök és olasz kiküldött a békekonferencián. L’Europe
senza Pace, 1921. La Decadenza del’Europe, 1922. La Tragedia dell’Europe, 1922. La
Pace, 1924.
7
U.o. 304.
8
U.o. 309.
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népszavazást. Az idegen uralom alá szorított magyarokat negyedrangú
állampolgárként kezelték. Legújabban javult a helyzet az iskoláztatás
terén, de a többségnek nincs meg a lehetősége, mert majdnem
lehetetlen gimnáziumi és egyetemi végzettséget szerezni. A hatalmon
lévők kivonják a fiatalokat a magyar központokból, hogy megfosszák
őket a nemzettudattól. A román földreform törvény elméletben minden
állampolgárra vonatkozik, de a valóságban csak a kisebbségeket érinti.
Ezzel a törvénnyel az oláhok jogot adtak maguknak a kisebbségek
birtokainak elkobzására.
A franciáknak joga lenne e területen az igazságos beavatkozásra,
mert 800.000 ember életét áldozták a háború során, azzal, hogy 1917ben visszautasították Ausztria különbéke javaslatát. Nagy nehézség
árán a Szövetséges Hatalmaknak sikerült Romániával törvénybe
iktattatni a kisebbségi jogokat, amely rendelet végrehajtását a
Népszövetség szavatolta. „Románia arra kötelezi magát, hogy a
kisebbségek védelmét alaptörvényei közé iktatja, és nem hoz olyan
törvényt, vagy rendeletet, illetve nem indít olyan hivatalos eljárást,
amely a kisebbségek jogaival ellentétben áll.” A 12 szakasz
értelmében: „A szerződés határozatainak végrehajtását a Népszövetség
biztosítja. Amennyiben jogi kérdésekben, vagy a tények elbírálásában
véleménykülönbségre kerülne sor, a vitatott kérdést az állandó
nemzetközi bíróság fóruma elé terjesztik. A bíróság határozata
megfellebbezhetetlen és jogerős.” (Pozzi 319)
Az oláhok nem akarták elfogadni ezt a törvényt, mert akadályt
láttak benne, románosító politikájuk megvalósítására. Bratianu, színlelt
felháborodásában így kiáltott: „Nem akad önérzetes román, aki
vállalkoznék olyan okirat aláírására, amely ennyire sérti nemzeti
méltóságunkat! Elfogadása félműveltségünk beismerését jelentené!”
„Nem kapjuk meg Erdélyt, ha a szerződést nem írjük alá? Ám lássuk!
Merészelje csak bárki annak birtokát elvitatni tőlünk!…” Romániának
mégis el kellett fogadnia a „megszégyenítő”-nek nevezett szerződést.
1919. december 9-én, néhány perccel a nagykövetek tanácsa
ultimátumában kitűzött határidő lejárta előtt írta alá.9
Minden magyar igyekezet és bizonyítás hiábavalónak bizonyult,
mert a Népszövetség tehetetlen volt. Ez azt jelentette, hogy hazánkat
Trianonban kiárusították. Az Egyezmény be nem tartása egyenlő a
hazugsággal, az Antant, amely az igazság és béke bajnokának játszotta
meg magát, lejáratta magát, elvesztette hitelét és hazuggá vált. A
békeszerződések nem, vagy nagyon elvétve, védik a gyenge, vagy
9

U.o. 320. Marghiloman: Notes Politiques, V. kötet
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háborút vesztett nemzeteket, csak a győzteseknek adnak jogot. Ebben a
reménytelen helyzetben, sok ezer, idegen uralom alá került magyar
hagyta el ősi földjét, átadva a helyét az idegen bevándoroltnak. Ezért a
népességi arányszám erősen megváltozott. Székelyek és magyarok
ezreit kényszerítették a kivándorlásra. Az ott maradóknak megtiltották
a magasabb iskolai végzést, ezért vezető nélkül maradva nem
boldogulhattak, visszaestek minden szempontból és most, alacsonyabb
rendű osztályként nyomorban élnek, sinylődnek. Félelemből eltitkolják
nemzeti eredetüket. Az utódállamok kisebbségeinek nincsen semmi
joguk.
Még egyszer visszatérünk Magyarország jogos határkiigazítása
követelésének hangoztatásához, mert a vád, aminek alapján
feldaraboltak, és az elfogulatlan kutatás kimutatta, hogy az Benes és
társai szándékosan hazug munkája révén jött létre. Benes az első
világháború kitörésének okát Gróf Tisza Istvánra hárította. Détruisez
l’Autriche-Hongrie, című kiáltványában írja, hogy 1914. július 8-án, a
Korona Tanácskozáson, Tisza volt az, aki követelte a háborút.
Korábban idéztem a császárhoz írt levelét, amely röviddel Benes
kiáltványa után jelent meg. Take Ionescu támogatta Benes
propagandáját. Marghiloman, egykori román miniszter igazolja azt a
tényt, hogy Ionescu az oroszok fizetett ügynöke volt, és még volt
mersze Tiszát okolni a váddal? A rácok úgyszintén támogatói voltak e
vakmerő híresztelésnek. Azt próbáltak elhitetni a világgal, hogy a
szarajevói gyilkosságot Tisza készítette elő, mivel ellenezte Ferdinánd
tervét, mely szerint a csehek, rácok vették volna át Magyarország
szerepét a hármas monarchiában, Ferdinánd királysága alatt. Ezért
rendeletei keresztezők voltak, hogy az orvgyilkosok közel
kerülhessenek a főherceghez. Szerencsénkre a rácok nem hangolták
össze propagandájukat. Ezért történhetett, hogy a vád elhangzása után,
Párizsban, Dragutin Dimitrievics ezredes, a szerb hírszolgálat vezetője
szaloniki börtöncellájában kijelentette: „Én akartam, én csináltam.
Dicsekszem, és büszke vagyok, mert azt akartam, hogy elpusztuljon
Ausztria. . .”10
Dimitrievics beismerése, hogy ő készítette elő a gyilkosságot,
nem került ki a köztudatba. Még ma is, Benestől származó információk
a döntők. Változást nem érhettünk el, mert Trianonban mindent a régi
határozatok szerint döntöttek el. Charles Danielou írja: „Nem arra
törekedtek, hogy az egyik felet büntessék, mint inkább arra, hogy a

10

Pozzi, A háború visszatér, 185.
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másiknak kívánságait kielégítsék.”11 Henri Pozzi mondja, hogy
Trianonban nem tettek egyebet, mint megerősítették azokat a
döntéseket, amelyeket a csehek, románok és szerbek korábban egymás
között létrehoztak.
Már 1917-ben, a Cseh Forradalmi Szervezet egymás között
felosztotta Magyarországot. Ehhez a tervhez segédkezet nyújtottak a
francia és angol tanácsadók, valamint Lord Northcliffe pénzügyileg,
amikor határozatokat hoztak Londonban, Amszterdamban és Párizsban.
A propaganda bizottság rendszeresen Londonban találkozott, Lord
Crewe házában, 1918-tól a Trianoni Döntésig. Ezek voltak, akik
befolyásolták a döntéseket. Az új határokat a hamis statisztikai alapon
hozták, amit ez a csoport Benestől kapott. Elnöke Lord Northcliffe volt.
A Bizottság tagjai Gróf Denbigh, Robert Donald, a Daily Chronicle
szerkesztője, Sir Roderick Jones, a Reuter News Agency igazgatója, Sir
Sidney Low, Sir Charles Nicholson, parlamenti tag, Sir James
O’Grady, Wickham Steed, a Times külföldi levelezője, Seton Watson,
szerkesztő és történész és H.G. Wells, író.
15 évvel később, az angolok beismerték, hogy félrevezették
őket, ezért több mint 200 parlamenti tag követelte a határok
felülvizsgálását.
Charles Danielou, francia trianoni reporter, 1921-ben így ír:
„A kis szövetségesek mindennap új kívánságokat terjesztettek elő.
Mindennap mélyebbre és mélyebbre hasítottak bele Magyarország
ezeréves testébe. Az a határ, amelyet kezdetben Masaryk követelt a
csehek nevében, teljesen néprajzi határ lett volna. A tiszta magyar
városok, mint Pozsony, Léva, Ipolyság, Rimaszombat, Kassa az
anyaország határain belül maradtak volna, és éppúgy Magyarországé
maradt volna az egész keleti Szlovenszkó és a rutén föld.”12
A Nagyhatalmak Benes javaslatára félredobták az etnik
határokat, és helyette a stratégiai határokat fogadták el. Ennek egyenes
következménye volt a magyar irredentista mozgalom, amelyre LloydGeorge utalt.
Ezer éve annak, hogy a szlovák (tót) és ruszin történelem és
érdek egybeolvadt a magyarral. Erdély és a Bánság ezer éven át magyar
lakosú terület volt. Itt a nép civilizációs egységben élt évszázadokon át,
közös gazdasági törvények szerint. Ezen a területen, melyet
elszakítottak Magyarországtól, a nép morális egységben élt.
11
12
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Pozzi kérdi, hogy ha a nemzeti alapelvet lehet alkalmazni
egyik nemzetre, akkor miért nem lehet alkalmazni azt a másikra is?
Miért nem adták ezt meg a székelyeknek és a bánsági magyaroknak,
akik egy szoros közösségben élnek? Miért bűn az a magyarok részéről,
hogy óhajtják az elvett területek visszacsatolását? Kijelenti, hiszen a
franciák is így jártak el, 1871-től 1914-ig. Ők ugyanezt a jelmondatot
használták: „Nem, nem, soha!” Állandóan visszakövetelték ElzászLotaringiát, amelyet végül így vissza is kaptak.
Magyarországnak különleges joga van a határkiigazításhoz,
mivel az okmányok, amelyek a háború után láttak napvilágot, arról
tanúskodnak, hogy Magyarország nem bűnös a háború kitöréséért. Épp
az ellenkezője igaz: elkövetett mindent annak megakadályozásáért.13
A revízióra, még inkább a határkiigazításra szükség van, mert
az utódállamok galádul be csapták, rászedték a tudatlan döntéshozókat,
hazug adatbázissal. Elhitették velük, hogy kisebbségben vagyunk,
pedig még most is, 82 évi szisztematikus kegyetlen magyar pusztítás
ellenére is, még mindig többségben vagyunk a kárpát-medencei hazánk
területén. Mi soha sem hagytuk el honvisszafoglalás utáni ősi
földünket. Ők, az idegenek jöttek, menekülve zsarnok hűbéruraik elől,
és az I. István intelmei fiának, Imrének, szellemében, befogadtuk őket,
sőt megkülönböztetett figyelemben, kedvezményekben, gyakran
adómentességben, katonai szolgálat mentességben részesítettük őket,
akkor, amikor saját fajtánkra a már szinte fizethetetlen adózást,
ingyenes robotot és a haza katonai védelmét róttuk ki.
Még ezer év távlatából sem merjük kimondani, hogy a keresztény
Magyarországot megalakító I. István Intelmeiben: „Az egynyelvű és
egykultúrájú állam gyenge és esendő.” Mily borzasztó nagyot hibázott
jövőnk kialakításában azért, mert a meglevő egynyelvű és kultúrájú
egységes nemzetet megosztotta, és akaratlanul az ellenségesség
mételyeit plántálta el a kárpát-medencei őshazában.
A legújabb irányzatok azt mutatják, hogy a Délvidékünkön
létrejött Jugoszlávia két legnagyobb nemzetisége, a horvátok és szerbek
teljesen kiábrándultak a közös együttélésből.
Az itt végbement eseményekből azt a következtetést vonhatjuk le,
hogy a többnemzetiségű társadalmakban, csak akkor működik a
demokrácia, ha a nemzetiségi kérdést már rendezték.
A multikulturális Jugoszlávia összebarkácsolása a pánszlávizmus
és a wilsoni agyrém ötvözete. Nemzetek válságok idején, az
13

U.o. 198.
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idegenekben külföldi ragadozókat látnak, akik elveszik tőlük a
mindennapi kenyeret.
A jugoszláviai gyógyírt nem a testvéri egyesség, hanem a
konföderáció hozta meg.
Szükségünk van a revízióra, mert hazugság az a vád, hogy a
nemzetiségek nem használhatták nyelvüket, és nem élhettek népi
szokásaikkal. Íme, mind ennek a cáfolata. 1849, július 21-én a
Nemzetgyűlés elfogadta a javaslatot, amely szerint: Magyarország
határai közt létező minden nemzetség szabad fejlődése a következő
intézkedések által biztosíttatik:
1.

„A kormányzati, igazgatási, törvényhozási és katonai hivatalos
nyelv a magyar marad: az országban divatos többi nyelvre nézve a
következő szabályok érvényesek:

2.

A községi gyűléseken mindenki a maga anyanyelvén szólhat, a
jegyzőkönyv nyelvét a többség szabadon határozza meg.

3.

A megyei gyűléseken minden joggal bírók tetszésük szerint
magyarul vagy saját nyelvükön szólhatnak. Azon megyékben,
melyekben valamelyik nemzetiség a lakosság felét meghaladja, a
jegyzőkönyv, ha a többség kívánja, ennek nyelvén vitetik. A
levelezések azonban a kormánnyal és más hatóságokkal magyarul
folynak.

4.

Az esküdtszékeknél s első folyamodási bíróságoknál, midőn az
eljárás szóbeli, a 3. pontban kimondott elv alkalmazandó.

5.

A nemzetőrség vezényleti nyelve ugyanaz lesz, amelyen a községi
ügyek tárgyaltatnak.

6.

Az elemi iskolákban az oktatás mindig a község vagy az egyház
nyelvén történik.

7.

Az anyakönyvek s általában az egyházi ügyek nyelve mindig az
egyházközség nyelve leend.

8.

Folyamodásaikat a magánosok bármely hatósághoz tetszésük
szerint bármi nyelven intézhetik.

9.

Az óhitű egyház zsinata minden évben egybe hivatik, és olyan
szabadon határozhat minden vallási és iskolai ügyek felett, mint a
többi vallások. A zsinat jogához tartozik megválasztani a
püspököket, és határozni azon kérdés felett: vajon a szerb és román
nemzet egyházilag egyesülve maradjon-e vagy külön váljon
egymástól?
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10. Az óhitűek egyházai és iskolái mind azon előnyökben részesülnek,
melyeket az állam a többi vallásbeliek egyházainak és iskoláinak
engedményez.
11. Az óhitűek önmaguk igazgatják s kezelik egyházi és iskolai
alapítványaikat.
12. Az óhitű egyházbeliek számára a budapesti egyetemnél teológiai
tanítókör alapíttatik.
13. A kinevezések mindennemű hivatalokra és méltóságokra érdem és
képesség szerint történnek minden tekintet nélkül a nemzetiségre
és vallásra.
14. A kormány felhatalmaztatik s illetőleg köteleztetik az e törvényben
kifejezett elveket foganatosítani.
15. A kormány felhatalmaztatik, és megbízatik különösen a
tekintetben, hogy a szerbek és románok méltányos kívánságait
meghallgatván, minden alapos sérelmüket megszüntesse, akár saját
hatalma, akár a nemzeti gyűlés elébe terjesztendő törvényjavaslat
által.
16. Végre a kormány teljes hatalommal ruháztatik fel a nemzet
nevében amnesztiát adni mind azoknak, akik a meghatározandó
idő alatt a fegyvert leteszik s a nemzeti függetlenségre hitet
tesznek.” (Kostya, 31-32)
Ugyanakkor 1956 után a magyarellenes oláh cselekmény még
inkább életre kelt. 1958-ban, amikor a szovjet kivonult Romániából,
még jobban felszabadult a nemzeti Románia létrehozásának vágya.
Ekkor ezek a határozatok jöttek életbe.
1.

Magyar és faji iskolák majdnem teljes beszüntetése.

2.

A magyar és a többi ethnik kisebbségi nyelv eltiltása.

3.

Történelmi tények és statisztikai adatok elferdítése.

4.

Kulturális levéltár és egyházi nyilvántartás elkobzása.

5.

Külföldi rokon kapcsolat gátolása.

6.

A magyar és egyéb ethnik közösség megszüntetése a látszat
gazdasági újratelepítése révén.

A revízióra szükség van, mert bebizonyosodott, hogy a „semleges
határkijelelő bizottság” a két amerikai, tulajdonképpen cseh volt. Az
egyik két, a másik nyolc hónappal azelőtt szerezte meg az amerikai
állampolgárságot! De erről senki sem beszélt Trianonban! Mindkét
„szakértő” Benes gyermekkori barátja volt!
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A revízióra szükségünk van, mert az 1917-ben, a Korfui
Egyezmény alapján Jugoszlávia megkapta létjogosultságát, ugyanitt
állítólag a délszláv kisebbségek kijelentették csatlakozási szándékukat
Szerbiához.
„Szemenszedett hazugság és egyike a háború legnagyobb
szédelgésének” írja Pozzi, mert a Korfui Egyezmény létrehozói
Wickam-Steed, Seton-Watson, Tardieu és Trumbics voltak. Mi történt
a magyar szavazati lehetőséggel?
Szükségünk van a revízióra, mert a tudósítók pénzért
tudatosan hamisítottak és szétrombolták Európa egyik legerősebb
nemzetét, Magyarországot. Ezért csak undort és megvetést érezhetünk,
ha a világháború kitörésétől számított egy évre visszamenőleg
átlapozzuk a Le Temps, Le Journal, Le Matin, Le Figaro és a többi
lapok mily sok millió összegű lefizetést kaptak. Amire most itt nem
térhetek ki, de a Szovjetunióból pontos ismereteink vannak ez adatok
bizonyítására.
De talán legnagyobb szükségünk van revízióra saját önbizalmunk
növelésére. E nélkül, ha beletörődünk, elfogadjuk a hazugság orgiáját,
ez végzetes nemzethasadást, nemzetben való gondolkodást, a saját
magunkban való bizalmat rendíti meg.
Hinnünk és harcolnunk kell igazunkért. Az egyezményt akkor
törhetjük szét amikor elég erősnek érezzünk magunkat és az idő is
megfelel erre, de ezt az időt nekünk kell kitermelni, tudatos célszerű
irányzattal. Nem a nyugati hatalmak alázatos kiesdeklésével – hisz
onnan soha sem kaptunk segítséget – hanem nemzeti öntudat
ráeszméléssel olyan meg nem alkudó Ataturk elszántsággal. Ataturk
felszabadította Isztanbult az angol gyarmatosító hadaktól, mert volt
bátorsága szembeszállni a gyarmatosítókkal. A Trianont megelőző
időkben, mi letettük a fegyvert bízva az álnok wilsoni pontokban. Most
vegyük fel azt, de fegyverünk ne a géppuskák, hanem az igazság tanai,
a könyvek széleskörű terjesztése és csakis a saját magunkban való
bizalom az egyesülés gerjesztése legyen.
Herz Tivadar, a Zsidó Állam című könyvében írja: „A zsidó
nemzetet a közös ellenség tartja össze”, aztán kifejti, hogy a közös
ellenség a nem-zsidó világ! „Ez nemzeti kérdés”, írja, „és csak akkor
oldható meg, ha politikai világkérdéssé tesszük.”
Magyar Testvéreim! Gondolkodjunk az itt elhangzottakon. „A
közös ellenség tartja össze.” Hát van-e még egy nép, akinek több
ellensége lenne, mint a magyarnak? Minket is ennek a nagyszámú
magyarellenességnek kell összefognia, tömörítenie.
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Honfitársaim! A Patrubány Miklós által ujjászervezett MVSZ, az
egyetlen magyar szervezet, amely pártpolitika nélkül képviselheti, és
Kossuthék szellemiségében képviseli is jogos követeléseinket a világ
fórumai előtt. Azok az álszövetségek, vagy liberális kozmopoliták, akik
ellenzik erőfeszítéseinket, amelyeket a Benesi Dekrétumok ellen
fejtünk ki, azok határolódjanak el, járják saját útjukat, de legalább ne
akadályozzanak bennünket harcunkban. Ezt kérjük és elvárjuk minden
magyartól. Az Ég szerelmére nem marjuk egymást, fogjunk össze.
Kell ez? Honfitársaim! Patrubány?

Dr. László Megyeri (Washingon, DC):

REGAINING HUNGARIAN CITIZENSHIP
The U.S. Government recognizes that dual citizenship exists so
one may be a citizen of both Hungary and the U.S. However, dual
citizens owe allegiance to both the U.S. and Hungary, and they are
required to obey the laws of both countries. Use of the Hungarian
passport does not endanger U.S. citizenship. Thus, Hungarian
citizenship is allowed after U.S. naturalization.
Since February 15, 1977, a Canadian citizen may apply for
Hungarian citizenship. Thus, the present law makes it possible to have
Hungarian and Canadian citizenship and hold allegiance to both
countries at the same time.
No American citizen can lose his citizenship by undertaking the
responsibilities of citizenship in Hungary. This is true even if swearing
allegiance to Hungary, voting in Hungary’s elections, serving in the
“Honvéd,” running for office and, if successful, serving. A similar
situation applies to dual Canadian-Hungarian citizens.
To obtain Hungarian citizenship, one must apply for a Hungarian
passport. The Hungarian government does not consider overseas
Hungarians as her citizens unless they have a passport validating their
status.
To obtain a passport, one must apply to the Hungarian Embassies
in Canada or the U.S. The Hungarian consular officer requires that the
applicant prove Hungarian lineage by the birth certificate of the
applicant, birth certificates of both parents and their marriage
certificates. After submission of these documents with a fee of less than
$100, the consular officer will evaluate the documents and issue a
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passport in about six months. After receiving a passport, the Hungarian
citizen may live in Hungary indefinitely after applying for a residency
permit in Hungary from the local authorities. Such residency will not
jeopardize one’s dual citizenshhip.
The advantages of Hungarian citizenshhip are numerous,
especially in light of the near future when Hungary is admitted to the
European Union. Eventually, a European Union passport may also be
obtained.
Leslie L. Megyeri, attorney at law, 1762 Church St., N.W.,
Washington, D.C. 20036; (202) 939-8976; e-mail: megyeri@juno.com;
website: www.megyerilaw.com

Martin János:

LESZ-E HELYE ISTENNEK
AZ ÚJ EURÓPÁBAN?
Hónapok óta dolgozik egy bizottság (az Európai Konvent) azon,
hogy valamilyen alkotmányt állítsanak össze az Európai Unió számára
és egyúttal előkészítsék az Uniót újabb tagok felvételére. Ebben a 105
tagú bizottságban részt vesznek a tagállamok küldöttei, valamint a
tagjelöltek képviselői is. Ezek mind Valéry Giscard D’Estaing volt
francia államfő elnöklete alatt dolgoznak.
Az egyik igen fontos, sokat vitatott kérdés, ami ezt a bizottságot
foglalkoztatja, hogy legyen-e ebben az alkotmányban utalás Istenre,
valamint Európa vallásos-szellemi örökségére, a kereszténységre, vagy
sem.
A helyzet az – hangoztatják az „új szellem” istentelen bajnokai –,
hogy a jelenlegi Európában, amely egyre inkább „multikultúrálissá”
válik, kissé „rázós” most a kereszténységről beszélni. Nemcsak a 15
milliónyi, egyre szaporodó új-európai muzulmán miatt, hanem amiatt is
– érvelnek ezek a modern politikusok –, hogy az ős-európai, még
mindig többségben levő „bennszülött” keresztények nagy része
gyakorlatilag szekuláris életet folytat és nem hisz Istenben. A
keresztény egyházak hívei, római katolikusok, és protestánsok
egyaránt, joggal féltik Európa keresztény gyökereit a mesterséges
elsorvasztástól. A keresztény egyházak és híveik biztosítani akarják azt,
hogy az a szellemiség, ami létrehozta az európai műveltséget, áthatotta
annak történelmét és életben tartotta mind a Nyugat, mind Kelet-
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Európa népeit a nagy válságok és istentelen diktatúrák idején, ez a
hatalmas lelki támasz ne sikkadjon el az Európai Unióban sem.
Mindenki tudja, hogy a keresztény szellem elválaszthatatlan
Európa történelmétől és alappillére minden jelentős intézménynek.
Semmiféle ideológiai relativizmus, erkölcsi pluralizmus, erőszakos
globalizálás sem tudja helyettesíteni vagy pótolni azt a harmóniát, amit
egyszerűen európai szellemnek nevezünk. A kiagyalt modern
ideológiák eltörölnék a különbségeket a nemzeti nyelvek,
hagyományok, kulturális örökségek között, amelyeknek egymásra való
megtermékenyítő hatása annyi mérhetetlen kincset hozott létre mind
Nyugat – mind pedig Kelet-Európában.
Isten nélkül az új Európa megszűnne olyannak lenni, mint
amilyennek mi eddig ismertük és szerettük.
Reméljük, hogy az Európai Unió alkotmányában méltó helyet kap
Isten és a keresztény hitbeli örökségre való hivatkozás.
Bíznunk kell abban, hogy ez az új államszövetség nem válik majd
egy színtelen, szagtalan, összemosott keverékké, amelyből száműzik az
Istent.

Cúth János:

300 ÉVVEL EZELŐTT ÍVELT MAGASBA
SZABADSÁGHARCUNK
LEGFÉNYESBB CSILLAGA
A törökök kiűzése után (1686-1697), I. Lipót és a bécsi udvar saját
meghódított területének tekintette Magyarországot. Olyannyira, hogy
három év alatt többet raboltak az országból, mint a törökök 150 év
alatt. Nem véletlen tehát, hogy a jobbágyság jelentős része, az
elbocsátott végvári katonasággal és a bujdosó kurucokkal, nyíltan az
elnyomás ellen fordult. Harcuk élére sikerült a Lengyelországba
menekült II. Rákóczi Ferencet állítaniuk. 1603 június 16.-án, Rákóczi
vezetésével, íródni kezdett a magyar szabadságharc aranybetűs
krónikája.
*
Ki áll magasabban II. Rákóczi Ferencnél a magyar szabadsághősök
között? Jelleme gyémánt, szíve együtt érez a nemzet minden
panaszával: összegyűjti a szegények könnyeit, megérti az elnyomottak
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sóhajait s önfeláldozó szeretettel áll a megváltók sorába, hogy
kényelmének, jólétének föláldozásával emelje föl a sárból a megtiport
magyar zászlót, amelyre Szűz Mária képével együtt van felírva a
magyar szabadság szent igéje: Pro patria et libertate.
Hogy mi legyen az ésszerű cselekedet, azt Rákóczi Ferenc világos,
szép beszédben adta elő: a hadakozás célja a nemzet teljes
szabadságának helyreállítása, amit sárba tiport az osztrák császári
udvar. A magyarságtól megvonták a szabadság elemi jogait is, az
országot kifosztották és porig alázták.
Összegezzük tehát történelmünknek ezt a fényes fejezetét,
amelyből magasan kiemelkedik II. Rákóczi Ferenc daliás alakja, fényes
szelleme és rettenthetetlen, nemes magyar szíve.
Véres nyomokon kell megjárni a Golgotát minden igaz
szabadsághősnek, aki a nemzetmegváltás nehéz keresztjét vállaira
veszi. Isteni végzés teszi fáradságossá ezt a dicsőséget. Ezért nincs is
igazi nagyság, akinek fejét meg ne sebezte volna a szenvedések
töviskoszorúja. Így van ez bölcsen! Aki milliók sorsát hordozza
szívében, annak nemcsak a panaszos jajveszékelését kell megértenie,
hanem azt a néma, hangtalan fájdalmat is, amely a tömegek nyomoráról
vagy a megtiport igazság ajkáról szól hozzá.
A Gondviselés egy nép sorsát még a kiválasztott lelkére is csak
akkor bízza, ha előbb megpróbálja őt lemondással és szenvedéssel.
Mert amiként a tűz megedzi az aranyat, úgy edzi meg a jellemet a
szenvedés. Ezért elválaszthatatlan minden nagy jellem és minden igaz
szabadsághős sorsától a fájdalom.
Az összetört nemzet ott hevert a bécsi önkény lábai előtt s a
haldokló oroszlán még hangot sem mert adni fájdalmának. Részekre
tépték, hogy darabonként öljék meg ezt a leigázott, megvetett nemzetet.
Tűrhetetlen nyomor, szánalmas ínség terhe alatt nyögött az ország.
Vérbe fojtották a szabadság minden mozgalmát s megjutalmazták a
hazaárulást. A hazaszeretetnek milyen önzetlensége kellett ahhoz, hogy
ilyen viszonyok között kibontsa valaki a zászlót s odaálljon hősi
szívével vértanúnak egy reménytelen küzdelem élére, csak azért, hogy
fülébe döröghesse süllyedt nemzetének: Térj eszedre, mert elpusztulsz!
Alig száradt fel a bécsújhelyi vérpad, máris megindult az öldöklés
és fosztogatás országszerte. A haldokló Thököly vára ellen saját
jobbágyait kényszeríti ostromra az ellenfél, s a dúsgazdag főúr kincseit,
ékszereit elrabolva, Heister a hárommilliónyi zsákmányt felküldi
Bécsbe, hogy abból fedezzék a Magyarország ellen indított
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írtóhadjáratot!!! Ördög és pokol szövetkezett ellenünk a Habsburgok
révén. Megsarcoltak minden magyar nemest és évtizedeken át táplálta
az ország az idegen zsoldosokat, akik a nemzeti mozgalom
elnyomására voltak kiküldve hazánkba.
Ez a nyomor és megaláztatás tette nemzeti hőssé az ifjú Rákóczit,
aki bíborban született, mérhetetlen vagyon felett rendelkezett, amit
habozás nélkül áldozott fel a hazáért. Nemzetének vezérévé választotta
őt az Isten, s hogy nemes lelkéből előtörhessen minden fény és
világosság; az a láthatatlan kéz mérte szívére a szikrákat pattantó
ütéseket, hogy ezekkel a szikrákkal aztán fölgyújtsa a szabadság tüzét
hazánkban. Csodás hős és csüggedést nem ismerő vértanú volt egy
személyben. Atyjától öröklött lángoló hazaszeretetét édesanyja, a
bécsújhelyi vértanúnak, gróf Zrínyi Péternek, leánya – a munkácsi
hősnő: Zrínyi Ilona – ápolta a serdülő gyermek szívében. Mostohaapja
pedig gróf Thököly Imre szabadsághős volt. Az ő oldalán vett részt 7-8
éves gyermekként a tábori élet sanyarúságaiban, s amikor
mostohaatyja, a „kurucz-király” elbúcsúzott zokogó feleségétől, Zrínyi
Ilonától, az ifjú Rákóczi az édesanyjával Munkács várába húzódott,
amely akkor az utolsó talpalatnyi földje volt a haldokló magyar
szabadságnak.
Tizedik születésnapját a Munkács várát ostromló ágyúk dörgése és
fegyverek ropogása között „ünnepelte”, ami abból állt, hogy imádott
édesanyjával együtt ápolta a sebesülteket.
A vár eleste után következett a bécsi fogság, amit édesanyjától
elszakítva kellett végigszenvednie. Soha többé nem érezhette édesanyja
csókját és ölelő karjait. A bús anya hamarosan bujdosó férje után ment
az „örök virágmezőkre”, miközben gyermekét idegenek nevelték
idegen szellemben, de a neuhausi nevelés sem tudta belőle kiölni az ősi
vár átöröklött lángoló hazaszeretetét. Mint tetterős férfi tért vissza
hazájába, s ifjú feleségével együtt telepedett le az ősi „sasfészekbe”.
Látta megalázott hazáját, a kisemmizett árvákat, a meggyalázott
nőket, az idegen zsoldosok fosztogatásait és gonosztetteit. Mindez
megérlelte hivatásának öntudatát. Az Isten bölcsessége hozzá méltó hős
barátot és tanácsadót rendelt mellé gróf Bercsényi Miklós személyében.
Ezeknek a rokon lelkeknek és eszmetársaknak barátságából született
meg a magyar szabadságharc legdicsőbb eposza, amely felrázta a
nemzetet, az ő nevüket pedig a halhatatlan dicsőség fényével övezte.
„A merészröptű sas megizmosodott szárnyaival kiröpült a puha
fészekből”. Szabadságharsonájának hangjára felemelte fejét az
elnyomott ország és tördelni kezdte láncait. Kardot kovácsolt a
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bilincsekből, s ezeknek a fegyvereknek villogása elkápráztatta az egész
világot. Mesés harcok, hősregébe illő győzelmek fűződnek ezeknek a
dicső napoknak emlékeihez. Eközben Bécs kapuját döngette
diadalmasan a győztes kuruc sereg, megsarcolta Morvaországot és
Stájerországot.
Egy évtizeden keresztül küzdöttek hős, szabadságszerető elődeink
a legnagyobb európai hatalom ellen. Magyarország két és félmillió
lakossága, szabadságharcával lekötötte egész Európa érdeklődését s a
hatalmas török, francia és orosz birodalom kereste a szövetségünket.
Nem a mi hibánk, hogy alul maradtunk a majtényi síkon, hiszen
kimerült Rákóczi és az ország anyagi ereje. Ellenben a mi erényünk,
hogy a győző hatalom kénytelen volt megalkudni velünk, s a szatmári
egyezségben a jövő Magyarország felépítéséhez alkalmat adott.
Rákóczi szent eszménye még legyőzve sem bukott el,
hazaszeretetének
önzetlensége
pedig
lelkesedéssel
és
a
szabadságrajongó szeretetével termékenyítette meg a magyar szíveket.
Maga a hős pedig bevégezve feladatát, itthagyva családját, királyi
vagyonát, kincseit s mindazt, ami a szívének kedves volt, önkéntes
száműzetésbe vonult, hogy hontalanságában képviselje a teljes
szabadság eszményét. Lelke, amely sóvárogva epedett mindig a
végtelenség után, megpihent a végtelenbe vesző tenger partján, a
bujdosók tanyáján, távol a hazától: Rodostóban. Szenvedésekben
megtisztult lelkével itt emelkedett föl a legszentebb eszményhez,
Istenéhez, hogy imádkozzék hozzá egy másik drága eszményért: a
hazáért!
Mennyi könny, mennyi sóhaj, mennyi áldás emléke fűződik a te
nevedhez Rodostó. Rózsáid azért illatosabbak, mert hősök szívének
poraiból nőttek ki. Virágaid azért színesebbek, mert vér festi meg: a
magyar szabadság mártírjainak a te termékeny földedbe belevegyült
vére. Lanyha szellőben ott suttog a haldokló bujdosók utolsó imádsága,
amely mint a tenger állandó moraja, örökös áldásért ostromolja az egek
trónusát.
Nézz alá csillagkárpitod mögül Te hatalmas Isten!
Nézz alá a te kereszted árnyékában didergő országodra, amelynek
Te tetted egykor hősévé és fejedelmévé a Te kiválasztott szolgádat, a
mi urunkat, Rákóczit! Nézz alá és hallgasd meg a mi fohászunkat:
Hadd legyen még egyszer ünnep e hazában!
(Hock János nyomán)
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Nádas Gabriella (Canton, OH):
CALVIN SYNOD SCHOOL FUND:

A Református Kollégium egy osztályának
köszönete Kolozsvárról
Ezt a levelet a Kolozsvári Református Kollégium diákseregének
nevében írom. Talán hálánkat és köszönetünket nem is tudjuk szavakba
önteni, hanem inkább Isten gazdag áldását kérjük azon emberek életére,
munkájára, akik minket gyermekeiknek, barátaiknak tekintenek. Úgy
érzem, hogy mi, egymástól távol élő magyarok Krisztus jóvoltából
találtunk egymásra, és nemcsak anyagi támogatást kapunk, hanem
valahol lelkünk mélyén a szeretet szálai is erősödnek.
Ha már egymás testvérei lehetünk, akkor egy különös csodáról
szeretnék beszámolni. Ez a csoda és egyben ajándék is az, hogy saját
iskolánkban tanulhatunk. Rengeteg próbálkozás után úgy látszott, hogy
az idegen 16-os iskola falaival kell megelégednünk. Kétségek között a
mi Urunkhoz fordultunk segítségért. Isten ez úton is bebizonyította,
hogy ha él bennünk a hit, akkor soha meg nem aláztatunk, el nem
tiportatunk, hanem sokkal inkább megtartatunk. Így történt az, hogy a
XII. osztály második félévét abban kezdhette, amelynek vaskos falai
nemcsak azt árulták el, hogy itt jártak elődeink, hanem „Békesség
Istentől” felirattal köszöntöttek minket.
Iskolánk tanárai és a Kolozsvár környéki diákok nagyon sokat
segítettek a beköltözésben. Nagyon megragadott az az összmunka,
amit minden diák egyéni képességétől függően kifejtett. De talán
mindannyiunk számára az volt a legkellemesebb pillanat, amikor első
reggel külön-külön átléptük az iskola küszöbét. Nemcsak hála és
boldogság töltötte el szívünket, hanem az örömkönnyek is ott
ragyogtak szemünkben.
Talán a tizenkettedik osztály örömét gazdagította az a tény is, hogy
mi vagyunk a 12 ballagó évfolyam közül, (akik) az elsők, akik a régi
kollégiumtól ballagunk. Remélem, hogy ezek a kollégiumi napok,
amelyeket a 200 éves épületben tölthettünk, egész életünkre szóló
emlékek maradnak. Reméljük, hogy majd a tízéves érettségi
találkozónkon teljesen új ruhába öltözik iskolánk és a diákok számára
új életerővel szolgál majd. Iskolánk hozzásegít ahhoz, hogy a világ
erkölcsben gazdag, keresztény emberekkel gyarapodjon.
Legyen útmutatónk az Újszövetség néhány sora:
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„Kövessétek az Úr útját és egyengessétek az Ő ösvényeit!”
engedve, hogy formálható cserépedények legyünk, akikben „Isten szava
megáll mindenkor!”
A sok aggodalmat, fáradságot, támogatást megköszönve, tisztelettel
a Református Kollégéium közösségének a nevében – Gudor Éva XIIA
Kérdésekkel forduljanak hozzám: Nádas Gabriella, e-mail:
kuni00@ameritech.net.

A Kolozsvári Református Kollégium előtt Lauer Edit
(Lauer John)
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Gusztáv Veres (Fairview Park, OH):

IT IS TIME TO RE-EXAMINE
THE INJUSTICE DONE TO HUNGARY
Injustices must be undone!
Thanks to modern science, new evidence recently surfaced that
conclusively exonerated a Cleveland man who some four decades ago
was erroneously convicted and jailed for a crime he did not commit.
The man is innocent and must be freed at once – no one can argue with
that.
The procedure should be the same in the event a country has been
punished by the imposition of an unjust peace treaty. Among such
historical occurrences, the tragedy of Hungary is unique, since no
nation has been violated more viciously than she.
It was a mutilation of the magnitude of crucifixion. The infamous
“peace treaty” in June 1920 at the Grand Trianon Palace near Paris
cut off more than two-thirds of the territory and population of Hungary
– more than 13 million people – and trumped up two new countries:
Czechoslovakia and Yugoslavia. Further, the largest portion,
Transylvania, was awarded to Romania. Ironically, the macabre
dissection was completed by giving even Austria a piece of land with
358,000 inhabitants.
Hungary was thus reduced into a headless, limbless stump, severed
from her age-old natural borders, the Carpathian Mountains. To have
carved up this Christian kingdom, which stood the test of many
centuries as a strong socio-economic and political unity, was equivalent
to a sentence of slow death.
*
What did Hungary do to deserve this cruel treatment? Nothing.
Hungary was part of the Austrian Empire under the control of the
Austrian Emperor Francis Joseph I, who had engaged the aid of the
Russian Czar to defeat the Hungarians in the Freedom War of 1848/49.
The First World Was started when Francis Ferdinand, the archduke of
Austria and nephew of the emperor, in 1914 visited Sarajevo, Serbia,
and was assassinated by a terrorist named Gavrilo Prinzip.
Hungary had nothing to do with starting or planning the war, but
merely finished it on the losing side and became the target of the
immense hatred of France’s Prime Minister Clemenceau. Nothing but
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vengeance motivated the victorious allies at Trianon. They made a
mockery of the Wilsonian principle of self-determination of peoples.
Today, the artificial states that were created by the Treaty of
Trianon have dissolved. Hungary is still bleeding from the wounds of
June 1920, but nobody seems to take notice. The world stage is
constantly booked for other, more spectacular programs. There are still
more than 4 million Hungarians in the successor states around Hungary
who are prevented from exercising their basic human rights of learning
and worshipping in their own Magyar language, a treasure they cherish
so dearly.
The time is here to re-examine and invalidate the Trianon Treaty,
along with the chauvinistic Benes-Decree, and render justice for
Hungary.

Dsida Jenő:

HÁLAADÁS
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban,
itt e földön senki sem szerethet jobban!
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat!
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körül vesz virrasztó áldott szeretettel,
értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak értem fárad,
köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság szól Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban,
itt a földön senki sem szerethet jobban!
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem, milyen sok az árva,
aki oltalmadat, vigaszodat várja.
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Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
áldd meg könyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad.
áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Fekete István:

ÉDESAPÁM
A mai gyermek előtt furcsa ez a szó és puhaságában erőltetett, de –
annak idején – a mi falunkban senki nem szólította az apját másként és
én sem lehettem kivétel. Elhiszem azt is, hogy más megszólításokban is
lehet szeretet, sőt tisztelet is, de a „Fater”, az „Apu”, az „Öreg”, vagy
a „Tata” aligha olyan időtálló és aligha fejezi ki olyan tisztán a viszonyt
az apa és a gyermeke között, mint ez a régi megszólítás, amely még a
mostohának is kijárt, ha nem tett kivételt az édes és mostoha között.
Nem tagadom, hogy voltak időszakok, amikor az „édes” jelzőt
szívesen megtagadtam volna az apámtól, de később kiderült, hogy
akkor érdemelte meg legjobban, amikor könyörtelen kézzel nyesegette
viharos zabolátlanságom vadhajtásait, mégpedig nem ollóval, hanem
mogyorópálcával. A mogyorópálca kertünkben termett, de ez
semmiképpen nem enyhítette nadrágom érzékenységét. Sokszor
elhatároztam, hogy még tavaszon levagdosom a mogyoró tövében
fakadó zsenge hajtásokat, de aztán arra gondoltam, hogy mi jöhet
helyette? Kökény vagy somvessző? Nem, akkor inkább maradjunk a
mogyorónál; mert hogy valami kell, azt magam is beláttam. Körülbelül
éreztem is, hogy a hét melyik napjára telik meg a pohár és nem is
nagyon ellenkeztem, amikor az apám azt mondta: „Hát ha neked a szép
szó nem használ...
Mert, ha – teszem azt – hétfőn bedobtam Benéék ablakát, kedden
az öreg papét (erősen dobálózó ifjú voltam), ezt még apám lenyelte és
kifizette, de amikor csütörtökön verebekre célozva a falu egyetlen
„tükörablakát” is eltaláltam – ami Puskáék kirakata volt –, akkor
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kicsordult a pohár és apám csak intett –, mint amikor a rendező a
prímabalerinát a színpadra inti – és következett az én magánszámom.
Utána csendesen sírdogáltam – úgy húsz percig –, aztán elfeledtem az
egészet s még aznap fejbetrafáltam kebelbarátomat, Berta Jancsit, akit
nagyanyám csak húsz krajcárral tudott megbékíteni, mert “ha apád
megtudja, agyonver”... Jancsinak akkora daganat nőtt a fején, hogy
kalapját csak féloldalt tudta viselni, de ő volt az oka, mert mondtam
neki, menjen onnan, amikor egy galambra céloztam. – Csak dobj
nyugodtan! – mondta Jancsi és utána felüvöltött, mert lövegem ún.
“röpike” volt, lapos kő, amely kiszámíthatatlanul kanyarog a
levegőben.
De legtöbb bajom a cigarettával volt. Valami ellenállhatatlan
kényszer húzott a dohányfüsthöz, s a kezdeti “tandíj” után vidáman
szívtam és a kukoricabajusztól a “Portorigo”-ig mindent.
Dohányzásomat azonban megnehezítette az a körülmény, hogy
édesapám nem dohányzott és időnként magához szólított: – Lehelj
rám... Hát ha neked a szép szó nem használ, stb...
Abban az időben nem volt szokás a szülők tegezése sem. Hogy ez
jó vagy rossz a nevelés szempontjából, alig dönthető el, de nem volt
szokás és különösen nem volt nálunk szokás. És én mégis letegeztem
egyszer apámat. Enyhítő körülményeim azonban olyan súlyosak, hogy
a mogyoróvessző-termés szóba se jöhetett.
Apám nem dohányzott – sajnos –, de nem is ivott. Vett azonban
minden évben egy hordó bort a vendégek tiszteletére és ennek
lepalackozása bizonyos ünnepélyességgel történt. Előző nap
üvegmosás, dugómosás, szárítás és másnap levonultunk a sötét
bolthajtásos pincébe, ahol gyertyaszó mellett elkezdődött a lefejtés. –
„Meg tudnád szívni, fiam?” – kérdezte apám, mert nem szerette a bort,
s ami a gumicsövön a szájába szaladt, mégis csak le kellett nyelnie. –
“Persze!” És megszívtam, és lenyeltem. A kifolyás azonban többször
elakadt.
„Na, szívd meg, gyerek!” – mondta apám. Szívtam és nyeltem.
Eleinte nem esett jól, de később egészen más íze lett a bornak. Jó íze! A
gyertya lángja aranyos szelídséggel simogatta a nyirkos, öreg téglákat,
a bor szinte muzsikálva csorgott, a tele üvegek katonásan álltak és
egyáltalán nem csodálkoztam volna, ha valamelyik elkiáltja magát,
hogy: „Indulj” és zöldarany egyenruhájukban felmasíroznak a kopott
lépcsőkön.
És néztem apám lehajtott, őszes fejét, amint dugaszolta az
üvegeket és megbocsátottam minden mogyorós kilengést. Nagyon
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szerettem ebben a pillanatban apámat, annyira szerettem, hogy egy
különösen jól csinált dugaszolás után azt mondtam: „Csoda ügyes
vagy, Öregem...
Aztán apám megdermedt, rám nézett hosszan, aztán szelíden azt
mondta: „Na, gyere fel öregem”. – Megver – gondoltam, de nem
törődtem vele. Fogta a kezemet és mentünk felfelé. “Feküdj le” –
mutatott a díványra –, „majd betakarlak”.
*
Ez volt az egyetlen eset, hogy apámat tegeztem és másként
szólítottam, pedig hosszú idő jött még aztán, magam is apa lettem,
amikor egyszercsak jött egy mentőautó: “Hát búcsúzzunk el, édes
fiam!” – Az autó aztán kifordult az udvarból és most is fut valahol a
végtelenben, de tűnő lámpáját látom, amíg élek, mert viszi az
Édesapámat.

Révffy László:

A MI HIMNUSZUNK
A szokásos csendes kis magyar mise a Himnusz eléneklésével ért
véget. Ahogy az utolsó akkordok elhangzottak, oldalt néztem. A
mellettem álló idős magyar szeméből csurogtak a könnyek.
Ez a kis megható jelenet késztetett arra, hogy gondolataimmal
most a mi Himnuszunkra emlékezzek.
Talán nem is én vagyok az egyedüli, aki már elgondolkozott azon,
hogy a mi Himnuszunk valami egyedülálló, és ha talán más ország fia,
vezetője ezt nem is tudja, elég, ha mi tisztában vagyunk vele.
A mi Himnuszunk az Isten áldását és segítségét kéri a magyar
népre és ezeknek a soroknak fennkölt nagysága teljesen eltér más
országok himnuszaitól.
Van himnusz, amely a királyt élteti, vagy nagydörgéssel seregei
nagyságát dicsőíti. Én nem tudok egyről sem, ahol a nép boldogságot és
szebb jövőt kér a költő, népe számára a himnuszában.
Mi magyarok, akik hazájuktól már hosszabb ideje távol élünk,
talán nem érdektelen felemlíteni, tulajdonképpen hogyan lett a mi
Himnuszunk. Ha vannak gyerekeink, tudom, nekik nem jelent olyan
bensőséges érzést eléneklése, mint nekünk –, mégis mondjuk el ezt a
kis történetet.
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Amikor Kölcsey Ferenc 1823 január 22.-én a „Hymnus a magyar
nép zavaros századaiból” című versét írta, nem tudta, hogy egykor ez a
vers lesz a magyar nép imája és legszentebb verse. A nyolc versszakos
versből mi igazán csak az elsőt ismerjük és énekeljük.
Először nyomtatásban Kölcsey verse 1828-ban jelent meg az
„Aurora” című almanachban, majd Kölcsey több más versével együtt
kötetben is kiadja. Sajnos, Kölcsey nem érhette meg, hogy versét
megzenésítve, mint a magyar nép Himnuszát hallhassa, mert alig 48
éves korában, 1838 augusztus 24.-én meghalt.
A gyönyörű vers a Nemzeti Színház akkori igazgatójának keltette
fel figyelmét és pályázatot írt ki, hogy valaki zenésítse meg és a
pályaművet nyújtsa be 1844 május 1-ig. A pályadíj 20 arany, ami nagy
pénz volt akkor.
A magyar népnek azideig nem volt himnusza. Talán emlékszünk
még a gyönyörű “Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga” és a
“Boldogasszony, Anyánk” kezdetű vallásos énekekre. Ezeket éneklik
akkor, mint himnuszt, majd a XIX. század elejétől az osztrák császárhimnuszt vezetik be.
Erkel Ferenc nyerte a pályadíjat, s mivel a benyújtott műveket
jeligével kellett ellátni, Erkel ezt írta műve fedőlapjára: “Itt az írás,
forgassátok, érett ésszel, józanon” – Kölcsey.
Gárdonyi Géza 1919-ben kiadott Erkel Ferencről egy
emlékkönyvet, és ebben anekdotikus feljegyzést közöl, hogyan is
született meg a Himnusz zenéje. Erkel így emlékezett vissza:
„Csend van. Ülök és gondolkodok: hát hogy is kellene azt a
Himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget. Olvasom. Megint
gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én első
mesteremnek a szava, aki Pozsonyban tanított”. Azt mondta: „Fiam,
mikor valami zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson
először eszedbe”... „És ott, a szoba csendességében megzendülnek
fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A kezemet a
zongorára teszem és hang-hang-után olvad. Egy óra sem telik bele,
megvan a Himnusz...
A Nemzeti Színház igazgatósága által kijelölt bizottság
egyhangúlag ítélte oda a 20 aranyat Erkel Ferenc művének és először a
Nemzeti Színházban hangzik fel 1844 július 2-án.
Az akkori „Honderű” leírása alapján – „szem nem maradt
szárazon”.
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A nyilvános népünnepélyen, 1844 augusztus 10-.-én csendülnek
fel a Himnusz hangjai, amikor az Óbudai Hajógyárban vízre bocsátják
a „Széchenyi” elnevezésű gőzöst.
Az egyház is rögtön magáévá teszi és templomokban, nyílt egyházi
ünnepeken is éneklik már a magyar Himnuszt.
A Kolozsvári Nemzeti Színházban minden előadás után a
színészek merev állásban éneklik az új magyar imát.
A hivatalos állam egy kicsit várat magára, de 1844 augusztus 20.a Himnusz felhangzik a budai Mátyás templomban, amikor az állam
Szent Istvánt ünnepli.
Erkel Ferenc, aki 20 évvel volt fiatalabb Kölcsey Ferencnél, 45
évvel élte túl a Himnusz versíróját és 1893 június 5.-én halt meg.
A sok különböző helyen egyöntetűleg eljátszott Himnuszt a magyar
nép akarata avatta nemzeti himnusszá.
*
Ha egy idegent kérünk fel arra, hogy hallgassa meg a magyar
Himnuszt, az általános kép, amit hallunk, az, hogy – fájdalmasan szép
és magasztosan gyönyörű...
Talán kevésbé ismert, de mégis talán a legszebb versszak az utolsó
a Himnuszból:
„Szánd meg Isten a magyart,
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Balsors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A multat s jövendőt”...
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Dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH):

EMLÉKKÖNYV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA FELHÍVÁS
A Magyar Társaság elnöksége elhatározta, hogy amerikai
működésének 50. évfordulója alkalmából örök emlék céljából
Emlékkönyvet ad ki. Megkívánunk emlékezni külföldön élő
magyarságunkról, tagjai sikeréről és panaszairól, lehetőleg minden
oldalon egy-egy fényképpel.
Az album anyagának összeállításához ezúton kérjük tagjainkat és
barátainkat, hogy egy oldalnál lehetőleg nem hosszabb írásban
számoljanak be saját működésükről, már elhunyt hozzátartozóikról,
utódaikról, sikereikről és mindenről, ami érdekes olvasmány lehet. Ha
bárkinek olyan barátja hunyt volna el, akinek nem él ittkint rokona,
helyette is megírhatja annak életét, aki a közösségért időt – pénzt szánt
és elősegítette magyar embertársai sorsát.
Szívesen lehetővé tennénk az utókor számára, hogy megismerjék a
külföldre szakadt testvéreinknek kezdeti küzdelmét, pl. azt, hogy azok
az idősebb személyek, akik otthon a tábornoki kar tagjai voltak, itt
gyári takarítással kezdték megélhetésüket biztosítani, ugyanakkor
azokról is megemlékezni, akik otthon esetleg a kézi iparban dolgoztak,
de mint kiváló szakemberek, ittkint gyárosok, milliomosok lettek,
gyermekekről, akik itt tanárok, orvosok, mérnökök lettek és befogadó
hazáikban megbecsült és elismert munkakört töltöttek be, vagy ma is
abban működnek.
Népszámlálást tartunk: mit köszönhet pl. Amerika, hogy
tönkretette Hazánkat, a bevándorolt, otthonról becsületes, tisztességes
munkaerőknek, akár ha az atomtudományra, vagy a computertudományra, vagy a komputer-tudomány következtében elért sikerekre
is gondolunk.
Írók, költők beküldhetnek kegy kedves írást, amely nem több, mint
néhány oldal terjedelmű, festőművészek, grafikusok egy sikerültebb
művük fényképes másolatát (lehetőleg tiszta képet 3x4 inch méretben),
vagy bármi mást üzemük fényképét, stb.
Felhívásunkat – ezúton – kiterjesztjük a világon működő egyéb
szervezetek, egyesületek ismertetésére is, (egynéhány oldal
terjedelemben) mindenre, ami közérdekű és megörökítésre érdemes.
[Materials may be provided in either Hungarian or English. Mail items to
Lél F. Somogyi c/o Hungarian Association, 6061 Pearl Rd., Cleveland, OH
44130 or e-mail to lelsomogyi@hotmail.com.]
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